
 

„Fiatalodó és megújuló Egyetem – Innovatív tudásváros 

A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi 

fejlesztése” 

 

EFOP-3.6.1-16-2016-00011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuniká cio  

 

Tréning tananyag 

 

 

Kucsma Daniella 

 

 

 

 

2018 

 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 



Kommunikáció 

1 

1 KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI   

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ általános kommunikációs készség  

⧠ szociális kompetencia  

 

Napjainkban nagy jelentősége van az élet minden területén annak, hogy ki milyen kommunikációs 

képességgel rendelkezik, hiszen a kommunikáció egy olyan eszköz, ami mindenki számára meghatározó. 

Nemcsak az emberek életében jelentős, hanem a vállalatok, szervezetek egyik legfontosabb funkciója. Az 

a szervezet, vállalat, ami világosan kommunikál a vevőivel és alkalmazottaival, részvényeseivel, sokkal 

könnyebben tud együttműködni velük, így egy magasfokú bizalom is kialakulhat, ami a sikerességet és 

eredményességet is befolyásolja. A kommunikáció egy gyakorlatban fejleszthető készség, azonban 

tisztáznunk kell, hogy milyen funkció fajtái és típusai vannak, így az első fejezetben erre kerül sor. Arra, 

hogy a kommunikáció milyen alapokkal rendelkezik, és milyen modellekkel találkozhatunk a 

szakirodalmakban.  

1.1 Kommunikációi alapfogalma, funkciói és típusai  

A kommunikáció az emberi társadalomban az egyik legfontosabb jelenség. A nyelv az, ami segít abban, 

hogy képesek legyünk az együttműködésre és a külvilág ingerei való reagálásra. A kommunikációt a 

korábbi nemzedékektől tanuljuk meg, ami az idők során mindig változik, csiszolódik, illetve a korszak 

adottságaihoz alkalmazkodik. Arra a kérdésre, hogy mitől függ az egyén kommunikációs képessége a 

válasz nagyon sokrétű. Fontos, hogy ki, hogyan és milyen szinten képes kommunikálni, illetve milyen 

környezetben nevelkedik, és természetesen egy velünk született adottság is szükséges hozzá. Minden 

esetre az viszont kijelenthető, hogy a kommunikáció tanulható és fejleszthető képességek közé tartozik. 

Buda Béla szerint, akik kommunikációs kompetenciákról beszélnek, azok a társas kapcsolatok 

zökkenőmentes lebonyolításhoz szükséges tudások és készségek készletét mutatják be. (Buda 1986) 

KOMMUNIKÁCIÓ  

Tájékoztatás, azaz az információk cseréje ami, valamilyen segédeszköz segítségével, 

egy dinamikus kölcsönös folyamat feltételez.  

A fent olvasható a kommunikáció azon definíciója, amit a leggyakrabban használunk. Az emberi 

kommunikációra a Palo Altoi (1967) kommunikációkutató iskola szerint négy dolog jellemző.   

⧠ a kommunikáció az emberi élet szükségszerű velejárója, hiszen gondoljunk, csak bele nem lehet 

nem kommunikálni. Minden ember viselkedése jelentéssel bír azt öt szemlélő számára, még 

akkor is ha nincs tudatában azzal az ember, hogy figyelik.  

⧠ a kommunikáció mindig kétszintű folyamat, az első színt egy tartalmi meghatározás, a második a 

viszonyt meghatározó szint. A tartalmi alatt azt értjük, hogy a kommunikációnak milyen témája 

van, azaz miről szól. A viszonyt meghatározó pedig nem más, mint, hogy a kommunikációban 

résztvevő felek, milyen viszonyban állnak egymással. Hiszen másképp hangzik el egy egyszerű 

kérdés, ha baráti kapcsolatban állunk a másik féllel, vagy ha munkakapcsolat van a 

kommunikációban résztvevők között.   
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⧠ A kommunikáció a résztvevők között körkörösen zajlik, és állandó visszacsatolást feltételez. A 

küldő és a befogadó fél szerepei egy adott szituáción belül is cserélődhetnek.  

⧠ A kommunikáció alapvetően digitális és analóg kódokból tevődik össze. (Buda 1994) 

A kommunikáció során négy alapfunkciót tudunk megkülönböztetni személyközi és társadalmi 

vonatkozásban egyaránt. (Udvarhelyi 1997) 

⧠ Információs funkció: a kommunikáció részvevő felek között tájékoztatás történik, mely folyamat 

során tényeket és magyarázatokat közlünk. A közléshez fűződő érzések, illetve azok magyarázata 

is ehhez a funkcióhoz köthető.  

⧠ Érzelmi funkció: Legfontosabb, hogy ezen funkció során a közlő személy belső feszültségeinek 

feloldására kerül sor az érzelmek kifejezésével. Itt kimutatható elégedettség, öröm, bosszúság, 

aggodalom, bánat és lelkesedés. Fontos megjegyezni, hogy ki nem fejezett érzelmek éppúgy 

feszültséget okoznak, mint a negatív érzelmek. 

⧠ Motivációs funkció: Ezen folyamaton belül a közlő fél legtöbbször rá akarja bírni valamire a 

fogadót. Ez lehet cselekvés, magatartásváltozás, közös vélemény kialakítása stb. Ez a funkció 

legismertebb formája a meggyőzés vagy bátorítás.  

⧠ Ellenőrzési funkció: Újabb kommunikáció kialakításával tudjuk, hogy az előző kommunikáció 

eredményes volt vagy sem. Ehhez fontos az, hogy a kommunikáció céljának nagymértékben 

világosnak kell lennie. Ennek a funkciónak a segítségével tárjuk fel kommunikációs partnereink 

indítékait.  

Érdemes megemlíteni, hogy a kommunikáció többféleképpen kategorizálható, ami minden ember 

számára ismeretes a verbális és nem verbális (nonverbális), azonban ezen csoportosítás mellett a 

kommunikációs folyamat irányultsága szempontjából is érdemes kategorizálni, amit a következő táblázat 

mutat be számunkra.  

1. táblázat: Kommunikációs folyamat mátrixa (forrás: Langer- Raátz, 1999) 

Kommunikációs folyamatok 

Kommunikáció  Közvetlen  Közvetett 

Egyirányú  Előadás a sikeres üzletről 
Telekommunikációs vagy 

tömegkommunikációs eszközök 

Többirányú  Tárgyalás több fél között  
Telekommunikációs eszközön 

történő értékesítés  

  

A kommunikáció iránya, ahogyan a táblázatban is megfigyelhető az alábbi csoportokra bontható. 

⧠ Egyirányú: ami azt jelenti, hogy a hallgatónak nincs módja a visszajelzésre, tehát nem töltheti be 

a küldő szerepét. Ahogy a fenti példa is mutatja, hogy a kommunikáció ezen fajtája, valamilyen 

kommunikációs eszköz segítségével jön létre. Például: televízió, rádió vagy egy könyv 

segítségével.  

⧠ Kétirányú: a kommunikációnak ezt a fajtája a legáltalánosabb, mikor a küldő és a fogadó 

szerepek cserélődnek és ebben az esetben van lehetőség a visszajelzésre.  

Továbbá megkülönböztetjük a résztvevők térbeli és időbeli elhelyezkedés szerint is a kommunikációt.  

⧠ Közvetlen: A kétfél egyszerre vesz részt a kommunikációban, tehát térben és időben egy 

helyen tartozódnak.  

⧠ Közvetett: mikor a felek térben és időben nem ugyanazon a síkon vannak. Például a 

telefonálás, ennek egy nagyon egyszerű példája, hiszen nem egy térben tartózkodik a két fél, 

azonban a kommunikáció létrejön. Illetve, hogy a modern világból is megemlítsek egy példát 

az elektronikus levelezés is idetartozik. Hiszen még az egyik fél ír egy levelet, a másik fél 
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csak egy későbbi időpontban tud válaszolni, így itt az időtényező, az ami közvetett 

kommunikációvá teszi ezt a szituációt.   

1.2 Kommunikációs modellek 

A kommunikáció kutatása hosszú időkre nyúlik vissza, először az informatika területén, a híradás 

technológiákban kezdődött. A kezdetektől több féle modellben mutatták be a kommunikációt, ugyanis az 

üzenetek jellegéhez kapcsolódtak ezen modellek leírások. Az üzenetek jellegéből adódóan három 

csoportba sorolhatjuk a modelleket.  

⧠ telekommunikációs 

⧠ tömegkommunikációs 

⧠ társadalmi kommunikációs modellek 

A következő részben, ezen csoportosításhoz kapcsolódó modelleket bemutatását fogom elvégezni.  

Legáltalánosabb modell, ami mindenki számára ismeretes a Shannon- Weaver modell. Warren Weaver a 

II. Világháború idején a Bell telefon Társaság munkatársaként dolgozott, főfeladataként az információ 

eljutatásának tökéletesítése volt, ami lássuk be egy Világháború idején nem utolsó szempont volt. Ebben 

a modellben, ahogy ábrán is láthatjuk a csatorna a tényleges közvetítő eszközre vonatkozik, amit a 

zajforrás korlátozhat. A zajforrás alatt nagyon sok tényezőt érthetünk, lehet beszédhang torzulása, de a 

telefon esetében is felléphet úgynevezett korlát, zajhatás. A folyamat, ahogy az ábra is mutatja egyirányú, 

holott a visszafelé is megtörténhet ez és legtöbb esetben megis történik, amit visszajelzésnek vagy 

feedbacknek nevezzünk.  

 

1. ábra: Shannon- Weaver modell (forrás: Weaver 2000) 

Másodlagosan a tömegkommunikációs modellekről kell beszélnem, amit már a modern kor termékeként 

tudunk jellemezni. Termelés iparszerűen állít elő olyan termékeket, amik a kommunikatív fogyasztásra 

szánnak. Denis McQuail a következőkkel különbözteti meg a kommunikáció ezen fajtáját a többi 

kommunikációs formától. (Horváth 2011) 

⧠ A feladó nem más, mint egy professzionális kommunikátor, aki alkalmazásban áll.  

⧠ Szimbolikus tartalom vagy üzenet, ami ebben az esetben szabványosított tömegtermelésként 

jelenik meg.  

⧠ A feladó és vevő közötti viszonyt piaci ügyletként írja le.  

Mc Quail a tömegkommunikáció szerepeit négy modellbe csoportosítja.  

⧠ Transzmissziós modell: rögzített információ mennyiség átadása jelenik meg elsődleges célként. A 

sorrendet a következőképpen határozza meg a folyamatban:  

- események és vélemények a társadalomban  
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- kommunikátor szerepe  

- üzenetek  

- vevő. 

Tehát röviden a folyamat, annyiban tér el a Shannon- Weaver kommunikációs modelltől, hogy a 

kommunikátor szelektál és hozzáférhetővé teszi az információt a közönség számára, így a 

közönség a szerint tud mérlegelni, hogy mire vágyik.  

⧠ A rituális és expresszív modell ennek az értelmezése egyszerű, hiszen olyan folyamatot mutat be, 

ami a közösség által elfogadott szemléleten alapul. A cél, hogy a befogadása élvezete olyan 

magas szinten legyen, mint maga a kommunikáció. Itt példaként megemlíthető a hatásos 

szimbólumok, közös kulturális értékek stb.  

⧠ A publicitás modell a média gyakorlatot mutatja be, amikor az ismertség a legfontosabb. Hiszen a 

tömegkommunikáció alapvető eszköze a nyilvánosság, avagy publicitás. A figyelemfelkeltésnek 

azonban gyakran nem a közlés eredményes átadása a célja, hanem maga a nyilvánosság, azaz az 

üzenet alárendelődik a bemutatásnak.  

⧠ Utolsó modell pedig a befogadás modell: a közönség sugallja, kívánja azokat jelenté struktúrákat, 

amelyeket aztán a média közvetít. A közönség elvárásainak megfelelő tematikus műfajokba 

(híradó, szappanopera, sportközvetítés, stb.) kódolja az üzeneteket, amelyek így egy 

meghatározott értelmezői körnek szólnak. (Horváth 2011) 

A következőben pedig a Buda Béla könyve által leírt klasszikus modell kerül bemutatásra. Ez írja le 

számunkra legrészletesebben a társadalmi kommunikációt.  

 

2.  ábra: Klasszikus kommunikációs modell (forrás: Buda 1994) 

Az adó az a személy, aki információt szeretne megosztani a vevővel, azaz nem más, mint a 

kommunikáció forrása. Az üzleti kommunikáció során az adó személye egyszer az eladó, másik esetben 

pedig vevőként jelenik meg. A kommunikáció abban az esetben kezdődik, amikor az adó szavakat és más 

jelzéseket választ ki és logikai sorrendet készít abból a célból, hogy üzenetét eljutassa a vevőnek. Ha 

elindult a kommunikáció következik a kódolás folyamata. Az adó gondolatait szimbolikusan formába 

rendezi. Fontos megemlíteni, hogy üzenet a legfőbb eleme a kommunikáció folyamatának, hiszen az 

átadott információk összességét jelenti. Az információ a bizonytalanság csökkentésének legfőbb eszköze, 

így az üzenet fontos szerepet tölt be egy kommunikációs folyamat során. Egy üzenet által hordozott 

információ mennyiségének mérése nem egyszerű, azonban mégis mérhető, hiszen fontos, hogy mekkora 

rendet rak a káoszban. Ha a fogadó már ismeri az üzenet tartalmát, akkor annak az információ tartalma 

nulla. (Griffin 2001) Az üzenetet mindig abban a formában kell rendezni, amit a kommunikációs 

folyamat csatornája megkövetel. A csatorna az a közeg, amelyen az üzenet áthalad. A vevő az a személy, 

aki a kapott üzenetet veszi, és azt lefordítja és dekódolja a saját nyelvére. Ahogy a kódolás folyamata 

lényeges, így a dekódolás is, amit befolyásol a vevő tapasztalati mezője, ami azt jelenti, hogy tapasztalatai 

és attitűdjeihez kapcsolódóan dolgozza fel az üzeneteket. Meg kell említeni a zajt is, bár az 2. számú 

ábrán nem nagy helyet foglal el azonban nagy jelentősége van, hiszen a két fél közötti kommunikációban 
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bármilyen zavaró tényező lép fel az információáramlás nem lesz olyan hatékony, mint ha nem lép fel zaj.  

A zaj az információ ellensége csökkenti a csatorna információhordozó képességét az adó és befogadó 

között. (Hofmeister-Tóth- Mitev 2015) 

Csatorna kapacitás=Információ +Zaj 

Minden csatornának van kapacitása és természetesen ebből adódóan határai is, ami felett már nem tud 

több információt szállítani. Egy perces telefonbeszélgetés során is csupán 200 szót tudunk átadni, hiszen a 

zajok miatt ismétlés is előfordul, így a kulcsfontosságú elemek megismétlésére is fókuszálni kell. A 

kommunikáció, olyan tudomány, ami az előrelátható információ és a bizonytalan dolgok közötti optimális 

egyensúly fenntartásra törekszik Shannon megfogalmazása szerint.(Griffin 2001) 

Azonban érdemes azt is megemlíteni, hogy vannak olyan tényezők, amiket az ember korrekciókkal képes 

megoldani, illetve kiküszöbölhet. (Fisher-Brown 1999) 

⧠ Küldött üzenetek ellentmondásosak. Ügyelni kell az összhangra, következetesnek kell lenni.  

⧠ Sikeres kommunikáció mindig kétirányú, így ügyelni kell arra, hogy ne mondjuk meg a másik fél 

számára mit tegyen, azaz ne csak egy irányú kommunikációt alkalmazzunk.  

⧠ A döntéseinkbe vonjuk be az érintetteket, hiszen ez azt feltételezi, hogy fontos a másik fél, nem 

önhatalmúlak döntünk.  

Kommunikáció folyamatához kapcsolódik az aktív odafigyelés is, avagy más néven az értő figyelem, így 

erről is egy pár szót érdemes említeni. A meghallgatás az életben fontos helyen szerepet tölt be ennek 

ellenére nagyon sok hibát vétünk ezen a területen. Ez nagyon sok olyan tevékenységhez vezet, ami 

elkerülhető lenne egy kis odafigyeléssel. A meghallgatás nem kizárólag azt jelenti, hogy meghalljuk az 

információkat, hanem azt hogy azok értelmezzük, kódoljuk. A hallgatás passzív tevékenységnek tűnhet, 

hiszen nem cselekszünk, csak ülünk és hallgatunk, azonban ez koránt sem így van, hiszen rendkívül sok 

energiát igényel. Gondoljunk bele, ha 16 órát ébren vagyunk, akkor abból 11 órát valamilyen módon 

kommunikálunk, melyből hat- hét órát azzal töltünk, másokat hallgatunk meg. (Osborn-Osborn 1994) 

Rogers megfogalmazása alapján az érzelmek nagyon sokszor hatással vannak arra, hiszen minél nagyobb 

érzelmekkel rendelkezünk annál valószínűbb, hogy a másiktól eltérő elemeket fogunk értelmezni. (Rogers 

2003) 

Schulz von Thun négy fül modellje megmutatja számunkra, hogy hány síkon tud egy üzenet érkezni a 

befogadóhoz, amit a 2 számú táblázatban meg is figyelhetünk.  

2.táblázat: Négy fül modell  (forrás: Schulz von Thun, 1991) 

Négy Fül Modell 

Szint Küldő négy szája  Küldő négy füle  

Tárgyi 
Tárgyszerű információk, adatok 

tények  

Minősíti az elhangzottakat, 

annak valóságtartalma alapján  

Önmegnyilvánulási Én Üzenetek Milyen állapotban van a másik? 

Kapcsolati 
Kinyilvánítja, mit gondol a 

másikról 

Milyen tart engem a másik? 

Hogyan viszonyul hozzám  

Felszólító Kívánság, felszólítás, tanács  
Mit kell tennem gondolnom vagy 

éreznem?  
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A táblázat egy kis magyarázatra szorul alapvetően 4 fül kerül megkülönböztetésre, ami a 

következőképpen értendő:  

⧠ Tárgyi színt: arra figyel, amit a közlő fél tulajdonképpen mond.  

⧠ Önmegnyilvánulási színt: azt hallja meg, hogy a közlő fél milyen állapotban van  

⧠ Kapcsolati szint: tulajdonképpen azt fogadja be, hogy miként viszonyul hozzá, aki beszél, 

milyennek tartja őt.  

⧠ Felszólító: azt figyeli, hogy mit kell tennie  

Mint látható nem csak a négy fül, hanem a táblázat oszlopaiban a küldő négy szája is helyet kap, ennek az 

értelmezése egyszerű, hiszen a száj által elhangzott információkat kódolja a fülünk, így a fent említett 

szinteken értelmezi azokat.  

Az aktív odafigyelés folyamata szakaszokra bontható, amit a következő ábra mutat be számunkra. Fontos 

megemlíteni, hogy a szakaszok nem különülnek el egymástól, de ha odafigyelünk, sikeresen 

megkülönböztethetjük őket, illetve tudatosabb kommunikációt folytathatunk.  

 

3. ábra: Aktív odafigyelés folyamata (forrás: Osborn 1994) 

 Meg kell említeni, hogy vannak olyan tényezők, amik ezt a folyamatot gátolják. Ezen tényezők 

csoportosítása a következő: (Fritz et al. 1999) 

⧠ Környezeti: külső zajok, amik a beszéden kívül zavarnak, de ide tartoznak másingerek is, amik a 

beszédet zavarják, túl hideg, túl meleg stb.  

⧠ Fiziológiai: a gondolkodás és a beszéd eltérő sebességgel történik. Mivel ötször olyan gyorsan 

gondolkodunk, mint beszélünk az agy hajlamos elkalandozni vagy ábrándozni. Ezt a tényezőt 

meglehetősen nehéz kiküszöbölni, de igyekszünk beszélő sebességgel haladni.  

⧠ Pszichológia: a személyiségünk meglehetősen sok szűrővel van felszerelkezve, így ez a gát így 

alakul ki. Ilyen szűrő az előítélet, lelkiállapot, feltételezések, múltbeli tapasztalatok, várakozások, 

érzelmek.  

Az üzenet 
meghallgatása  

•A hangokat az agy 
értelmezi  

Összpontosítás 
az üzenetre 

•Kizárunk minden 
figyelemfelkeltő 
tényezőt  

A hallottak 
megértése és 
értelemzése  

•A beszélő 
nézőpontjának 
megértéséhez a szavak 
mőgé látás  

Visszajelzések 
adása  

•Azonnali, őszinte 
támogató 

Emlékezés  

•További 
találkozás 
alkamával, 
visszacsatolás 
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Az aktív odafigyelést lehet fejleszteni, azonban első sorban bátorság szükséges hozzá, hiszen mikor 

képesek vagyunk, a más gondolataival és érzelmeivel gondolkozni, akkor sikeresebben tudunk 

odafigyelni. A bátorság szót szándékosan használtam, hiszen egy-egy ilyen szituáció során képesek 

vagyunk a mások érzelmeivel gondolkozni, így az attitűdjeiket is átvenni, ami sok ember számára idegen.  

A másik fő probléma akkor a legnehezebb átvenni a másik ember gondolatait, mikor a legerősebbek az 

érzelmei, de ebben a szituációban van a legnagyobb szükség, hogy beleéljük magunkat a szituációba és 

átérezzük érzéseit.  

A kommunikáció kutatással az elmúlt évtizedekben nagyon sokan foglalkoztak számos szakirodalom írja, 

hogyan, milyen módon kell jól kommunikálni és milyen modellek állnak ezen tudomány hátterében, 

azonban a modellek ismerete csupán nem elegendő ahhoz, hogy valaki fejlődhessen. A következő 

fejezetben a kommunikáció főtípusaira fogunk fókuszálni, illetve egy pár olyan hasznos tanácsot 

bemutatni, ami segít akár az üzleti életben való boldogulásban. 



Kommunikáció 

8 

2 SZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓS STÍLUS  

Ahhoz, hogy a kommunikációnk fejlett legyen, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen stílus 

képviselünk. A következő teszt segít abban, hogy megismerhessük személyes stílusunkat és formálni 

tudjuk azt.  

Ez a kérdőív a kommunikációs stílus megismerését segíti. 

Olvassa el a következő állításokat és ítélje meg mennyire illenek Önre! 

Teljesen jellemez az adott állítás=5, jellemez az adott állítás=4, nem tudom eldönteni=3, nem jellemez az 

adott állítás=2, egyáltalán nem jellemez az adott állítás=1 

 

1. Mindenféle emberrel kellemesen tudja érezni magát 

2. Könnyen nevet 

3. Készséggel kifejezi mások iránti csodálatát 

4. Amit mond, az rendszerint hatással van az emberekre 

5. Olyan benyomásokat hagy az emberekben amelyekre feltétlenül emlékeznek 

6. A jó viszony érdekében szokásszerűen megköszöni a másik közreműködését 

7. Nagyon jó kommunikátor 

8. Némely ideges modorosságok tapasztalhatóak a beszédében 

9. Nagyon lezser laza kommunikátor 

10. Ha nem ért egyet valakivel, nagyon gyors a kihívásban 

11. Mindig pontosan fel tudja idézni utólag, hogy egy személynek mi volt a véleménye 

12. Nagyon könnyű felismerni a hangját 

13. Nagyon precíz kommunikátor 

14. Határozott benyomást tesz az emberekre 

15. A beszéde ritmusára vagy folyékonyságára időnként hatással van az idegessége 

16. Feszültség alatt ellazultan beszél 

17. A szeme pontosan azt tükrözi vissza amit érez, amikor kommunikál 

18. Sokszor dramatizál dolgokat 

19. Mindig nagyon könnyű számára idegenekkel egyenlő alapon tárgyalni 

20. Rendszerint szándékosan úgy reagál, hogy az emberek tudják: figyel rájuk 

21. Rendszerint keveset mond magáról az embereknek mindaddig amíg jól meg nem ismerte őket 

22. Amikor kommunikál rendszeresen mesél vicceket, anekdotákat, történeteket 

23. Állandóan hajlamos arra, hogy gesztikuláljon amikor kommunikál 

24. Szélsőségesen nyitott kommunikátor 

25. Hangosan szokott kommunikálni 

26. Idegenek kis csoportjában nagyon jó kommunikátor 

27. Vitákban ragaszkodik a nagyon precíz meghatározásokhoz 

28. A legtöbb társas helyzetben általában nagyon gyorsan szót kér 

29. Abszolút könnyű számára tartósan beszélgetni egy ellenkező neművel, akivel épp akkor 

találkozott 

30. Igen akkurátus szeret lenni, amikor kommunikál 

31. Mivel erős hangja van, könnyen félbeszakíthat egy beszélgetést 

32. Gyakran fejezi ki testével és hangjával azt, amit kommunikálni akar 

33. Erőteljes hangja van 

34. Kész személyes dolgokat feltárni önmagáról 

35. Uralja a társas helyzeteket 

36. Erős vitatkozó 

37. Ha egyszer bepörög egy heves vitában, nagyon nehéz leállítani önmagát 

38. Mindig különösen barátságos kommunikátor 

39. Igazán szereti nagy figyelemmel hallgatni az embereket 
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40. Nagyon gyakran ragaszkodik ahhoz, hogy az emberek dokumentálják vagy valamiféle 

bizonyítékkal támasszák alá azt, ami mellett érvelnek 

41. Megpróbálja gondjaiba venni az ügyeket, amikor emberek között van 

42. Terhes számára belecsöppeni egy lezáratlan vitába  

43. A legtöbb társas helyzetben hajlamos arra, hogy sokat beszéljen 

44. Nem verbális módon nagyon kifejező társas helyzetekben 

45. Ahogy mond valamit. az rendszerint benyomást tesz az emberekre 

46. Amikor kommunikál nagyon bátorítóan szokott hatni az emberekre 

47. Aktívan használ sok arckifejezést, amikor kommunikál 

48. Nagyon gyakran túlzó szavakat használ, hogy hangsúlyozzon valamit 

49. Különösen figyelmes kommunikátor 

50. Általában nyíltan kifejezi az érzéseit és az érzelmeit 

 

Értékelés: 

 

A következő táblázat11 alskálát tartalmaz. Mindegyik alskála mellett szerepel, hogy melyik tételek 

tartoznak oda. Az F fordított tételt jelent, vagyis, ha öt pontot adott rá az egyet ér, ha négyet az kettőt, ha 

hármat az marad három, ha kettőt, úgy négy pontot, ha pedig egyet úgy öt pontot ér a válasza. 

 

Barátságos 3 6 38 46 

Benyomást keltő 4 5 14 45 

Ellazult 8F 9 15F 16 

Veszekedő-vitázó 10 36 37 42F 

Figyelmes 11 20 39 49 

Precíz 13 27 30 40 

Eleven-kifejező 17 23 44 47 

Drámai 18 22 32 48 

Nyílt 21F 24 34 50 

Uralkodó 28 35 41 43 

A kommunikátor képe 7 19 26 29 

 

Adja össze a tizenegy alskálánál a pontjait. A kérdőívnek nincs megoldó kulcsa, azt érdemes megnéznie, 

hogy melyik  alskálában ért el –önmagához képest –magas vagy alacsony pontot. 

A kommunikátor képe, az azt jelenti, hogy mennyire tartja ön jó kommunikátornak magát, így ez az 

alskála kilóg a többi közül (Rudas, 2001). 

2.1 Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 

⧠ Hotelportás 

 

Fejlesztő hatás: A nem verbális jelzések használatának és felismerésének fejlesztése. 

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható. 

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 

Idői keretek: 20-30 perc 

Eszközigény: nincs 
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A játék leírása: A játékosok közül egy valaki lesz a hotelportás, a többi játékos a vendég. A vendégek 

„némák”, nem tudnak beszélni, csak különböző non-verbális eszközökkel fejezhetik ki magukat. Viszont 

mindnyájuknak van valamilyen problémája, amiben a hotelportástól kér segítséget. A portás – az egyetlen 

aki beszélhet – feladata, hogy kitalálja mit kívánnak tőle. A játékot megbeszélés követi arról, hogy 

mennyire volt nehéz csupán nem verbális eszközökkel elérni a céljukat (Bús, 2003). 

Egyéb megjegyzések: Más szituációt is kitalálhatunk, mint például étterem pincérrel, stb. 

 

⧠ Ismételd el más szavakkal 

 

Fejlesztő hatás: A kommunikációs készségek fejlesztése. De a szókincset is fejleszti, és az érzelmek 

kifejezéseit is gazdagítja. 

Életkori ajánlás: Minden korosztály számára ajánlott. 

Csoportvezetői gyakorlat: A gyakorlat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot. 

Idői keretek: 10-20 perc 

Eszközigény: nincs 

A játék leírása: A csoport körben ül. A csoportból valaki elmond egy tetszőleges rövid történetet. A 

mellette ülő ugyanezt a történetet más szavakkal ismétli meg,  a kikötés az, hogy közben egyetlen egy 

azonos szó sem használható fel. Aki téveszt, annak kétszer kell történetet ismételnie. Addig játsszuk, 

amíg mindenki egyszer mesélő és ismétlő is lesz (Bagdy, Telkes, 1990).  

⧠ Ki zörget? 

 

Fejlesztő hatás: A nem verbális jelzések használatának és felismerésének fejlesztése. 

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható. 

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 

Idői keretek: 20-30 perc 

Eszközigény: Egy ajtó 

A játék leírása: Valaki kimegy a teremből, a többiek körben ülnek. Aki kiment, elképzel valakit vagy 

valamit, és zörgetésével, kopogtatásával igyekszik kifejezni kire gondolt. Bejön, leül, és a többiek 

elmondják, mit gondolnak ki mire gondolt, kit akar megjeleníteni a zörgető. Végül a zörgető is elmondja, 

kit és mit próbált megjeleníteni valójában.  

Egyéb megjegyzések: Fontos, hogy a zörgető mondja el utoljára, mit akart kifejezni (Benedek, 1992). 

 

⧠ Szinkronizálás 

 

Fejlesztő hatás: Részint a nem verbális kommunikáció, részint az empátiás készség fejlesztése 

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható. 

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 

Idői keretek: 20-30 perc 
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Eszközigény: nincs 

A játék leírása: Páros játék. A párok egyik fele, csupán nem verbálisan fejezheti ki magát, gesztusokkal, 

mimikával, mozdulatokkal, stb. A párok másik fele beszél helyette, szinkronizálja a másik mozdulatait. 

Később cserélnek. A játék fordítva is elképzelhető: ebben az esetben nem a beszélő követi a „képet”, 

hanem az ő - mozdulatlanul előadott- mondanivalóját illusztrálja, fejezi ki nem verbálisan a másik fél 

(Benedek, 1992). 

 

Ha valaki a kommunikációs készségét szeretné fejleszteni, sok esetben a munkahelyek szerveznek, ilyen 

tréningeket, képzéseket. Arra a kérdésre a válasz, hogy ez miért szükséges, nagyon egyszerű. Számos 

olyan munka van egy szervezet életében, amihez nélkülözhetetlen ezen készségek, kompetenciák 

fejlesztése. Vegyük sorra mik ezek:  

⧠ prezentáció  

⧠ egy munkaanyag bemutatása 

⧠ tárgyalás 

⧠ értekezlet  

⧠ telefonbeszélgetések 

⧠ konferenciákon való részvétel 

Ehhez nem csak a szóbeli, hanem az írásbeli kommunikációk is hozzátartoznak.  

⧠ levélírás 

⧠ email  

⧠ összefoglaló anyagok 

⧠ pályázatok 

⧠ tenderek készítése  

Az előző feladatok gyakorlása hozzájárul ahhoz, hogy valaki fejlődni tudjon és jobb kommunikációs 

készségre tegyen szert.  
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3 NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ    

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Szociális kompetenciák 

⧠ Személyközi kompetenciák  

 

Az ember közlés harminc százaléka történik szóbeli formában, a többi hetven százalék nem szóbeli, azaz 

nonverbális úton történik, itt beszélhetünk arc, szem, fej, kéz, láb, tehát a test által. Ezért nagyon sok 

helyen a testbeszédet használják gyűjtő fogalomként, azaz a bodylanguages kifejezést. De mi is az a 

nonverbális kommunikáció, milyen definíció az ami a legjobban összefoglalja ennek a szónak a 

jelentését.  

 

NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ  

Minden olyan kommunikációs tevékenység, mely nem a nyelv jelrendszerének használatán alapul.  

 

A nonverbális kommunikáció elválaszthatatlan az emberi lényünktől, így a kommunikációhoz is szorosan 

kapcsolódik. Természetes módon használjuk, hiszen mozgatjuk a testünket, kapcsolatot építünk a 

szemünkkel. A nonverbális jelzések gyakran kiadják a beszélőt, feltárva az attitűdjeit, érzelmeit és 

érzéseit, melyet nem akar kinyilvánítani. (Forgács 1994) A nem verbális kommunikáció a partnerrel 

szembeni alapvető viszonyt fejezi ki.  

Egy történet sokkal jobban segít a megértésben, mint is jelent, ha valaki nonverbálisan kommunikál és 

nem csak a beszédhangját hallhatjuk. 

Richard Nixon és John Kennedy 1960 vitája után – amelyet először közvetítette a tv – nem volt 

egyértelmű melyik fél nyert 

Rádióhallgatók, ugyanis azt gondolták Nixon lett az elnök, akik a televíziót nézték pedig egyértelműen 

Kennedy mellett voksoltak. A különbség a testbeszédben keresendő, amelyet csak a televízió nézői 

láttattak. A következő jeleket fedezhette fel a televíziós közönség.  

⧠ Nixon: kényelmetlenül érzi magát, és ideges, zártan állt, vállait elfordította a kamerától, 

arcszőrzete erős, karikásak szemei.  

⧠ Kennedy: kipihent, kamerába nézett, kezeit nyitva tartotta, mintha bármelyik pillanatba 

megölelne valakit, jólfésült, mosolygott 

Nixon volt a nagy esélyes, de vajon kinyerhetett? (Hofmesiter-Tóth, Mitev 2015) 

A Fehérházba Kennedyt iktatták be, így ő lett az elnök. Azt gondolom ebből a szituációból is látható, 

hogy mennyire lényeges a testünk gesztusait használni, illetve nem csak használni, hanem ezeket 

tudatosan és jól. Sigmund Freud kijelentette, hogy az emberek akkor sem tudnak titkot tartani, ha 

szeretnének. A gesztusok nagyon sok esetben felfedik érzelmeiket. A nem verbális csatornák közül az 

alábbiak a legfontosabbak:  

⧠ megjelenés 

⧠ szemkontaktus  

⧠ testbeszéd 
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⧠ arckifejezés 

⧠ fizikai távolság  

3.1 Megjelenés  

Az egyik legfontosabb eleme minden napjainknak, hiszen ha valakit először látunk, egy- két perc alatt 

véleményt tudunk alkotni, ezt pedig a megjelenés alapján tesszük meg. A különböző tárgyak és testi 

állapotok díszítések kulturális jelentőséget kaphatnak. (Buda 1994) Ilyen jelzés lehet például a ruha, 

hajviselet, illatai vagy akár egy iroda berendezése. Fontos a jelzőrendszereket is megemlíteni, hiszen akár 

egy szépen berendezett iroda vagy lakás egy márkás autó vagy akár más státusz szimbólumok is jelzés 

értékűek. Egy üzleti tárgyaláson való megjelenés során a következő tényezőkre kell ügyelni.  

⧠ Frizura és ápoltság: az első benyomás nagy részben ezen két tényező függvénye. Vannak olyan 

esetek, ahol a vállalat előírja, hogy milyen frizurát kell hordani, ez általában konzervatív. Az 

ápolatlan külső sok esetben kommunikációs akadályt jelent.  

⧠ Öltözék: Ha az üzleti életben szeretnék érvényesülni, általában egyszerű, de elegáns öltözék, ami 

ajánlott. Ha kiegészítő viselünk, ügyeljünk arra, hogy ezeket illeszkedjenek a ruházatunkhoz és 

ne legyenek figyelemfelkeltőek.  

⧠ Segédeszközök: Toll jó minőségű legyen, jegyzetfüzet legyen nálunk egy tárgyaláson  

⧠ Határozott kézfogás és szemkontaktus, ami lényeges 

3.2 Arckifejezés, mimika  

A kutatók kimutatták, hogy a hat alapvető érzelem kultúrától függetlenül ugyanaz.(Marsch 1988) Az 

alapvető érzelmek jellemzőit a 3. számú táblázat foglalja össze számunkra. Az arc által küldött jelzések a 

beszélgetést minden egyes szituációban befolyásolják, hiszen az arcunkon nagyon sok minden látszik, 

még akkor is ha nem szeretnénk azt. A mimika hatással van az összképre. Gondoljuk bele, ha valaki 

mosollyal fogad minket, akkor sokkal szívesebben és gyorsabban teremtünk kapcsolatot vele és a 

kapcsolatok pozitív kimenetelének a valószínűsége is nagyobb lesz. Azonban egy eladónak nagyon nehéz 

dolga, hiszen mit tegyen akkor, ha úgy érzi képtelen mosolyogni. A mesterkélt „hosszúkás mosoly” 

könnyen felismerhető, hiszen az ajkak teljesen hátra vannak, húzva inkább egy grimaszra hasonlít. 

(Nierenverg-Calero 1995) Ám ha valaki őszintén mosoly, akkor a vevő valószínűleg sokkal pozitívabb 

lesz és a következő alkalommal is azt a boltot fogja választani.  Az Amerikai Egyesült Államokban, 

hamar felismerték a mimika fontosságát és a következő üzenettel kedveskedtek a vevőknek karácsony 

környékén. ( Carnegie 1993)  

A mosoly értéke karácsonykor - Semmibe sem kerül, de sokat ad.  

Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig 

él csak, de emléke örökké megmarad. Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem 

olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle. Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti 

életben és a barátság biztos jele. Nyugalom a megfáradtaknak, napfény a csüggedőnek, világosság a 

szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. 

Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, mert nem áru, csak önként lehet adni. 

Mert senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud mosolyogni 
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3. táblázat: Alapvető érzelmek arckifejezései  (forrás: Hofmeister, Mitev 2015) 

 

Alapvető érzelmek arckifejezései 

Érzelem  
Szemöldök 

 

Szemek  Orr és száj 

Vidámság  
 

 

Ráncok a szem körül Mosolygós száj 

Szomorúság  
Felhúzott 

Lesütött felső 

szemhéjak 
Legörbülő száj 

Harag 

Leeresztett vagy 

összehúzott 

Átható tekintett vagy 

megfeszített szemhéjak 
Összeszorított ajkak 

Meglepetés 
Felhúzott Tágra nyílt szemek 

Nyitott száj, leesett áll 

Félelem 
Felhúzott és összehúzott 

Nyílt és feszült az alsó 

szemhéj 

Nyitott száj feszen 

összehúzott ajkak 

Undor  
Leeresztett 

Felnyomott alsó 

szemhéj 

Gyűrött orr, felhúzott 

felsőajkak 

3.3  Szemkontaktus   

Az emberi test összes információközvetítő része körül a szem talán a legjelentősebb. A tekintet a 

visszajelzés és a kontroll fontos eszköze, segítségével érzékeljük, hogy az általunk közölt információból, 

mit tudtuk átadni a külvilág számára, pontosabban a külvilág mit érzékelt a mi általunk közvetített 

információkból. Minden személyes kapcsolat felvétel először a szemek találkozásával indul. Például 

kézfogásnál belenézzünk a másik ember szemébe, így bizalmat is keltünk. Érdekes megfigyelni, hogy a 

szem önmagában nem fejez ki érzelmeket. Tehát nem feltétlenül állja meg a helyét az az állítás, hogy a 

szem a lélek tükre. A szem kifejező hatását a szemmozgató izmok árnyalt működése, a szemhéj nyílása, 

csukódása és a pillantás időtartama adja. Mit is fejezhet ki egy szemkontaktus:  

⧠ híd a partner felé 

⧠ biztonságot ad és sugároz 

⧠ bizalmat teremt 

⧠ a fontos kijelentéseket hangsúlyosabbá teszi 

⧠ lehetőséget nyújt a partner reakciójának felismerésére 

Rendkívül erőteljes kommunikációs forma, amit csak körültekintően szabad alkalmazni. Az üzleti életben 

nem szokás egymás szemébe hosszú ideig nézni, inkább jellemzően rövid pillantások vannak. Segít 

eldönteni, hogy a társalgás során mikor beszélhet az egyik, illetve a másik fél. A hosszúságot befolyásolja 

a nem ( nők hosszabb néznek a másik fél szemébe, mint a férfiak), illetve  a kultúra is jelentős hatással 

van a szemkontaktus hosszúságára például az arab kultúrában nem megengedett a hosszú pillantás. 

Összességében a szemkontaktus nem csak az magánéletben kap jelentőséget, hanem az üzleti életben is 

szerepet tölt be, így ügyelni kell, hogy ezt hogyan alkalmazzuk.  
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3.4 Testbeszéd  

A tanulmányok kimutatták, hogy a teszt beszédnek nagy jelentősége van a kommunikációban. A testnek a 

beszéde őszintébb, mint az agyunké. A beszélgetésből nyert információmennyisége mindössze töredéke 

származik szavakból. Egy átlagos ember napi kommunikációja az alábbi elemekből tevődik össze:  

⧠ szóbeli tartalmú kommunikáció 7% 

⧠ vokális (hangszín, hanghordozás, nem beszédhang) kommunikáció 38%  

⧠ nem verbális kommunikáció 55% 

Tehát az attitűdök észleléséhez a szavak kismértékben járulnak hozzá, viszont a hang által közvetített 

jelek nagyobb mértékben, ahogy a fent látható felsorolást olvassuk. A testbeszéd egyik alapvető eleme a 

testtartás. A testtartás a test helyzetét és mozgatását foglalja magába. A következő táblázat azt fogja 

számunkra bemutatni, hogy milyen testtartások a leggyakrabban előfordulóak, illetve mi ezen 

helyzeteknek a jelentésük.  

 

4. táblázat:A leggyakoribb testtartások és jelentésük  (forrás: Fritz 1999) 

A leggyakoribb testtartások 

Testtartás  Jelentése  

Görnyedt Levertség  

Kiegyenesedett Jókedv  és magabiztosság  

Előredőlés  Nyitott és érdeklődő 

Hátradőlés Nem érdeklődő 

Keresztbe tett karok Védekező 

Nem keresztbe tett karok Odafigyelésre való hajlandóság  

 

A testtartás a másikkal emberrel szembeni helyzetünket mutatja, azt hogy a másik emberhez képest 

hogyan vagyunk elhelyezkedve. Ha valakit üdvözlünk mindenképpen érdemes azt nyitott testtartással 

megtenni, hiszen akkor sokkal pozitív lesz az első benyomás. Egy tárgyalás vagy beszélgetés közben is 

ügyelni kell a testtartásunkra, hiszen ezek lehetnek olyan árulkodó jelek, például beszéd közben aprón 

tárgyakat igazgatni nem ajánlatos, a tollat ki bekapcsolgatni sem, hiszen ez a koncentrációt gátolja, a 

másik félt esetlegesen idegesítheti ez a tevékenység. Mindig forduljunk partnerünk felé, ha hozzánk 

beszél és próbáljunk meg mosolyogni. Továbbiakban egy olyan táblázatot fogok szemléltetni, ami Seitz 

gyakori nem verbális jelzésként gyűjtött össze.  
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5. táblázat: Gyakori nem verbális jelek és jelentéseik (forrás:Seitz 1996) 

 

Gyakori nonverbális jelek 

Jelek Jelentéseik 

Összezárt bokák  Nyugtalanságot sugall 

Élénk egyenes járás  Magabiztosságot sugall 

Kéz az arcnál  Gondolkodás, értékelés  

Ülés összekulcsolt lábbal, enyhén rugdalózó láb  Unatkozik, vagy izgalmat jelent  

Csípőre tett kéz Agresszió, idegesség 

Mellkason összekulcsolt karok Védekezés  

Hát mögött összekulcsolt kezek  Harag és frusztráció  

Toronysisak formájú ujjak (két tenyér egymással 

szembe néz, kinyitott ujjak, összeérő ujjbegyek)  
Parancsoló vagy nagy határozott valaki  

Haj cirógatása vagy simogatása  Magabiztosság hiánya, bizonytalanság  

Körömrágás  Bizonytalan vagy ideges  

Sétálás zsebre tett kézzel, behúzott nyakkal Levertség, szomorúság  

Elfordított fej, törzs előredől Érdeklődés  

Fülhúzogatás vagy csavargatás  Határozatlanság  

Lefelé irányuló tekintet Hitetlenség  

 

3.5 Fizikai Távolság   

 

 

4. ábra: Térköz szabályozási  zónák (forrás: 

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/4253_trkzszablyozs.html) 

Ahogy a képen is megtekinthetjük a fizikai távolság jelentése az, hogy egy kommunikációs folyamatban 

mennyire állunk távol partnerünktől. Maurice Grosser (1951) amerikai művész egy festő szempontjából 

írja le a távolságokat. Elmondja az írásában, hogy az festett alakok a képeket hogyan látszanak. 

Érdekessége a dolgoknak, hogy nem csak a festményeken van jelentősége a távolságnak, hanem a 

kommunikációban is.  
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Ahogy a fent ábrázolt képen is láthatjuk alapvetően négy zónát tudunk megkülönböztetni.  

⧠ Intim Zóna vagy más néven a bizalmas távolság szakasza, az egyén felségterülete, csak a hozzá 

közelállók léphetnek be erre a területre, hiszen ebből a távolságból a testek közötti fizikai 

kapcsolatot jelzi. A távolabbi szakaszban a testek nem érintkeznek össze, de a kéznek lehetősége 

van arra, hogy megérintse a másik felet. Vannak olyan szituációk mikor még is kénytelenek 

vagyunk ebbe a zónába beengedni olyan embereket, akikkel nem szeretnék megosztani ezt a 

távolságot például, ha egy liftben állunk és együtt utazunk. (Forgács 2011) 

⧠ Személyes zóna a mindennapi társalgás tere. Ebből a távolságból jobban látjuk és halljuk 

partnereinket, még akkor is ha nem olyan hangosan beszél. Szagokat itt még érzékelünk, ezért 

ajánlatos, hogy ilyen szituációban ne leheljünk a másik ember felé. Ebben a térben nincsen fizikai 

kapcsolat, itt senki nem akarja megérinteni a másik felet. A hangerő normális szintű ebben a 

szituációban. (Forgács 2011) 

⧠ Társasági Zóna más néven a három lépést tartó távolságnak is nevezik. Távoli szakasz az mikor a 

tekintet képes az egész alakot átfogni, azonban a finom részleteket már nem tudja érzékelni. A 

hangerő magasabb mint az előző két esetben. Kevesebb intenzív illatok jelennek meg. A távoli 

szakasz viszont segít abban, hogy ne kelljen tudomás venni a másik félről.„Amerikai kutatók 

beszámolója szerint a csekély alapterületű irodákban dolgozó titkárnők gyakran arról 

panaszkodtak, hogy nem tudják ellátni a feladataikat, mert főnökük várakozó ügyfeleivel 

állandóan beszélgetniük kell, azaz létrejön egy interakciós, kommunikációs kényszer. Ennek az 

oka pedig az, hogy a felek - akik a kétméteres határon belül vannak -, mintegy kötelességüknek 

érzik, hogy beszédbe elegyedjen a másik féllel (l. távolsági buszokon való utazás, orvosi rendelő 

előtti várakozás).” (Forgács 2011)  

⧠ Nyilvános zóna már teljesen kívül esik a személyes szférán. Ebben az esetben már a társalgás 

nagy hangerővel zajlik és gondosan megválasztott szóhasználatokat, kifejezéseket használnak. Ha 

nyilvános szereplésről beszélünk, természetesen ez a távolság jön szóba. Az ilyen szereplés a 

nagy nyilvánosság előtt zajlik.  

Összességében megállapítható, hogy kis távolságok esetén nagy szerepet kapnak a kontakt receptorok 

(bőrérzékelés) és a szaglás. A társasági térben átlagosan látjuk partnerünket, még a testszagok egy része 

jelzésértékű lehet. Nagyobb távolságoknál pedig a vizuális élménynek van szerepe és a hangerő 

szabályozásával lehetünk hatékonyabbak az adott folyamat során. 

 

3.6 Metakommunikáció  

A metakommunikációhoz csak indirekt, úgynevezett akaratlan kommunikációs jelzések tartoznak. (Buda 

2006) Kommunikáción túli kommunikációt jelent. Elsősorban a kommunikáló felek egymás közötti 

kapcsolatáról mutatja meg, hogy milyen. Kifejezi az, hogy  

⧠ mint gondol a kommunikátor a vevőről, hogyan viszonyul hozzá, mennyire kedveli a másik felet, 

fogadja el vagy esetlegesen ellenszenvet fejez ki a másik iránt.  

⧠ felek hogyan viszonyulnak a közlés tartalmához 

⧠ a felek mennyire tartják, igaznak vagy nem igaznak. Fontosnak vagy jelentéktelennek a másik 

mondandóját.  

⧠ a közlő hogyan érzi magát a szituációban  

⧠ mit gondol a társadalmi szükségszerűségekről, szerepviszonyokról, amelyek befolyásolják a 

szituációt (Csepeli 1997)  
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A metakommunikációt sokan nem verbális kommunikációval azonosítják, azonban ez egy nagyon 

leegyszerűsítése a metakommunikáció fogalmának. A meta kommunikációt nem verbális csatornák 

hordozzák, de mint az már olvashattuk a nem verbális kommunikációnak nem csak metakommunikációs 

szerepe lehet, hiszen számos egyezményes jel van például a gesztusok között. A metakommunikáció 

nagyon jól tükrözi, hogy a közlő félnek éppen milyen a belső lelkivilága. Mivel nehéz meghamisítani 

ezért van az, hogyha a szándékos kommunikáció és a metakommunikáció ellentmondásban van 

egymással, akkor sokkal inkább a metakommunikációs jelzéseket fogadjuk el igaznak.  

„A kommunikáció látszólag mindenki számára konvencionális jelekkel zajlik, de ezek a jelek a 

beavatottak számára mögöttes tartalomként, olyan élményrészleteket hordoznak, amelyek lényege a teljes 

élmény felidézése.”(László 2005)  
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4 SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ  

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Társalgási kompetencia  

⧠ Előadói kompetencia  

 

Beszédünk sokat elárul rólunk. Lényeges, hogy adott közegben miként szólalunk meg, hogyan rakjuk 

össze a mondatokat és milyen kifejezéseket használunk. Bár nagyon sok mindenben a genetika benne 

van, így a beszédszervek öröklésében is, de a beszédet nem örököljük, hiszen azt tanuljuk. (Montágh 

1989) Szüleink illetve a gyerekkori környezetünk is nagy hatással van arra, hogy ki milyen 

kommunikációs készséggel rendelkezik. A beszéd több csatornás kifejező eszköz.  

Szóbeli kommunikáció hallatán mindenki számára a beszéd az elsődleges, amire gondol. Azonban ahhoz, 

hogy létrejöjjön a beszéd és a társalgás, ahhoz sok dologra kell figyelni a következőkben ezeket fogjuk 

megnézni.  

4.1 Beszédtechnika  

A beszédet lehetetlen csupán egyetlen szakkönyv elolvasásával fejleszteni, mivel a beszédgyakorlati 

tudomány, így a minél több gyakorlás tesz egy egyénből kiváló szónokot. De miből is tevődik össze a 

beszédtechnikai, milyen főbb elemei vannak.  

⧠ Légzés: A hangadással légzés kezdődik el. Bár ha természetesen beszélgetünk, akkor bizony a 

légzésünk megfigyelhetetlenné válik. Viszont az előadásnál két fontos dologra kell figyelnünk.  

- a levegő mennyisége elegendő legyen a mondanivaló megformálásához 

- a levegővételünk ne legyen a hallgatóság számára zavaró. (Németh 2002)  

A rossz levegővétel sokszor ahhoz vezet, hogy a prezentáció vagy előadás élvezhetetlenné válik, 

hiszen gondoljunk bele, ha valaki rekedt vagy nem tudja megfelelően venni a levegőt, azt úgy 

ítéli meg a közösség, hogy nem képes megtartani előadását.  

⧠ Hangerő, hangszín: Ha a légzéstechnikánk megfelelő akkor hangerőfokozást is 

problémamentesen meg tudjuk oldani. Ha több levegőt bocsájtunk a hangszálainkra, akkor a 

hangerő növekszik és hang nem veszti el teltségét és természetességét. Kérdéses, hogy hangerő 

szabályozást hogyan kell jól alkalmazni. Tudjuk, hogy a hallgatóság létszáma, illetve a távolság 

is befolyásolja. Ha a hallgatóság száma növekszik, akkor célszerű valamilyen segédeszközt 

használni. Gondoljunk bele, míg általános iskolában 30-40 fő tanult, ott a helyzet nem feltételezte 

a ki hangosítást, azonban az egyetemi előadásokon, ahol a terem nagy és a hallgatóság száma  is 

sokszor a 100 fő felé közelít vagy a felett van ott, már érdemes a jól hallhatóság és érthetőség 

miatt mikrofont vagy mikroportot használni.  

 

⧠ Érthetőség: Ahogy azt már leírtuk az agyunk sokkal gyorsabban gondolkozik, mint ahogyan azt 

ki tudjuk mondani, így próbálnak, egymáshoz alkalmazkodni ezt azt eredményezi, hogy 

gyorsabban beszélünk. Tudnunk kell, hogy nem csak a gyors agyműködés, hanem a felgyorsul 

életmódunk is ezt eredményezi ezt a jelenséget. Sokszor a hadarás, beszédhibák származnak. 

Elharapjuk a mondat végét vagy esetlegesen betűk esnek ki a mondanivalónkból, így 

mindenképpen érdemes odafigyelni erre.  
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⧠ Tagolás: Szóbeli és természetesen az írásbeli kommunikáció fő eleme a tagolás. Egy- egy 

gondolatmenet között szünetet kell tartani, hiszen így tudunk hatékonyan beszélni a másikkal.  

 

⧠ Hangsúly és hanglejtés: Végül utolsóként az egyik legfontosabb elemet választottam. A hangsúly 

egy nagyon „kényes „ terület, hiszen az is problémás, ha túl hangsúlyozunk és az is ha 

nem.(Montágh 1989) 

 

- A hangsúlytalan beszéd érdektelen, monoton és nagyon unalmas benyomást kelt.  

- A túlzottan hangsúlyos beszéd során a hallgatóság nem tud az információk fontossága 

között különbséget tenni.  

Ha már tudjuk milyen a rossz és a még rosszabb hangsúlyozás, akkor érdemes utánanézni, hogy 

melyik a jó, illetve hogyan lehet az arany középutat megtalálni.  

- Általában nem célszerű a hangot felvinni! 

- A hangsúlyos részt emeljük a magasba!  

- Ne nyújtsuk el a szövegeket!  

- A vesszőnél nem kell mindig felvinni a hangot! 

- Kérdő mondatnál csak akkor használjunk kérdő dallamot, ha nincs a mondatban 

kérdőszó! 

- Az érzelmek és érzések gyakorlatilag bármilyen hanglejtést létrehozhatnak! (Montágh 

1989) 

⧠ Választékosság:”A nyelv gazdasága a gondolatok gazdagsága.”(Karamazin) A választékos 

beszéd utal a műveltségre, tájékozottságra. Nem hiába mondták nagyszüleink, minél többet 

olvassunk, annál szebben fogunk beszélni. Ebben a szövegkörnyezetben, első sorban a 

választékosságra fókuszáltak. Az idegenszavak és a szakzsargon használata bizonyos 

társaságokban presztízs kérdése és bennfentességre utal, azonban vannak olyan helyzetek, ahol 

nagyon hivalkodó és nem célszerű használni. A magyar nyelven nagyon sok a töltelékszó, amiket 

illik elkerülni, azonban mégis nap mint nap előfordulnak beszédünkben például izé, hogyishivják 

stb. Buda László egyik írásában utal arra, hogy a magyar nyelvben egyik legszembetűnőbb 

sajátossága, hogy az élőbeszéd feltűnően hibás. (Buda 2004) Tehát nem használjuk helyesen a 

szórendet, illetve sok a befejezetlen mondat, ami más nemzeteknél nem jellemző.  

 

4.2 Hétköznapi Társalgás alapjai és elvei 

Azt gondolom, mindenki számára hasznos lehet a hétköznapi társalgásról ejteni egy két mondatot. A mai 

társadalomban egyre kisebb jelentőséget kap ez a beszédforma. Hiszen nincs idő arra, hogy leüljünk és 

beszélgessünk.  

TÁRSALGÁS   

Minden olyan beszélgetés, ahol a téma kötetlen társalgásnak nevezzünk. 

Grice 1975- ben együttműködési alapelveket fogalmazott meg a társalgásban részvevő számára. 

Alapvetően először összesen 4 alapelvet fogalmazott meg ami nem más, mint  

- Mennyiség: az ember olyan informatívvá tegye a hozzájárulást, amennyire csak lehetséges.  

-  Minőség: ne mondjon olyat, amit tévesnek hisz, nincsenek bizonyítékai az adott információval 

kapcsolatban.  
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-  Relevancia azt kívánja meg, hogy maradjunk a tárgynál  

-  És végül a modor elve kerüljük a homályos és többértelmű kifejezéseket.  

Leerch kiegészítette ezeket az alapelveket a következőkkel, ami a következő táblázatban látható.  

 

6. táblázat: A társalgás együttműködési alapelvei (forrás:Grice 1975, Leech 1983) 

 

A társalgás együttműködési alapelvei 

Alapelv Kifejtés  

Mennyiség 
Hozzájárulás a kívánt mértékben informatív, ne 

legyen informatívabb, mint amennyire szükséges 

Minőség 
Ne mondj olyat, amiről úgy hiszed hamis, nem 

mondj olyat, amihez nincs megfelelő evidenciád 

Relevancia Légy releváns! 

Modor  
Kerüld a kifejezés homályosságát!Légy tömör! 

Légy rendezett! 

Udvariasság 
Minimalizáld az udvariatlan gondolatokat! 

Maximalizáld az udvarias kifejezéseket!  

Irónia 
Ha mindenképpen sértős kell mondani legalább ne 

legyen szembetűnő.  

Ugratás 
Fejezd ki partnerrel való összetartozásod rá nézve, 

nyilvánvalóan hamis és udvariatlan állítással.  

Érdekesség  Mondj olyat, ami váratlan és érdekes! 

Pollyana  Kerüld a kellemetlen témákat! 

 

4.3 Értekezlet  

Az értekezlet szó nem mindenki számára pozitív, hiszen itt nem egy kötetlen társalgás lép fel, hanem 

valamilyen szervezett körülmények közötti információáramlás. Egyszer egy elnök a közönsége előtt 

felgyújtott egy ötven fontos bankjegyet szemléltetve azt, hogy mennyibe kerül az értekezleten töltött 

minden öt perce. Sokan egy energiapazarlásként élik meg az értekezletet, aminek minden egyes percét 

végig kell szenvedni, anélkül, hogy történne valami lényeges. Így az elsődleges szabály, hogy 

mindenképpen mérlegeljünk, hogy kell értekezletet tartani vagy sem. 

7. táblázat: Értekezlet szükségessége (forrás:Linkerem 1987) 

Értekezlet szükségességének mérlegelése 

Nincs szükség értekezletre, ha …………….. Szükség van értekezletre, ha….. 

Minden héten ugyanabban az időpontba tartjuk és 

elérkezett az időpont, de semmilyen megbeszélni 

való nincsen  

A lehető leggyorsabban kell több emberhez 

eljuttatni az információkat.  

Nincs semmi megvitatnivaló.  
Döntésre van szükségem ám nincs időm, átnézni 

az egész anyagot.  

Valószínű nem jutnánk semmire  
Különböző nézőpontokra vagyunk kíváncsiak, 

ugyanabban a témában.   

Bárki bármit mond, nekem kell döntenem és én 

már tudom, hogy mit fogok tenni.  
Együttműködésre van szükség  

A többiek bevonása még jobban összezavarná a 

dolgokat  
Kíváncsi vagyok a többiek véleményére  
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Ha eldöntésre kerül, hogy szeretnénk vagy sem értekezletet, akkor ki kell választani, milyen jellegű 

értekezletet szeretnénk tartani. Az alábbi típusokat mutatja be számunkra a szakirodalom.  

⧠ Beszámoló jellegű értekezlet: célja az információ továbbítása, az emberek tájékoztatása. Ha 

valamilyen hírt kell közölni jobb, ha ez egy értekezlet formájában történik meg, akár rossz, akár 

jó hírről van szó. Hiszen meg tudunk arról győződni, hogy a mondandónk elért-e a 

hallgatósághoz, illetve tudunk visszajelzéseket is kapni közvetlenül.  

 

⧠ Problémát azonosító értekezlet: Tudjuk, hogy a probléma mindennapos dolog, hogy probléma 

nélkül nem szervezet a szervezet. Jó vezető az, aki felszínre hozza a problémákat és a szervezet 

már a gyökereinél tudja azonosítani, vagy megoldani azokat. Célszerű annyi problémát felhozni 

az ilyen értekezlet során amennyit csak lehetséges. Vállalati kultúra kérdése, hogy az 

alkalmazottak ezeket a problémákat képesek vagy akarják őszintén vallani.(Hoffmeister-Mitev 

2015) Dogbert bácsi tanácsa a következőképpen hangzott a mesében „Minden alkalmazottadnak 

adj lehetőséget, hogy végtelenül sokat fecsegjen a munkájával kapcsolatos problémáról. Úgyis 

ösztönösen érhetetlen rövidítésekben és rébuszokban fognak beszélni. (Adams 1996)  Ha a 

vezetővel kapcsolatos kérdésekről van szó akkor nem mindig jó a vezető jelenléte.  

 

 

⧠ Eszmecsere, avagy ötletgyűjtések értekezlete: van egy felvetett probléma, amire megoldási 

javaslatokat várnak a vezetők. Minél többen vesznek részt az értekezleten, annál több javaslat 

érkezett az adott problémára, így könnyebb a több oldalról való vizsgálata annak. A felvetett 

ötleteket érdemes jól látható helyre kihelyezni, hogy mindenki tudjon rajta tovább gondolkozni.  

 

⧠ Problémamegoldó értekezlet: A problémamegoldó értekezlet előfeltétele, hogy létezik probléma, 

amit meg kell oldani. A vezetőnek nagy szerepe van, hiszen komoly előkészületeket igényel, 

illetve megoldási javaslatokkal is elő kell állnia. A legelső dolog a probléma lényegének 

megragadása és annak a megoldása.  

 

Ahhoz, hogy egy értekezletet tervezni, tudjunk célszerű egy csekklistát készíteni, amiben rögzítjük 

tennivalóinkat, illetve a tanácsokat is. A következőben a Gordon szerint összeállított táblázatban fogjuk 

látni milyen teendőink vannak egy esetleges csekklista összeállításánál, ha ezeket a pontokat betartjuk, 

akkor összességében egy sikeres értekezlet elé nézzünk.   

8. táblázat: Csekklista (forrás:Gordon 1998) 

 

Ellenőrzőlista összeállítása 

Tennivalók Tanácsok 

Az értekezlet gyakorisága  Mindig ugyanabban az időpontban találkozni 

Az értekezlet időtartama  
Időben kezdődjön és fejeződjön be. 2 óránál többet 

ne tárgyaljunk 

Az értekezlet helye  Nyugalmas, csendes hely  

Napirend  Értekezlet előtt célszerű összeállítani 

Jegyzőkönyvvezetés  Előre ki kell osztani a szerepeket. 
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5 PREZENTÁCIÓ  

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Előadói készség  

⧠ Prezentációs technika  

 

Napjainkban az egyik legfontosabb kommunikációs forma a prezentáció. Az iskolában egy-egy tanórán is 

ezt a gyakoroljuk, a tudományos életnek is az egyik legfontosabb kelléke, de egy értekezleten is 

használjuk. Fontos megemlíteni, hogy az eredményes kommunikáció legfőbb szabálya, hogy küldő a 

felelős azért, hogy milyen információt ad át, illetve milyen formába rendezi mondandóját. Fontos 

figyelembe venni, hogy kinek fogunk előadni és milyen igényekkel rendelkeznek, mik az elvárásaik az 

előadással kapcsolatban. Prezentálni az első pár alkalommal kényelmetlen, előjön a lámpaláz, de egy pár 

alkalom után azt veszi észre az ember, hogy ez nem is olyan rossz dolog,  

A prezentáció az alábbi lépésekből tevődik össze:  

5. 

ábra: Prezentáció folyamata (forrás: Hoffmeister, Mitev 2015) 

 

Vegyük akkor sorba. A lépéseket az első feladatunk, hogy meghatározzuk mi a célunk az előadással, a 

másik pedig, hogy mi közönség számára a cél. Mindvégig tisztában kell lennünk azzal, hogy miért 

mondunk, amit  mondunk, illetve miért csináljuk, azt amit csinálunk. (Leigh 2000). Második lépésként 

fontos feltérképezni a hallgatóság összetételét. Három dologra kell odafigyelni: (Moss 1998) 

⧠ Összetétel: Hányan lesznek, milyen korúak, egynemű vagy vegyes társaság, mivel foglalkoznak, 

milyen a társadalmi helyzetük, vannak e korlátaik?  

 

⧠ Beállítottság, értékrend: vannak előítéleteik, milyen vallásúak, milyen politikai nézeteik vannak, 

mi motiválja őket?  

1 • Célmeghatározás  

2 • A hallgatóság feltérképezése 

3 • A struktúra meghatározása  

4 • A jegyzetek megírása  

5 • Vizuális eszközök előkészítése  

6 • Prezentáció elpróbálása 

7 • Hangunk bemelegítése 

8 • PREZENTÁLÁS 

9 • Kérdések, válaszok 

10 • Utogondozás  
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⧠ A körülmények: milyen alkalomból beszélek, ki beszél előttem, hogy állnak hozzá az előadás 

témájához.  

Harmadik lépése az előadás felépítésének a szerkezet meghatározása, három dologra kell figyelni:  

⧠ Mondd el nekik, hogy mit fogsz mondani 

⧠ Mondd el nekik a prezentációt! 

⧠ Mondd el nekik, amit mondtál.  

Negyedik lépésként a prezentáció alapját előkészítjük, egy könyvet kijegyzetelünk, vagy egy cikket 

kielemzünk. Ez segít abban, hogy a nyilvánosság elé határozottan ki tudjunk állni. Hiszen minden 

információ birtokában leszünk, esetleg kis kártyákat is készíthetünk, hogy ne felejtsük el a főbb elemeket.  

Ötödik lépésként a vizuális eszközök előkészítésén a feladatunk. Régebben írásvetítő szolgált segítségül, 

manapság már laptop, illetve projektor az, ami segít egy prezentáció kivetítésében a téma 

szemléltetésében. Az előkészítésre azért van szükség, mert kellemetlen ha a hallgatóság arra vár, míg az 

előadó a technikát összeállítja, illetve az előkészítés során kiderülnek az esetleges problémák is például, 

ha nem működik a számítógép vagy nincs internetes hozzáférés.  

Hatodik és hetedik lépés szorosan összekapcsolódik, hiszen a prezentáció elpróbálása és a hang 

bemelegítse egy fázisban megoldható.  

Nyolcadik lépésként a prezentálás, mikor már minden készen áll arra, hogy előadjuk az előadást nincs 

más hátra, hogy ezt meg is tegyük. Leight szerint a beszédnek öt szakasza van, így a következőkben ezt is 

meg fogjuk nézni.  

 

9. táblázat: Beszéd 5 szakasza (forrás:Leight  2000) 

 

A beszéd öt szakasza 

Tennivalók  Kifejtés  

Ébresszük az érdeklődést  
Vezessük be a mondandónkat valami érdekes 

példával  

Magyarázd el miért fontos a téma  
Nem általában, hanem kifejezetten a hallgatóság 

számára.  

Fejtsük ki a központi üzenetet Utána beszéljünk a részletekről  

Hozzunk fel példát  Támasszuk alá az üzenetet élő példákkal 

Zárjunk  Egy emlékezetes mondattal zárjunk. 

 

A prezentáció során három olyan dolog van, amit a hallgatóság nem bocsájt meg nekünk Rogers 

szerint, ami a következő.  

⧠ ha nem vagyunk felkészültek, 

⧠ ha nem lelkesedünk azért amiről beszélünk  

⧠ és ha nem vagyunk érdekesek.” 

Van néhány olyan gesztus, ami a hallgatót zavarhatja az előadás hallgatásában.  

⧠ szemkontaktus hiánya,  

⧠ hátat fordítunk a hallgatók egy részének ezzel teljesen kizárjuk őket a prezentációnkból, 

⧠ hadonászás és mutogatás a hallgatóságra,  

⧠ elbújni a vászon és kivetítő mögé,   

⧠ csak a laptophoz beszélni,  
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⧠ idegesen játszani a pálcával, vagy tollal,  

⧠ két kézzel kapaszkodni a papírjainkban  

⧠ mozdulatlanul állni.  

Ha végeztünk a prezentációval, mindig hagyjuk időt a kérdésekre, hiszen a hallgatóban bizalmat kell, 

hogy bármit kérdezhet a prezentációval kapcsolatban. Nem hagyunk kérdéseket, azonban fontos 

megemlíteni, hogy a hallgatóság sok esetben bátortalan, így buzdítsuk arra őket, hogy ha esetlegesen 

felmerülnek kérdések írjanak e-mailt. Fontos, hogy az alábbi dolgokra figyeljünk a kérdések kapcsán.  

⧠ Minden kérdést együnk komolyan és örüljünk neki.  

⧠ Ismételjük el a kérdést, így mindenki hallja  

⧠ Gondoljuk át higgadtan 

⧠ Csak a kérdésre válaszoljunk  

⧠ Udvariasan ellenőrizzük, hogy elfogadták e a válaszunkat.  

Utógondozásnak is nagy jelentőség van, hiszen ebben a szakaszban tudjuk mérni, hogy mennyire voltunk 

sikeresek. Tudunk válaszolni a levelekre. Természetesen az is ebbe a szakaszba tartozik, hogy 

felkészülünk az előadás folyatatására.  

Felmerül a kérdés, hogy a prezentáció elkészítéséhez milyen programokat tudunk használni. A 

leggyakrabban alkalmazott program a Power Point, hiszen egyszerűen kezelhető és átlátható. Az alábbi 

ábra bemutatja számunkra milyen fő elemekkel rendelkezik a program.   

 

 

6. ábra: Power Point fő elemei (forrás: 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/voros_peter/ch10.html) 

Prezentációt nem csak a fent említett programban lehet készíteni, hanem a magyar fejlesztésű preziben is, 

viszont a program az a program jóval összetettebb, mint a Power Point. 

Az szóbeli kommunikáció életünkben nagy szerepet tölt be, azonban az írásbeli kommunikáció 

fontossága sem elhanyagolható, így a következő fejezetben azzal fogom folytatni a jegyzetet.  
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6 IRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ  

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Fogalmazói készség 

⧠ Írásos készség  

 

ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ 

A verbális kommunikáció legtisztább formája, mert minden verbális elem hiányzik belőle. 

 

Az írás célja azonban az továbbításon túl az előállítás. Régebben nagyon sokan vezettek naplót, amiben 

leírták a fontosabb történeteket az életükben, azonban manapság már nem divatos az tollal való írás. 

Felváltotta ezt a tevékenységet az elektronikus blog írás vagy email írás, ami sokkal gyorsabb, de nem 

annyira intim, mint a levelezés ezt hozzá kell tennünk.  

 

10. táblázat: Írásbeli kommunikáció hátrányai és előnyei (forrás: Udvarhelyi 1997) 

 

Írásbeli kommunikáció előnyei és hátrányai 

Előnyei a szóbeli kommunikációval szemben Hátrányai a szóbeli kommunikációval szemben 

Nincsen időkorlát  Személytelenebb  

Átgondolható Nem érzékelhető a befogadó reakciója  

Sok ember egyidejű tájékoztatása  Zajokra a küldő fél nincs befolyással  

A gondolat közlése közben nem kell figyelni a 

másikra  
A küldőt jellemzi stílusa, helyesírása  

Összeállításhoz segítség használható   

Személyiség hátrányai rejtve maradnak   

 

Írásbeli kommunikációnak az egyik legfontosabb fajtája az Önéletrajz és a kiérő levél a következőkbe 

erre nézzünk példát, illetve nézzük meg a főbb tartalmi elemeit.  

6.1 Életrajz  

Az ember életében meghatározó jelentősége van egy-egy pályázat, állásra való jelentkezés 

előkészítésének. Egy jól megszerkesztett önéletrajz kiemeli a pályázót a többi jelentkező közül, azonban 

az elkészítésének ma már teljesen más szabályai vannak, mint évekkel ezelőtt. 

  Az életrajz tartalmi elemei 

Nem használatos ma már a hagyományos, részletes önéletrajz, sokkal inkább elfogadottnak tekinthető a 

felsorolásszerűen megírt, minden fontosabb információt tartalmazó önéletrajz. Jobb, mert sokkal 

gyorsabban és könnyebben áttekinthető, mint a korábban használt részletes forma.  
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5. . ábra: Önéletrajz minta  (forrás: https://www.cvonline.hu/blog/wp-

content/uploads/2016/08/magyar-oneletrajz-minta.jpg) 
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Alapvetően hat nagy részre tudjuk bontani az életrajzot, amik a következőek:  

⧠ Személyi adatok: önmagunkról tartalmazza az alapvető információkat úgymint a 

születési hely, idő, név, lakcím. Amire kiemelten kell figyelni az elérhetőségeink, olyan 

telefonszámot és e-mail címet kell megadni lehetőség szerint, amit mindennap 

használunk, hiszen ha keresnek, esetleg egy személyes interjúra szeretnének behívni, 

akkor tudjunk időpontot egyeztetni.  

⧠ Betölteni kívánt munkakör: az álláshirdetésben pontosan leírt munkakört kell ebben a 

részben megemlíteni. praktikus, hiszen egy cég lehet hogy egyszerre több pozíciót is 

hirdet.  

⧠  Szakmai tapasztalatok: fel kell sorolni azokat a munkahelyeket, ahol eddig dolgoztunk, 

meg lehet említeni a különböző pályázatokban való részvételtől a gyakornoki programon 

át a társadalmi szerepvállalásokat is.  

⧠ Iskolai végzettségeink: A jelenből kiindulva visszafelé, tehát fordított időrendi 

sorrendben kell felsorolni az iskolákat/tanfolyamokat. Feltétlenül legyen benne a 

tanulmányok kezdete és vége, az intézmény neve és a képzettség típusa is. 

⧠ Személyes készségek:  

- Nyelvtudás, milyen nyelvet, milyen szinten beszél a pályázó. 

- Számítógépes ismeretek, milyen programok használatát sajátította el. 

- Jogosítvány, milyen kategóriával rendelkezik. 

- Érdeklődési kör: ide kerülnek a szabadidős tevékenységek, olyan elfoglaltságok, 

amelyeket szeret és esetleg meghatározók az életében (pl. sport, klubtagság stb.) 

⧠ Mellékletek: általában a bizonyítványok, diploma másolatát tartalmazzák, de itt tudjuk 

csatolni például a korábbi munkáltatóktól kapott referenciáinkat is.  

Életrajz készítés szabályai    

⧠ Testreszabás: az életrajzot, mindig az adott cég profiljához és a betölteni kívánt 

pozícióhoz igazítva kell elkészíteni. Minden állás más készségeket, képességeket, 

tapasztalatot igényel, így minden olyan pozícióhoz, amit meg szeretnénk pályázni hozzá, 

kell igazítani az életrajzot.   

⧠ Fontos, hogy az önéletrajz tényeket tartalmazzon, csakis valós információkat írjunk az 

önéletrajzba.  

⧠ Érdemes ügyelni az önéletrajz külalakjára is, hiszen az önéletrajz olyan, mint a pályázón 

a ruha, az első benyomás sok esetben döntő szerepet játszik. A színes kiemelések, 

átláthatatlan szerkezet, inkább negatív, mint pozitív hozadék lehet, érdemes az 

egyszerűségre törekedni.   

⧠ A tanulmányokat minden esetben fordított időrendi sorrendben töltsük ki, az utolsó 

végzettségtől kezdve haladjunk a legkorábbi felé. Az általános iskola megemlítése 

szükségtelen, kivéve, ha valamilyen speciális körülmények között töltötte el, például 

külföldön tanult.  

⧠ A szakmai tapasztalat egy sarkalatos pontja az életrajznak, hiszen ma már szinte elvárás 

az, hogy szakmai tapasztalattal rendelkezzen a pályázó. Ebben a pontonban is 
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alkalmazzuk a sorrendiséget, azaz a korábbi munkahelyeinket soroljuk fel a pontos 

pozíciók megnevezésével időrendi sorrendben. Itt is figyelni kell arra, hogy 

nyomonkövethető, leinformálható információkat írjunk, tehát csakis valós tényeket 

tartalmazzon a szakmai tapasztalatok listája. 

⧠ Az egyéb képességnél érdemes a nyelvtudásra, a számítógép használatra helyezni a 

hangsúlyt, valamint érdemes beszámolni a személyes tulajdonságokról is. Azokról a 

képességeinkről, készségeinkről adjunk számot, amik a megpályázandó állás 

szempontjából előnyt jelentenek.  

⧠ Összegezzük az elérni kívánt céljainkat.  

⧠ Az életrajz ne legyen túl hosszú maximum két oldal az, ami általánosan megengedett.  

⧠ Ha papíralapon kell beadni, akkor mindenképpen fehér lapra legyen kinyomtatva. 

⧠ Legyen szellős, használjunk széles margót és a részeket jól különítsük el egymástól. 

Az önéletrajz célja, hogy a leendő munkaadó felfigyeljen ránk és egy személyes elbeszélgetésen is részt 

vehessünk. Így mindenképpen fontos nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy az életrajzunk kitűnjön a többi 

közül. A legfontosabb szabály, hogy a megfelelő információkat a megfelelő helyen hangsúlyozzuk. Az 

életrajz az első lépés a munkaadó felé.  

Manapság népszerű tendencia, hogy az életrajz mellé motivációs levelet kérnek. Ez kiegészíti, pontosítja 

az életrajzunkat, így mindenképpen fontos erről is részletekben beszélni, megismerkedni a felépítésével, 

tartalmi elemeivel és szabályaival.  

6.2 Motivációs vagy kísérő levél  

A motivációs levélnek akkor van nagyobb szerepe, ha az első rostán továbbjutottunk azaz, ha az 

életrajzunk megfelelt az elvárásoknak. Ekkor viszont fontos, hogy tartalmilag megfeleljen az előírtaknak, 

ugyanis a végleges döntésben nagy szerepe lehet. Itt már lehetünk egy kicsit bőbeszédűek, ez egy olyan 

kísérő levél az életrajz mellett, amiben kiemeljük, hogy melyik állásra, milyen múlttal jelentkezünk.  

A motivációs levél három fő részből áll.  

⧠ Megszólítás: általában a cég vezetőjének írjuk ebben a részben, ügyelni kell, hogy a nevét 

pontosan írjuk le.  

⧠ Szöveg törzs: ebben a fejezetben adunk egy részletes bemutatást magunkról, ahol rámutatunk 

arra, hogy alkalmasak vagyunk a meghirdetett pozícióra.  

⧠ Lezárás: ebben az egységben írjuk le azt, hogy mennyire szeretnék az adott pozíciót betölteni és 

reménykedünk a pozitív visszajelzésben.  
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6 ábra: Motivációs levélminta  (forrás: https://www.monster.hu/karrier-tanacsok/cikk/minta-magyar-

nyelvu-motivacios-levelre) 

Mire kell ügyelnünk az motivációs levél megírása során [jobcenter.hu] 

⧠ Mindenképpen érdemes motivációs levelet írni, hiszen a munkaügyi szakemberek sok 

helyzetben meg sem nézik az életrajzot a kísérő levél nélkül, mert számunkra azt jelenti, hogy 

annyira sem vette a pályázó a fáradtságot, hogy megírja azt a bizonyos egy oldalt. 

⧠ Az életrajzokat, ma már elektronikus úton küldjük el, így mindenképpen érdemes a 

motivációs levelet, nem mellékletként csatolni, hanem az email törzsbe beleírni. Ez praktikus, 

hiszen aki az emailt megnyitja, rögtön ezen akad meg a szeme.  

⧠ Hasznos, ha a vezető beosztású személy pontos nevét küldjük és már a megszólításban is 

feltüntetjük. A standard tisztelt Hölgyem/Uram megszólítás nem annyira személyes, mintha a 

pontos nevét tüntetjük fel.  

⧠ Testre szabás: pályáztató cégre célszerű személyre szabottan elkészíteni. A 

kiválasztást végző szakemberek, ugyanis tisztában vannak azzal, hogy az internet 

határtalan lehetőségeket tartogat a pályázó számára. Sok pályázó beleesik abba a 

hibába, hogy az önéletrajzot rövid időn belül több helyre küldi el. Pozitívan hat, ha a 

motivációs levél személyre szabott, hiszen ez arra utal, hogy a pályázó szánt arra időt, 

hogy utána nézzen a dolgoknak és ez komoly szándékra utal.  
⧠ A motivációs levelet célszerű beszorítani a minimum fél maximum egy oldalterjedelemben 

elkészíteni. Ebben bőven kifejthető, hogy miért választottuk az állást, mi motivál minket.  

⧠ Hivatalos irat a motivációs levél is, így ennek is meg vannak a formai követelményei. 

Megszólítás, lényegi információk, záró gondolat, elköszönés, dátum, aláírás.  

⧠ Elérhetőségek feltűntetése feltétlenül fontos 

⧠ A fájl formátumára oda kell figyelni, arra kell készülni, hogy egy átlagos számítógéppel is 

meg lehessen nyitni a fájlt. 

 

https://www.monster.hu/karrier-tanacsok/cikk/minta-magyar-nyelvu-motivacios-levelre
https://www.monster.hu/karrier-tanacsok/cikk/minta-magyar-nyelvu-motivacios-levelre
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Az írásos anyag leadás vagy elküldése után a várakozást kap helyet, hiszen a választott munkahelytől 

értesítést várunk, hogy alkalmasak vagy az adott munkaköre vagy sem.  Ahhoz, hogy egy jó állás 

megkapjunk elengedhetetlen a tudatos karrier építés és a jelentkezés kellékeit megfelelően használni, 

azonban számos esetben ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk lenni a munkaerőpiacon az idegen nyelv 

elsajátítása nélkülözhetetlen.  

6.3 Névjegy kártya  

Megismerkedéskor, a partnerek bemutatkozásakor a tárgyalások során névjegyet keressünk. Kapott 

névjegyet érdemes áttanulmányozni és ha valamilyen üzleti kapcsolatba kerülünk magunk előtt tartani, 

hiszen számos olyan információt tartalmazhat, amire a későbbiek során szükségünk lehet.  Mivel ez is egy 

kommunikációs eszköz érdemes ügyelni arra, hogy milyen papírt használunk, milyen információkat 

tartalmaz rólunk. A névjegy átlagos nagysága 100X50 mm, de országonként ez változik.  

A névjegynek különböző változatai vannak, amik a következőek (Langer- Raátz 1999) 

⧠ Magánnévjegy: név, végzettség, lakcím, telefonszám szerepel csak rajta  

⧠ Hivatalos névjegy: teljes név alatta a rang és a beosztás. A vállalat pontos neve, címe, 

telefonszáma, vállalat logója. Ennek a formának gyakran a másik oldala idegen nyelvű  

⧠ Diplomáciai névjegy: csak a név szerepel rajta 

⧠ Reklámcélú névjegy: valamilyen plusz információ, például nyitvatartásiidő  

⧠ Fényképes névjegy: arcképpel segít a személy azonosításába.  

 

 

 

 

 

 

7.ábra: Névjegy kártya    (forrás: 

https://www.google.hu/search?q=n%C3%A9vjegy+fajt%C3%A1i&client=firefox-b-

ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLsL-

rwKHZAhXQh6YKHTXmAdIQ_AUICigB&biw=1600&bih=766#imgrc=di5jk_z42p8y2M:) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.hu/search?q=n%C3%A9vjegy+fajt%C3%A1i&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLsL-rwKHZAhXQh6YKHTXmAdIQ_AUICigB&biw=1600&bih=766#imgrc=di5jk_z42p8y2M
https://www.google.hu/search?q=n%C3%A9vjegy+fajt%C3%A1i&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLsL-rwKHZAhXQh6YKHTXmAdIQ_AUICigB&biw=1600&bih=766#imgrc=di5jk_z42p8y2M
https://www.google.hu/search?q=n%C3%A9vjegy+fajt%C3%A1i&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLsL-rwKHZAhXQh6YKHTXmAdIQ_AUICigB&biw=1600&bih=766#imgrc=di5jk_z42p8y2M
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6.4 Hivatalos levél  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ábra: Hivatalos levél minta  (forrás: https://www.cvonline.hu/blog/wp-

content/uploads/2017/11/Hivatalos-level-minta.jpg) 

 

A hivatalos levél az alábbi formai követelményekből áll, ahogy a 7. számú ábrán is megfigyelhető. 

⧠ Küldő adatai, vagyis vagy a hivatalos szerv neve, címe telefonszáma, manapság a céges 

papírokon a vállalat logója is megtalálható.  

⧠ Címzett személy vagy vállalat. Amennyiben a levél konkrét személynek szól, akkor elsődleges a 

neve és a beosztása, aztán következik a vállalat neve és a pontos címe. Például Nagy Kálmán 

vezérigazgató részére Abc Kft 1111 Budapest Bolt u 36.  

⧠ Hivatkozási szám: Nagyon fontos eleme az üzleti levélnek. Ez a szám segítségül szolgál a 

nyilvántartásban és ezáltal az ügyintézés is gyorsabban működik.  

⧠ Tárgy: pontos és tömör megfogalmazása, miről szól a levél  
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⧠ Megszólítás: A leggyakoribb megszólítási forma a Kedves ….és a Tisztelt …., azonban annyit 

tudnunk kell, hogy ezeket nem szabad rövidíteni. Ha a megszólítás végén felkiáltó jel van, akkor 

nagy betűvel kezdjük a mondatot., ha pedig vesszőt használunk akkor kicsit betűvel.  

⧠ Keltezés: két helyen helyezkedhet el a dátum balra lent (helyiség, év. hónap. nap.) vagy a jobb 

felső sarokban. Mind a kettő hivatalos, így használható is.  

⧠ Elköszönésnek több féle módját tudjuk meghatározni. Üdvözlettel vagy tisztelettel agy esetleg 

előre köszönöm a segítséget. Fontos megemlíteni, ha egy olyan embernek írunk, akit nem 

ismerünk, illetve nagyon magas a beosztása a tisztelettel címzés az helyénvalóbb, mint az 

üdvözlettel, ami már egy kicsit esetlegesen baráti kapcsolatot feltételez.  

⧠ Aláírás mindig legyen a levélen nyomtatottan és írottan is, hiszen így jelezzük ki vállalt 

felelősséget a leírtakért.  

⧠ Melléklet Azt tartalmazza, hogy milyen iratok csatoltak még a levélbe.  

A levélírással kapcsolatos alábbi ötletek fogalmazhatóak meg(Zemke- Anderson 2005):  

⧠ Bármi legyen a levél tartalma az írás mindig könnyen olvasható legyen és tetszetős. 

⧠ Amennyiben céges dokumentáció anyagát képzi, úgy számítógépen kell írni a vállalat fejléces 

papírjára.  

⧠ Szabványméretű levélpapírt érdemes használni, ami a standard borítékokba befér.  

⧠ Gyorsan rá kell térni a lényegre, hiszen ez nem egy elbeszélő történet, hanem üzleti vagy 

hivatalos ügyek leírása.  

⧠ Célszerű első szám egyes személyben írni.  

⧠ Úgy kell írni, ahogyan egyébként is beszélünk partnerünkkel. A levél hangneme éreztesse azt, 

hogy valós személytől származik, nem pedig egy automata rendszer által írt levél.  

⧠ Ügyeljünk a gördülékenységre, a helyesírásra és a stílusra.  

 

Lényeges, hogy az írásban pozitív benyomást alakítsunk ki önmagunkról, illetve a képviselt cégünkről. A 

levél mögött ugyanis  mindig ott áll az írója, még akkor is ha a kommunikáció ezen csatornáján 

láthatatlan. Amennyiben még személyes találkozásra nem kerül sor, akkor is elképzeli, milyen lehet a 

személy az, aki írta és megfogalmazta a levelet számunkra. A levelezés egyik előnye, hogy maradandó és 

bármikor vissza lehet keresni az információkat, illetve átgondoltam tudjuk megírni azt. Manapság egyre 

több levelezés zajlik elektronikus úton, így a következő részben ezzel fogunk megismerkedni.  
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6.5  Elektronikus levelezés  

A számítógépes kapcsolatteremtés, illetve kapcsolattartás legáltalánosabb formája az e-mailen keresztül 

történő üzenetváltás. Ezt általában az üzleti életben alkalmazzák, hiszen a levelezésnek ezen formája 

sokkal gyorsabb és nem utolsó sorban olcsóbb, mint a postai levélfeladás. Míg a postai levelek célba 

éréséhez több nap, esetleg több hét szükséges, egy e-mail üzenet elküldése után másodpercekkel 

megjelenik a címzett postafiókjában az elküldött levél. Mivel mára a háztartások nagy többsége 

rendelkezik internet hozzáféréssel, így ma már az emberek nagy része interneten keresztül rendezi ügyeit, 

legtöbbször e-mail-es üzenetküldés formájában. Természetesen nem csak az üzleti életben használjuk az 

e-mailt, hanem a baráti levelezések során is. Sőt a távolélő rokonokkal is sokan ebben a formában tartják 

a kapcsolatot. Számos előny mellett hátrányai is vannak az elektronikus levelezésnek, például a levél nem 

biztos, hogy célba ér, hiszen egy esetleges számítógépes hiba esetén, előfordulhat, hogy az elküldöttnek 

hitt levelünket nem kapja meg a címzett – természetesen ez a postai levelezés esetében is fennálló 

probléma lehet. A személyes beszélgetéssel szemben számtalan hátránnyal kell még szembenéznünk ezen 

csatorna választása során. A nonverbális jelek szerepe a személyes beszélgetés során nélkülözhetetlen, 

egy digitális technológia igénybevételével, viszont ezek a jelek nincsenek jelen, így ez sokszor gondot 

okoz. Az informatika fejlődésével megpróbálták ezeket helyettesíteni smilek – szmájlik - segítségével, de 

ez teljes egészében nem pótolhatja a személy által átadott nonverbális jeleket.  

 

Az internet olyan, mint egy hatalmas labirintus, aminek nincs vagy csak nehezen található meg a kijárata, 

bármerre indulunk, mindig találunk egy új utat, hiszen folyamatosan bővül, így ez azt eredményezi, hogy 

mindent megtalálhatunk, de gyakran el is tudunk benne veszni. Minden megtalált ajtó mögött van valami, 

azonban mivel mi az ajtó előtt állunk, így nehéz megítélni, hogy ez számunkra jó vagy sem, így kellő 

óvatossággal kell minden ajtót kvázi oldalakat, programokat kinyitni, megnyitni.  

 

Hiszen az interneten köthetünk barátságot is, de sajnos számtalan olyan ember is jelen van a világhálón, 

akik ártó szándékkal vannak jelen, így minden esetben meg kell fontolni, hogy kinek írunk le és milyen 

információt. Természetesen a személyesen megismert barátainkkal is tudunk beszélgetni, de új 

kapcsolatokra is szert tudunk tenni, ami ezen csatornán nagyobb kockázatot hordoz magában.  

 

Az internetes közösségi oldalak: Mi történik, ha találkozunk egy rég nem látott ismerősünkkel az utcán? 

Megkérdezzük hogy van, mi történt vele mióta nem találkoztunk, hol él, mit csinál, egy hosszabb 

beszélgetés során előkerülnek a fényképek a családról stb. Az internetes közösségi oldalak lényegében 

ugyanezt a célt szolgálják, megoszthatjuk barátainkkal, ismerőseinkkel az életünk eseményeit, akár írásos 

formában, akár fényképek segítségével. Egy ilyen oldalon való regisztráció után közzé tehetjük azon 

információkat magunkról, melyet szeretnénk másokkal is megosztani, például hogy hol dolgozunk, hogy 

mikor van a születésnapunk, hogy hogy sikerült a hétvégi kerti parti, vagy hogy éppen hol nyaraltunk. 

Természetesen mindenki annyi információt oszt meg magáról amennyit szeretne, vagy éppen amennyit 

még biztonságosnak tart. Az oldalunkon a megosztások által lényegében töménytelen információt 

oszthatunk meg közvetlen kommunikáció nélkül. Ezen csatornának is vannak hátrányai, mint ahogy az 

előzőeknek is. Sajnos ezen programok is feltörhetőek, így elfordulhat, hogy valaki a saját képeinkkel, 

adatunkkal, illetve a profilunkkal visszaélhet. 
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6.6  Jelentés   

JELENTÉS  

Az olyan írásbeli beszámoló, melynek célja bizonyos eredmények stratégiai javaslatok és egyéb 

következtetések kommunikálása és menedzselése a vezetőség vagy más meghatározott közönség 

felé. (Zikmund 2003) 

 

Általában akkor szokás jelentést írni, ha valamilyen bonyolult döntést kell hoznia a vállalatnak, ezért a 

jelentés készítőjétől elvárják, hogy meggyőzze javaslataival őket, illetve azt megfelelő bizonyítékokkal 

alá kell támasztani a hitelesség érdekében. (Emerson 2000). Nem elég a felsorolást elvégezni egy-egy 

jelentés során, hanem szövegesen indokolni kell, hogy miért is készül a jelentés, miért az a legjobb 

megoldás, amit rövid és hosszú távon javasol a jelentés készítője. Egy jelentés kérése mögött mindig az 

áll, hogy valakinek problémája van, és iránymutatásra van szüksége ahhoz, hogy meg tudja oldani a 

felmerült problémát. Mindig célszerű az olvasó igényeivel számolni és észben tartani azokat. Illetve 

fontos úgy kidolgozni az alternatívákat és olyan megoldási javaslatokat adni, ami az olvasó 

értékrendszerével is megegyezik. A következő táblázat bemutatja számunkra a jelentésnek milyen részei 

vannak.  

11. táblázat: Jelentés részei (forrás:Hoffmeister. Mitev 2015) 

 

Jelentés részei 

Címlap  

Nem sokat kell törődni a fedőlappal, azonban az 

első benyomás mindig fontos. Először az olvasó 

ezzel a lappal találkozik, így érdemes az esztétikai 

megjelenésre odafigyelni. A cím fejezze ki röviden 

és tömören miről szól a jelentés. Tartalmazni a kell 

a munkát végző személy teljes nevét.  

Kísérőlevél 

Formálisabb jelentés szerves része. Azonosítsa a 

jelentés témáját. Felhívja az olvasót, hogy 

amennyiben szeretne meg van a lehetősége ara, 

hogy segítséget kérjen  

Vezetői összefoglaló 

A legfontosabb része a jelentésnek, hiszen ezt 

olvassák el a legtöbben. Ezért kiemelten fontos 

nagy gondossággal megírni. Röviden tömören a 

legmarkánsabb megállapításokat tartalmazza, 

egyértelmű és jól áttekinthető ez az összefoglaló.  

Tartalomjegyzék  

Első pillanatba elárulja az olvasó számára, hogy a 

jelentés mennyire jól strukturált vagy áttekinthető. 

Kialakításnál kettő dologra érdemes odafigyelni 

logikusan építsük fel és jól nyomon követhető 

legyen.  

Bevezetés  

Tartalmazhatja a célokat és, hogy milyen hátteret. 

A háttér röviden összefoglalja azt a problémát, 

amivel a jelentés készítője szembe nézett. A célok 

rész pedig a tanulmány főbb kitűzéseit tartalmazza, 

valamint azt, hogy ehhez milyen információkra 

volt szüksége a jelentés készítőjének.  

Eredmények 

Összegyűjtőt, releváns információkat és 

véleményeket tartalmazza ez a rész. Azonban 

ebben a részben még nem esik szó arról, hogy 

ezeknek milyen alkalmazási lehetőségei vannak, 
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mert annak a következtetést részben kell helyet 

kapnia.  

Közvetkeztetések javaslatok 

lehetőséget ad a tárgyalt rész gondolatainak 

kifejtésre és továbbvitelére. nem összefoglalásnak 

kell lennie, hanem bizony problémák megoldását 

kell a középpontba helyeznie. Ebben a részben 

kisebb felsorolásokat is lehet alkalmazni.  

Mellékletek 

Minden olyan tényezőt, ide teszünk, ami nem 

illeszkedik szorosan a jelentés logikájához. Például 

egy szakirodalom jegyzéket ide csatolunk vagy a 

részletesebb számításokat is ebbe részbe tesszük 

bele. Gyakori hiba, hogy a mellékletek nem 

szervesen illeszkednek a jelentésbe, vagyis nem 

hivatkoznak rájuk, így ha mellékletbe rakunk 

valamit, akkor arra mindig ügyeljünk, hogy 

megfelelő legyen a hivatkozás. Ha említést teszünk 

az egyik táblázatról vagy számításról, ami a 

mellékletekben megtalálható, akkor tegyünk 

zárójelbe, hogy az olvasó bármikor hátra tudjon 

lapozni és felkeresni azokat.  

 

Nagyon gyakran azt a hibát vétjük el, hogy azt gondoljuk minél többet írunk annál jobb  a jelentés 

minősége, de ez korántsem így van. nem mindenki szereti az elbeszélő stílusú munkákat, valaki szármára 

a tényszerű megállapítások sokkal jobban értelmezhetőek. A felsorolás szerűen elkészített grafikonokkal 

összefoglalt azonban gyorsabban és több információt kommunikálnak, így ezeket előszeretettel 

használják a tanácsadók.  

Winston Churcill 1940 nyarán a következő intelmeket jutatta el a kormánya számára a jelentésekkel 

kapcsolatban (Ashton 1992) 

⧠ A cél: Fontos ügyeket röviden ismertessék a jelentések. Lényegre törő megfogalmazásban. 

⧠ Gyakran célszerűbb a teljes jelentés helyett pusztán emlékeztetőt küldeni, mely vázlatpontokból 

tevődik össze.  

⧠ Nem szeretnék ilyen szó fordulatokkal találkozni.  

- Ugyancsak nem lenne lényegtelen megfontolnunk a következő 

körülmény együtthatóit.  

- Megfontolás tárgyává kellene tenni azt a lehetőséget, hogy hatályba 

léptessük 

Az ilyen terjengős stílus csak tompítja a lényeget, semmilyenféle tartalmat nem szolgál. 

Ne riadjanak hát vissza a rövid, de hatásos kifejezésektől, még akkor sem ha kevésbé 

hivatalosnak tartják, mint a hosszadalmas kifejezéseket.  

Néhány javaslat szövegíráskor:  

⧠ Kerüljük a komplikált kifejezéseket, a szakzsargont és szlengeket, tehát mindenki számára 

érthetően fogalmazzunk.  

⧠ Írjunk rövid mondatokat, hiszen sokkal egyszerűbb az értelmezése, nincsen esetleges 

belekavaródás.  

⧠ Ha képtelenek vagyunk arra, hogy rövid mondatokat írjunk, akkor használjunk felsorolást, hiszen 

előnyei vannak.  

- Azonnal látja az olvasó, hogy hány megállapítást teszünk  

- Feloldja a sűrűn leírt oldalak unalmát 

- Leegyszerűsítheti és könnyen érthetővé teszi a leírt információkat.  
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A hibákat illik elkerülni, így a következő gondolatokra figyeljünk oda, avagy a tanácsokat fogadjunk 

meg.  

⧠ Szánjunk elég időt a jelentés megírására, hiszen még a legfejlettebb szövegszerkesztő vagy 

grafikai program esetén is idő szükséges.  

⧠ Ne utolsó pillanatra hagyjunk mindent! Az elektronikus berendezések hajlamosak arra, hogy 

felmondják a szolgálatot, így mindenképpen számoljunk ezzel a problémával is.  

⧠ Ellenőrizzünk az alábbiak szerint: 

- Az oldalak sorrendbe legyenek számozva, ne legyenek üres lapok 

- Minden melléklet, amire hivatkoztunk benne legyen  

- A diagramok rendbe legyenek, mindig olyan jelzéseket és színeket 

használjunk, ami mindenki számára érthető 

- Helyesírás ellenőrzése  

- Logikus felépítés szerint szerkesztés  

- Borítok ellenőrzése, minden információ legyen rajta, illetve kellően 

formázott legyen  

- Nyomtatás jó minőségű legyen, ügyelni kell az olvashatóságra.  

Összességében a jelentés egy olyan hivatalos írásos kommunikáció, ami rendkívül szabályozott. Nem 

használatos mindennap, de ha egyszer sor kerül a használatára számos szabály elé kell néznie a 

készítőnek, hiszen ez alapján döntenek az esetek többségében a cég vagy vállalt vezetői.  

Mivel az írásos kommunikációforma az üzleti kommunikációnak egy jelentős részét képzi, így a 

következő fejezetben az üzleti életben lévő kommunikációra fogok kitérni, hiszen azon területen is nagy 

szerepet kap ez a téma. 
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7 KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÜZLETI ÉLETBEN     

 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Üzleti kommunikációs kompetencia  

⧠ Személyközi kompetenciák  

 

Barnard (1938) szerint „egy szervezet akkor kezd el létezni, ha vannak személyek, akik képesek 

egymással kommunikálni, s hajlandóak cselekvően közreműködni egy közös célkitűzés 

megvalósításában.” A kommunikációnak négy alapvető funkciója: 

⧠ Érzelmi: a szervezet tagjai kifejezik elégedettségüket, vagy éppen elégedetlenségüket.  

⧠ Motivációs: a beosztottak mozgósítása valamelyik motivációs eszköz segítségével.  

⧠ Információs: bizonytalanságot szüntet meg, segíti a döntéshozatalt.  

⧠ Ellenőrzési: a vezetői tájékozódást biztosítják. 

 

A szervezeti kommunikációs formák lehetséges csoportosítása: 

⧠ az alkalmazott kommunikációs csatorna alapján: 

- írásbeli kommunikáció (hivatalos kommunikációs utak, levelek),  

- szóbeli kommunikáció (értekezlet, tárgyalás) 

- vizuális kommunikáció (metakommunikáció), 

- proxemika (térigény kutatás). 

 

⧠ a kommunikációban résztvevő személyek száma szerint: (Forrás: Forgó, 2011) 

 

 személyen belüli (intraperszonális) – belső monológ 

 személyek közötti (interperszonális) – a kommunikáció legfontosabb formája. 

 csoportkommunikáció, melynek során a csoporttagok közötti kapcsolatok is 

tükröződnek (nyitott, kör, lánc, csillag, villa alakúak).  

 tömegkommunikáció, mikor az információ tömegekhez jut el. 

 

 

12. ábra: Csoportok közötti lehetséges kapcsolatok (Forrás ACCA, Express Notes F1) 
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Herb Cohen szerint az üzleti tárgyalás olyan folyamat, amelyben két vagy több fél azon dolgozik, hogy 

adott kérdésekben elfogadható megoldást találjanak egy üzlet során. 

Mastenbroek kicsit pontosabban definiálta ezt a fogalmat, folyamatot, melyben a tárgyaló felek között 

hatalmi különbségek nem meghatározóak, a tárgyaló feleknek egymástól eltérő érdeki vannak, 

ugyanakkor kölcsönös függés is összeköti őket.  

Tárgyalás során alapvetően 3 tényezőnek kell teljesülni:  

⧠ legyenek különböző érdekek – ami miatt tárgyalunk, 

⧠ legyenek közös érdekek – amiért tárgyalunk,  

⧠ minden résztvevő fél fogadja el a tárgyalást, mint egy konfliktuskezelési eljárást.  

 

Tárgyalás folyamatának elsajátítása segítségül szolgál, hogy egy pontosan megtervezett és sikeres 

tárgyaláson vehessünk részt:  

⧠ Előkészület 

- Tervezés, átgondolás 

- Ráhangolás 

⧠ Interakció 

 Légkörteremtés (orientáció) 

 Bizalomkeltés, szükséglet-felmérés (prezentáció) 

 Aktív ráhatás, motiválás (alku) 

 Elfogadtatás, megállapodás 

 Lezárás, befejezés 

⧠ Utógondozás 

- Értékelés, státusz-elemzés 

 

Az értekezletekkel összefüggésben nagyon fontos a prezentációs technika elsajátítása is. 

A prezentációnak mára kiemelt szerepe lett a szervezetekben, a prezentációs készség pedig előtérbe 

került, mint fejlesztendő kompetencia. Ezen kompetencia egy nagyon könnyen fejleszthető terület, hiszen 

a számítástechnikai alkalmazások használata könnyen elsajátítható, ami nem kis segítséget nyújthat. 

Azonban nem feledkezzünk meg arról, hogy egy ilyen program használata nem jelent garanciát a sikerre, 

fontos a szóbeli kommunikáció fejlesztése és a téma körüljárása is, a siker ezeknek a tényezőknek az 

együttes kezelésén múlik.  

Utolsó fejezetként hagytam az üzleti kommunikációt, a beszéd minden formája kommunikációként 

jelenik meg, azonban lényeges arról is beszélni, hogy egy vállalat életében vagy egy szervezetben is 

vannak kommunikációs csatornák, ami akár egy sikeres működést is feltételezhet. Minden ami a jegyzet 

első pár fejezetében megemlítésre kerül természetesen ezen a területen is alkalmazható, és beépíthető a 

szakmai életünkben. Bár többször említettem, hogy egy jegyzet elolvasása nem jelenti azt, hogy a 

hallgató profi előadóvá válik, de jelentheti azt, hogy elkezdődött egy folyamat. Egy olyan út, ahol az 

olvasó elindul a fejlődés útján. Mark Twain tanulságos szavaival zárnám a jegyzetet, ami mindent elmond 

a gyakorlásról és a hozzáállásról is és nem utolsó sorban arról, hogy nem szabad feladni, hiszen az ember 

bármennyire is rutinos mindig vannak olyan feladatok, amik nehézséget jelentenek.  

„Általában három hetemet viszi el egy jól rögtönzött beszéd összeállítása” 

          Mark Twain 
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