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BEVEZETÉS, DEFINÍCIÓK   

• Kommunikáció lehetővé teszi az információk cseréjét, a gondolatok 
nyílt megvitatását, a viták és konfliktusok tárgyalásos megoldását, 
feszült helyzetben támaszt nyújt (Wiemann- Giles 1997) 

 

• Információk közlése és cseréje valamilyen erre szolgáló eszköz 
illetve jelrendszer (nyelv, gesztusok, stb.) útján” [Idegen szavak és 
kifejezések szótára] 

 

• A kommunikáció, olyan folyamat, amelyben az egyén ingereket 
továbbít, abból a célból, hogy más egyének viselkedését 
módosítsa.” [C.I. Hovland - Bokor] 

 

• „[…] emberi társadalmi viszonyok kifejeződési expresszív 
aspektusa. „ [Szecskő] 

 



KOMMUNIKÁCIÓ 

ÉRTELMEZÉSE  

• Szűken vett értelmezés: 
 Szóbeli, írásbeli, non-verbális érintkezés 

– Feltételezzük a szándékot 

 

• Tágan vett értelmezés: 
• Minden egyes jelenség, önmagában a létezés is 

– Spontán, nem feltétlenül szándékos 

 



ALAP FUNKCIÓI  

• Információs : részvevők közötti 

tájékozódás  

• Érzelmi: belső feszültségek feloldására  

• Motivációs: közlő rá akarja bírni valamire a 

fogadót 

• Ellenőrzési: Újabb kommunikációs felvétel, 

hogy az eredeti közlés a célját elérte vagy 

sem  

 



KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK 

• Shannon-Weaver modell 1949 

• Amerikai híradástechnikus és matematikus  

• Michigan egyetemen végzett, Bell Telephone 

Laboratories kutatója  

• Legelső kommunikációs modell megalkotója Waren 

Weaverel.  

 



KLASSZIKUS MODELL 

• Csatorna kapacitás=Információ +Zaj 

• Visszacsatolások szerepe  

 



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  

 

AKTÍV ODAFIGYELÉS  

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?  

 

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



KOMMUNIKÁCIÓ TÍPUSAI  

• Non-verbális – Verbális  

• Írásbeli vagy szóbeli 

• Egyirányú vagy kétirányú 

• Közvetlen vagy közvetett 

• Szimmetrikus vagy aszimmetrikus (Bottom Up, 

Top Down) 

• Formális vagy informális 

 



KOMMUNIKÁCIÓ MEGOSZLÁSA 

• Mimika 

• Hangszín 

• Mozgás 

• Megjelenés 

• Szemkontaktus 

• Ülő / Álló helyzet 

• Gesztusok 

 



KOMMUNIKÁCIÓ ÉRTELMEZÉSE 

NONVERBÁLIS SZINTEN  

• A verbális és nem verbális közlések 
egyeztetése a kommunikáció pontos 
értelmezésének a nyitja 

• Nem pillanatnyi, hanem folyamat 

• Állandó közlési csatorna 

• Szituációfüggő 

 

• Pl.: egy szorosan karba font és keresztbe tett 
lábú ember a megállóban nem feltétlen 
szorong, hanem esetleg csak fázik 

 



TANULSÁGOS TÖRTÉNET  

• 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) 

   Ki lett az Elnök?  



MEGJELENÉS  

• Frizura és ápoltság: az első benyomás nagy 

részben ezen két tényező függvénye.  

• Öltözék: Ha az üzleti életben szeretnék 

érvényesülni, általában egyszerű, de elegáns 

öltözék, ami ajánlott..  

• Segédeszközök: Toll jó minőségű legyen, 

jegyzetfüzet legyen nálunk egy tárgyaláson  

• Határozott kézfogás és szemkontaktus, ami 

lényeges 

 



MIMIKA  

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 

 Alapvető érzelmek arckifejezései  (forrás: Hofmeister, Mitev 2015 



SZEMKONKATKUS 

• híd a partner felé 

• biztonságot ad és sugároz 

• bizalmat teremt 

• a fontos kijelentéseket hangsúlyosabbá 

teszi 

• lehetőséget nyújt a partner reakciójának 

felismerésére 

 



TESTBESZÉD  

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  

 Gyakori nem verbális jelek és jelentéseik (forrás:Seitz 1996) 



ZÓNA TÁVOLSÁGOK, FIZIKIA 

TÁVOLSÁG  

ábra: Térköz szabályozási  zónák (forrás: 

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/0

4_jasz/4253_trkzszablyozs.html) 



METAKOMMUNIKÁCIÓ  

• 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)  

 



SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ  

• 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)  



BESZÉDTECHNIKA  

• Légzés 

• Hangerő 

• Érthetőség  

• Hangsúly, Hanglejtés  

• Választékosság  



HÉTKÖZNAPI TÁRSALGÁS  

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! 

 

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



ÉRTEKEZLET 

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  

 

Értekezlet szükségessége (forrás:Linkerem 1987) 



ÉRTEKEZLET TÍPUSAI  

• Beszámoló jellegű értekezlet 

• Problémát azonosító értekezlet 

• Eszmecsere 

• Problémamegoldó értekezlet 



ÉRTEKEZLET ELŐTT TENNIVALÓK 

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. 

 

Csekklista (forrás:Gordon 1998) 



PREZENTÁCIÓ  

• Három dolog van, amit a hallgatóság nem 

bocsát meg nekünk: 

• ha nem vagyunk felkészültek, 

• ha nem lelkesedünk azért amiről 
beszélünk  

• és ha nem vagyunk érdekesek.” 
      Roger Ailes 

Fox News Channel igazgatója 

Richard Nixon, Ronald Reagen, George W. Bush elnökök és Rudy Guiliani New York-i polgármester média tanácsadója 

 



MIKOR PREZENTÁLJUNK?  

• Ha egyszerre több emberrel kell 

információt megosztanunk 

• Ha összetett, bonyolult információt kell 

átadnunk 

 

• Nem minden eset kívánja meg a 

prezentációt, de minden esetben 

használnunk kell, ha érvényesek a fentiek 

 



SZÓBELI FELLÉPÉS 

• Azonnali feedback 

• „Az igazság pillanata” 

• Változtatási ill. Korrekciós lehetőség 

• rögtönzött 

• memorizált 

• felolvasás 

• vázlat alapján tartott előadás 

 



PREZENTÁCIÓ FOLYAMATA  

Prezentáció folyamata (forrás: Hoffmeister, Mitev 2015) 



BESZÉD SZAKASZAI 

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. 

 



ZAVARÓ GESZTUSOK 

• 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,  

• idegesen játszani a pálcával, vagy tollal,  

• két kézzel kapaszkodni a papírjainkban  

• mozdulatlanul állni.  

 



ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ  

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 kommunikáció hátrányai és előnyei (forrás: Udvarhelyi 

1997) 



ÉLETRAJZ  

• 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 



ÉLETRAJZ ELKÉSZÍTÉS 

SZABÁLYAI  

• Testre szabás 

• Tények  

• Külalak 

• Időrend  

• Szakmai tapasztalat 

• Összegezzük céljainkat 

• Maximum 2 oldal 

• Fehér lap 

 



MOTIVÁCIÓS VAGY KÍSÉRŐ 

LEVÉL  

• Elektronikus út (email törzsbe 

beleilleszteni) 

• Vezető beosztású pontos neve  

• Testreszabás 

• Minimum fél oldal –maximum 1 oldal 

• Elérhetőség fontos  



MOTIVÁCIÓS LEVÉL  



NÉVJEGYKÁRTYA  

• 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.  

 



NÉVJEGYKÁRTYA MINTA  



HIVATALOS LEVÉL  

• 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  

• 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.  

 



FONTOS DOLGOK BETARTÁSA  

• 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.  

•   

 



HIVATALOS LEVÉL MINTA  

 



TOVÁBBI ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓS 

FORMÁK  

• Email  

Rövid elektronikus úton feladott levél  

• Jelentés : Az olyan írásbeli beszámoló, 

melynek célja bizonyos eredmények 

stratégiai javaslatok és egyéb 

következtetések kommunikálása és 

menedzselése a vezetőség vagy más 

meghatározott közönség felé. 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


