
J A V Í T Ó V I Z S G A   T É T E L E K

1. Ismertesse a kommunikációs folyamatot élő példán keresztül!





2. Mutassa be a kommunikáció típusait!

3. Mutassa be a kommunikáció csatornáit!



A verbális kommunikáció

A nyelvi kommunikáció egyrészt az érintkezés, másrészt az ismeretek közvetítésének, 
megszerzésének, valamint a gondolkodásnak a leghatékonyabb eszköze. A verbális csatorna az 



ember legspecifikusabb kommunikációs módja, mindenféle információ továbbítására alkalmas. A 
nyelv közös jelrendszerként teszi lehetővé a kölcsönös megértést, hangolja össze 
viselkedésünket, cselekvéseinket. Az emberi kultúra alapja. A nyelv teszi képessé az embert arra, 
hogy az emberiség tapasztalatait elraktározhassa, s azokhoz hozzájuthasson. A nyelv segítségével 
ismerjük meg a világot, s ennek kapcsán alakul a személyiség szerkezete.

A beszédet nem örököljük, hanem környezetünk segítségével elsajátítjuk. A beszédtevékenység 
összetett folyamat, élettani és lélektani tényezők egyaránt befolyásolják

A nem verbális kommunikáció 

A nem-verbális kommunikáció fogalmát csak az utóbbi 50-60 évben használják. Korábban ezekkel 
a jelenségekkel, csak mint az érzelmi kifejezés eszközeivel foglalkoztak. Az ötvenes évek óta a 
rendszerelmélet kialakulásával ugyanúgy a jeladás, jelcsere megnyilvánulási formájának tekintek, 
mint a beszédet. Egyes kutatók szerint a nem-verbális csatornán az információ 90%-a jut el a 
befogadóhoz.

A nem verbális és verbális megnyilvánulások a kommunikációs folyamat teljességében együtt, 
egyszerre, egymást kihangsúlyozva, erősítve működnek. Igaz viszont az is, hogy helytelen 
alkalmazásuk a hatékonyságot rontja. Nem szerencsés az sem, hogy a verbális kommunikáció 
szinte egyeduralkodóvá válik.

A gesztus (a kéz, a kar mozdulatai) 

A gesztikulálás a test kifejezést szolgáló mozgása, a gesztus maga a taglejtés. A gesztikulálás a 
beszédet kísérő fej-, váll-, kar és kézmozgás. Legfontosabb szerepe a beszédbeli közlés 
árnyalásában van. Segít beszédünk tartalmi elemeinek kiemelésében, nyomatékosításában. A 
gesztusok különböző embereknél különböző hatást válthatnak ki. Általában elmondható, hogy a 
hatásos gesztikuláció a csípőtől a vállig, s csak nagyon ritkán, - erős érzelmi feszültség esetén - 
terjed a váll fölötti részekre.

A mimika 

A beszédet kísérő arckifejezések, a mimika az arcizmok mozgása révén közöl információkat. Ezek 
részben a beszéd árnyalását szolgálják, részben önálló jelentéshordozók. Jellemzik magát a 
beszélőt, sőt a beszédpartnerek közötti viszonyt is. Az arckifejezésnek mindig alkalmazkodnia kell 
az elmondottakhoz. Az élénk beszédet, gyors gondolatokat általában élénkebb mimika, a 
jellegtelen beszédet kifejezéstelenebb mimika kíséri. Az arc elsősorban az érzelmek kifejezésének 
színtere. A szem, a szemöldök, a száj segítségével vagyunk képesek különböző érzelmek 
kifejezésére. Az arckifejezések nemcsak pillanatnyi hangulatomról, hanem tartós lelki 
tulajdonságaimról is árulkodnak.

A tekintet 

A tekintet az egyik legősibb kommunikációs eszköz. A személyes viszony alakításában fontos 
csatorna. Partnerünk tekintetéből nagyon sok információ szerezhető. A pedagógusok feladata a 
gyerekek tekintetének dekódolása. A szem jelzéseit már nagyon korai életszakaszban képesek 
vagyunk felfogni. A ránézésnek, a pillantás időtartamának, a szem behunyásának, a tekintet 
elfordításának egyaránt jelentése van.



4. Jellemezze a tömegkommunikációt és mutassa be az 
eszközeit!

5. Tömegkommunikáció
6. A tömegkommunikáció olyan kommunikációs folyamatokat takar, amelyben az 

adó egyszerre több vevő, sőt, a vevők tömegei felé közvetít üzenetet. 
Tömegeknek szóló közlést, a tömegek tájékoztatását, befolyásolását, a több 
milliós közvélemény alakítását és a nagy tömegekkel megteremtett 
kapcsolatot értjük e kifejezés alatt. A közvetlen információcserével ellentétben 
közvetett, egyirányú információátvitel, a kommunikáció egyik, a modern 
korhoz köthető, a tömegtársadalmak kialakulásával megjelenő fajtája.[1] A 
hétköznapi gyakorlatban sokszor használják a tömmegkommunikáció 
kifejezést a média szinonimájaként.

7. A tömegkommunikáció kifejezés sokak szerint kezd elavulttá válni. Használata 
az idő múlásával, a technika fejlődésével és a szokások átalakulásával egyre 
problémásabb. Napjainkban ugyanis már nem arról van szó, hogy kevesek 
tájékoztatják a tömegeket, hiszen a blogok, közösségi oldalak és a 
mobilkommunikáció révén bárkiből lehet közlő, a folyamat sokkal 
bonyolultabbá vált, egyirányúsága is a múlté. Ben H. Bagdikian is utal erre Az 
új médiamonopólium című könyvének internetről szóló fejezetében: „Az 
internet továbbra sem egyértelműen „tömeg”-médium, mivel több funkciója 
van és egyéni módon használják. Egyrészt nem illik a tömegmédium szokásos 
meghatározásába, mert nincs olyan központosított irányítás, amely eldöntené, 
hogy mit terjesztenek a közönségnek.”[2]

8. A tömegkommunikáció kifejezés használatakor tehát figyelembe kell venni, 
hogy az új média, a modern információátviteli eszközök és lehetőségek nem 
feltétlenül tartoznak bele ebbe a fogalomba.

9.             Tömegkommunikációs eszközöknek nevezzük azok az eszközöket, 
amelyek megvalósítják az (eredeti értelemben vett) tömegkommunikáció 
feladatait, azaz egy adó üzeneteit tolmácsolják a vevők tömegei felé. A 
legfontosabb jellemzőjük a tömegszerűség, a gépi útón történő közlés, a gépi 
közvetítés és a közlő (bemondó vagy előadó) központi szerepe. Klasszikus 
értelemben vett tömegkommunikációs eszköznek tehát csak a rádió és a 
televízió tekinthető, az internet (legalábbis napjainkban) már nem 
egyértelműen. A tömegkommunikációs eszközöket hagyományosan az alábbi 
módokon szokták csoportosítani:

10.Csoportosítás kiadás szerint:
11.Nyomtatott sajtó: nyomtatott napilapok, hetilapok, folyóiratok, magazinok, 

egyéb periodika.
12.Elektronikus sajtó: TV, rádió, valamint a világhálón megjelenő 

sajtóorgánumok. (Minden olyan tömegkommunikációs eszköz, melynek 
eléréséhez szükség van az elektromosságra.)

13.Csoportosítás a befogadás formája szerint:
14.Hallás útján befogadható (auditív): rádió
15.Látás útján befogadható (vizuális): újságok, nyomtatott kiadványok
16.Hallás és látás útján befogadható (audiovizuális): TV, internet
17.Csoportosítás a szolgáltatás típusa szerint:
18.Közszolgálati médiaszolgáltatók: Általában állami illetve önkormányzati 

tulajdonban vannak, támogatást kapnak a működésükhöz. A támogatásért 
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cserébe fontos feladatokat látnak el, kötelesek pl. kiegyensúlyozott, széles 
körű tájékoztatást nyújtani, az egyetemes és nemzeti kulturális örökség 
értékeit bemutatni, érvényesíteni a kulturális sokszínűséget, stb.

19.Kereskedelmi médiaszolgáltatók: Magántulajdonban vannak (általában cégek, 
cégcsoportok, részvénytársaságok kezében), magántőkéből, elsősorban 
reklámbevételekből működnek. Többnyire profitorientáltak, kínálatukat az 
határozza meg, mi tetszik a nézőknek, hallgatóknak, olvasóknak. Fő céljuk 
általában a magas nézettség, hallgatottság, olvasottság, hiszen ennek 
függvényében tudják értékesíteni a reklámidőt. (Vannak olyan kereskedelmi 
alapon működő médiumok is, ahol nem annyira a közvetlen anyagi profit, 
hanem bizonyos érdekkörök, csoportok, politikai pártok, nézetek 
népszerűsítése a cél.)

5. Mutassa be a 6 alapérzelmet!
A harag, a félelem, a meglepődés, az undor, az öröm, a szomorúság, megnyilvánulása egy 
személy arcán.

Az alapérzelmek értelemezése:

a) Öröm kívánatos történések, potenciális társ megjelenésének hatására következik be.

b) Düh váratlan akadályoztatottság esetén lép fel, míg az agresszió esetén pedig mások 
szándékos megsértése, elűzésére irányuló késztetés.

c) Bánat: ha a kívánatos esemény nem következik be.

Szomorúság szeretett személy elvesztésének hatására keletkezik.

d) Félelem fenyegetettség esetén, nem kívánatos eseménytől való aggódás, a 
megkönnyebbüléskor pedig a nem kívánatos események nem következnek be.

e) Undor förtelmes látvány hatására keletkezik.

f) Meglepődés hirtelen új élmény hatására keletkezik.

6. Jellemezze röviden az ismert szófajokat!

I. Az ige:

Cselekvést, történést, létezést, vagy állapotot kifejező szófaj. A cselekvést jelentő ige olyan 

tevékenységet nevez meg, amely az alany akaratától függ: dolgozik, tanul. A történést kifejező ige 

olyan változás, folyamat megnevezésére szolgál, amely független az alany akaratától: elromlik, esik, 

ragyog. A létezést jelentő ige az alany létét vagy nemlétét fejezi ki: van, nincs, lesz. Az állapotot 

jelentő igével megnevezett cselekvés is független az alany szándékától: bízik, fáj. A cselekvés 

irányulása alapján tárgyas és tárgyatlan igéket különböztetünk meg. A tárgyas ige cselekvése az 

alanytól kiindulva valami másra irányul. Ha a mondatban határozott tárgyuk van, ragozásuk tárgyas. 

Pl.: nézi a filmet, olvassa az újságot. Ha határozatlan tárgy a bővítményük, ragozásuk alanyi: néz 

valamit, olvas egy könyvet. A tárgyatlan ige cselekvése az alanyon kívül másra nem irányul. A 



mondatban tárggyal nem bővíthetők, ezért csak alanyi ragozásuak lehetnek: mosakodik, kerestetik, 

zúg, megy. Az ige a mondatban mindig állítmány.

1. Főnév:

A főnév a valóságban is létező, vagy ilyennek képzelt élőlények, élettelen tárgyak 
vagy gondolati dolgok nevét jelöli. A főnevek jelölhetnek valóságos vagy ilyennek 
gondolt fogalmakat: ezek a konkrét főnevek. Megnevezhetnek elvont fogalmakat, 
jelenségeket is, ezeket elvont főneveknek nevezzük. A konkrét főneveknek 
jelentésük alapján két csoportja van: a köznevek és a tulajdonnevek. A köznév több 
egyforma dolog közös megnevezése. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek saját, 
megkülönböztető neve.

A köznevek fajtái: Jelentésük: Példák:

egyedi név hasonló egyedek közös neve kutya, király, fiú

gyűjtőnév több egyedből álló csoport neve lakosság, nyáj, hegység

anyagnév a legkisebb rész is azonos az egésszel arany, vas, juh

A tulajdonnevek fajtái Példák

személynév Petőfi Sándor, Kati, Jóska

földrajzi név Dunántúl, Szeged, Svájc

intézménynév Nemzeti Múzeum

címek Nők Lapja

márkanevek Suzuki, Pepsi Cola, Colgate

A főnév a mondatban ragok segítségével bármely mondatrész szerepét betöltheti.

2. Melléknév:

A melléknév személyek, tárgyak, dolgok tulajdonságait kifejező szó. A mondatban 
leggyakrabban jelző. Lehet állítmány vagy határozó is. A melléknevet fokozhatjuk: 
alsó-, középső-, felsőfok. Pl.: jó, jobb, legjobb.

3. Számnév:

A számnév személyek, dolgok, tárgyak mennyiségét, vagy sorban elfoglalt helyét 
kifejező szó. Két faja a határozott és a határozatlan számnév. A határozott számnév 
pontosan megnevezi a számot vagy a sorrendi helyet. Lehet tőszámnév (kettő), 
törtszámnév (ketted), és sorszámnév (második). A mondatban lehet jelző, állítmány, 
számhatározó és számállapot-határozó.

4. Névmás:



A névmás valódi névszókat (fő-, mellék- vagy számneveket) helyettesítő szófaj. A 
névmásoknak önmagukban nincs határozott jelentéstartalmuk, a beszédben válnak 
tartalmas szókká. Attól függően, hogy milyen szófajt helyettesítnek, 
megkülönböztetünk csak főnevet ún. egyirányú, és a fő-, mellék- vagy számnevet is 
helyettesítő ún. többirányú névmásokat.

Egyirányú névmások:

a: személyes: én, te, ő, engem, bennem
b: birtokos: enyém, tied, övé, enyéim, tieid, övéi
c: visszaható: magam, magad, maga, magunk, magatok
d: kölcsönös: egymás

Többirányú névmások:

a: mutató: ez, olyan, akkora, annyi
b: kérdő: ki, mi, milyen, mekkora, mennyi
c: vonatkozó: aki, ami, amilyen, ahány, amennyi
d: határozatlan: valami, valamilyen, némelyik, néhány
e: általános: bárki, mindegyik, semmilyen, akárhol
A névmásnak csak ritkán lehet határozója.

7. Mutassa be az ismert mondatfajtákat!
A mondatok a beszélő szándékát, mondanivalóját és érzelmeit fejezik ki. Szám szerint ötféle mondatot ismerünk.
A mondatokat a beszélő szándéka szerint tehát öt csoportra tudjuk osztani.

Ezek a következők: kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó és óhajtó mondat.

Most ismerkedjünk meg részletesebben a fenti mondatfajtákkal!

Kijelentő mondat:
Ennek a mondatfajtának már a nevében is benne van, hogy egyszerűen csak kijelentünk vele valamit. Ez a 
kijelentés egy nyugodt hangú megállapítást, közlést jelent. A kijelentő mondat végére pontot (.) teszünk.

Kérdő mondat:
A kérdő mondat segítségével tudunk megkérdezni, megtudakolni valamit, amire kíváncsiak vagyunk. A kérdő 
mondat végére kérdőjelet (?) teszünk.

Felszólító mondat:
Ezzel a mondatfajtával kérést, biztatást, parancsot, felszólítást tudunk kifejezni. Például rá tudunk parancsolni 
valakire, hogy csináljon meg valamit. A felszólító mondat végére felkiáltójelet (!) teszünk.



Felkiáltó mondat:
A felkiáltó mondatok a beszélő érzelmeit fejezik ki, mint például a meglepettséget, az örömöt és a fájdalmat is. 
Ezzel a mondatfajtával tudjuk tehát kifejezni azt, hogy valaminek nagyon örülünk, vagy ellenkezőleg, nagyon 

szomorúak vagyunk valami miatt. A felkiáltó mondat végére felkiáltójelet (!) teszünk.

 

Óhajtó mondat:
Az óhajtó mondattal fejezzük ki a vágyakozásunkat, az óhajainkat. Ezzel tudjuk elmondani, hogy mennyire 
szeretnénk valamit. Az óhajtó mondatok végére felkiáltójelet (!) teszünk.


