
KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 
 

1. Kommunikációs helyzetek 
 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg a 

szóbeli vizsgán. 
 

Helyzet Szerep 

Áruházban, üzletben, piacon vevő 

Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 

Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár 

Ifjúsági szálláson, campingben, 

panzióban, szállodában 
vendég 

Iskolában tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, 

sportlétesítményben, klubban 
vendég, látogató, egy társaság tagja 

Országhatáron turista 

Orvosnál beteg, kísérő 

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási 

iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, 

cipész, gyógyszertár stb.) 

ügyfél 

Szünidei munkahelyen munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 

Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, 

buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) 
utas, útitárs 

 

 

2. A kommunikációs szándékok listája 
 

A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyeknek nyelvi megvalósítása a 

közép szintű  vizsgán elvárható.  

Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat. 

A kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak tekinthető. 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

Megszólítás és arra reagálás Sinjorino! Sinjoro! Gesinjoroj! Geamikoj! 

Kara.. 

Pardonu... Mi petas...  

Bonvolu... Jes. Ĉu mi povas helpi vin? 

Köszönés, elköszönés és arra reagálás Bonan tagon/vesperon/nokton! Saluton!  

Agrablan semajnfinon! Same al vi! 

Ĝis revido!  

Bemutatkozás, bemutatás és ezekre Mi estas... Mi nomiĝas... Mia familia nomo estas... 



reagálás Permesu al mi prezenti...  

Mi tre ĝojas. 

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, 

bemutatkozás, más személy kérése, 

elköszönés és ezekre reagálás 

Saluton, parolas ĉi tie Karlo. 

Saluton, ĉu mi parolas kun Petro? 

Ĉu mi povus paroli kun la direktorino? 

Bedaŭrinde ŝi malĉeestas. Ĉu vi volas lasi por ŝi mesaĝon? 

Mi tuj kontaktos vin al ŝi. 

Ĝis la reaŭdo, Sinjoro. 

Magán- és hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Kara Petro! Saluton Maria! Estimataj Gesinjoroj! 

Kun koraj salutoj. Estimplene. 

Szóbeli üdvözletküldés Salutu/kisu/brakumu Petron miaparte. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Kiel vi fartas? 

Dankon, tute bone. Ne tiom bone. 

Köszönet és arra reagálás Dankon. Mi dankas vin pro via helpo. 

Nedankinde. Estas nenio. Kun granda ĝojo mi helpis al vi. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Pardonu. Mi pardonpetas. 

Okazis nenio. 

Gratuláció, jókívánságok és azokra 

reagálás 

Feliĉan naskiĝtagon! Feliĉan Novan Jaron! Bonan vojaĝon! 

Mi gratulas vin! Bonan apetiton! 

Dankon. Koran dankon. Reciproke al vi! 

Együttérzés Mi bedaŭras. Kondolencon. Kompate. 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

Hála Mi estas tre dankema al vi pro via helpo! 

Sajnálkozás, csalódottság Mi tre bedaŭras. Mi tute ne atendis tion. Kompatindul(in)o. 

Öröm Kia ĝojo! Mi vere tre ĝojas. Estas granda plezuro por mi! 

Elégedettség, elégedetlenség Mi estas tre kontenta pri tio. Bonege! Brave! 

Mi malkontentas.  Estas malagrable. 

Csodálkozás Ĉu?! Ĉu vere? Ne diru! Kia surprizo! Nekredeble! Dio mia! 

Remény Espereble. Mi esperas, ke... 

Félelem, aggodalom Tio maltrankviligas min. Mi timas, ke tio okazos. 

Bánat, elkeseredés Kia malagrablaĵo. Kia malĝojo. Mi estas malĝoja pro tio. 

Tio estas ĉagreniga. 

Bosszúság Diable! Fi! Aĉ! Ve! 

 

  



3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

Véleménykérés és arra reagálás, 

Véleménynyilvánítás 

Kion vi pensas / opinias pri tio?  

Tio estas ege / sufiĉe / ne tro bona.  Mi preferas... Mi 

ŝat(eg)as tion. Mi malŝatas, abomenas tion. 

Mi pensas, ke... Laŭ mi... 

Érdeklődés, érdektelenség Kio okazis? Ĉu tio interesas vin? Rakontu... 

Mi (mal)ŝatas tion. Ĝi (ne tro) plaĉas al mi. Mi ne interesiĝas 

pri tio. Estas por mi egale. Tio ne estas mia problemo. 

Tetszés, nem tetszés Tio (mal)plaĉas al mi. Estas bel(eg)e! Mojose! 

Terure! Tio estas aĉa. Mi malŝatas tion. Ĝi aspektas malbele. 

Valaki igazának elismerése, el nem 

ismerése 

Vi (mal)pravas. Mi malsamopinias.  

Mi eraris, pardonu.  

Vi kulpas en nenio. 

Egyetértés, egyet nem értés Ĝuste. Mi (mal)konsentas. Estas en ordo. Mi samopinias. 

Kompreneble. Mi estas kontraŭ / por la propono. 

Mi pensas la malon. Kial ne?! 

Helyeslés, rosszallás Jes / Ne. Tute ne! Male! (Mal)prave. 

Bonege! Aĉe! Daŭrigu! Ĉesu! Ne faru tion!  

Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása Kial mi farus?! Eĉ ne pensu! Mi kontraŭas tion.  

Tamen pripensu! 

Elismerés kifejezése és arra reagálás Brave! Bravul(in)o! Vi estas belega! Saĝe dirite. Vi estas 

anĝelo! Genie! Tio multe plaĉas al mi. 

Dankon! Ne troigu!  

Közömbösség Estas egale por mi. Tio ne gravas. Tio ne interesas min. Ion 

ajn. Kiel vi volas. Decidu vi. 

Ígéret Mi promesas / ĵuras. Certe. Nepre. Mi garantias tion. 

Akarat, szándék, terv Mi volas / ŝatus / planas / intencas / decidis... 

Kion vi dirus pri... Laŭplane... 

Kívánság, óhaj Kion vi deziras? Mi volas / volonte ...us ... 

Bonvolu ...i 

Képesség, lehetőség, szükségesség, 

kötelezettség 

Mi kapablas / povas / sukcesas / faras sukcese... 

Eble, Tio eblas. Verŝajne. 

Mi devas... Estas devige. Necesas, ke... 

Bizonyosság, bizonytalanság, értékítélet Certe. Eble. Mi scias, ke... 

Mi aŭdis, ke... Onidire. Mi (ne) certas / kredas / pensas 

Ŝajnas al mi. Verŝajne. Evidente. Sen ajna dubo. 

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, 

ill. érdeklődés ezek iránt 

Kion vi diras pri tio? Kiun bildon vi elektas? Ĉu tio plaĉas al 

vi? Pri kio vi interesiĝas? Kio estas via hobio? 

Dicséret, kritika, szemrehányás Brave! Bonege! Gratulinde! 

Vi povus fari pli bone... Estus pli bone... 

Estu pli atentema! Ne estu malzorgema! 

  



4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

Dolgok, személyek megnevezése Jen... Tio / Tiu estas... Ĝi estas / nomiĝas... 

Dolgok, események leírása Ĝi aspektas... Tio okazis... Iun fojon... Iam... Imagu! 

Információkérés, információadás Bonvolu diri al mi... Ĉu vi povus diri al mi,... Mi ne scias / 

trovas... 

Tio signifas, ke...  

Igenlő vagy nemleges válasz Jes. Certe. Kompreneble. Tuj. Klare. Evidente. 

Ne. Neeble. Tute ne. Neniam en la vivo. 

Válaszadás elutasítása Bedaŭrinde mi ne scias. Mi ne povas respondi al vi. Neniun 

ideon mi havas pri tio. 

Tudás, nem tudás Mi scias.  

Mi ne scias. Mi scias nenion pri tio. Kiu scias? 

Bizonyosság, bizonytalanság Certe. Tutcerte. Nepre.  

Eble. Verŝajne. Povas esti, ke... 

Ismerés, nem ismerés Mi konas... Mi jam vidis lin ie.. Li ŝajnas al mi konatulo. Li 

estas mia konatulo. Li estas konata persono / famulo. 

Neniam mi vidis lin. Mi ne scias, kiu li estas. Mi ne konas lin. 

Mi ne povas eĉ imagi, kiu li estas. 

Kion signifas tio? 

Feltételezés Supozeble, Mi supozas, ke... 

Emlékezés, nem emlékezés Mi (ne) memoras, ke, Estas memorinde, ke... Se mi bone 

memoras... Mi ne plu memoras... Mi forgesis... 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

Kérés, kívánság Ĉu mi povas peti al vi... Mi petas vin... Bonvolu... Faru por 

mi... Estu tiom afabla... Mi petegas... 

Felszólítás, tiltás, parancs Faru! Ni iru! Movu vin! Moviĝu! Ek! Rapide! Obeu al li! 

Estu ...a,Trankviliĝu! Mi petas fari / ne fari tion. 

Javaslat és arra reagálás Mi havas proponon. Mi proponas... Estus bone... 

Volonte. Akceptite. Bonege. Tio estas bona ideo! Kial ne? 

Ho, bedaŭrinde mi ne povas akcepti vian proponon. Kia 

stranga ideo! Ĉu vi ŝercas? 

Mi preferas... Se mi povus elekti... Prefere... Estus 

preferinde... 

Rendelés La menukarton, bonvolu! 

Mi volas... Mi mendas... 

Bv alporti la deserton. 

Ĉu vi povus doni al mi... 

Meghívás és arra reagálás Mi invitas vin al mi por vespermanĝo. Venu danci! Ĉu ni 

povus iri kune? 

Volonte. Kun granda ĝojo. Estus agrable, sed... 

Bedaŭrinde nun mi ne havas tempon. 

Ĉu iun alian fojon? Nun mi estas tro okupita. 



Kínálás és arra reagálás Bonvolu... Prenu... Servu vin... Gustumu... 

Dankon, nur malmulte. Jes volonte. Dankon, mi ne povas plu. 

Reklamálás Mi havas problemon. Estas neakcepteble... Skandale. 

Tanácskérés, tanácsadás Kion vi konsilas / pensas pri tio? Kion vi farus, se vi estus 

mi? 

Laŭ mi... Mi diras al vi ion. Estus pli bone… Vi devus... 

Figyelmeztetés Atenton! Homo(j)! 

Engedély kérése, megadása, 

megtagadása 

Ĉu mi povas? Ĉu vi permesas? 

Jes, bonvolu. Kompreneble. 

Ne, ĝi estas rezervita. Prefere ne. Tio estas malpermesita. 

Segítségkérés és arra reagálás Mi bezonus vian helpon. Ĉu vi povus helpi al mi? Bonvolu... 

Diru! Volonte. Kompreneble. Jes ja. Kion mi faru? Jen mi. 

Iom poste. Tuj. Nun ne. 

Segítség felajánlása és arra reagálás Ĉu mi povas helpi? Ĉu vi bezonas helpon?  

Estas tre ĝentile. Dankon, momente ne. Jes, bonvolu... 

Mi preferas fari sola. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / kommunikációs stratégiák 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

Visszakérdezés, ismétléskérés Kiel vi diris? Bonvolu ripeti. Ripetu, mi petas. 

Pardonu, mi ne komprenis. 

Nem értés Pardonu, mi malbone aŭdis. Nenion mi komprenis. 

Betűzés kérése, betűzés Pardonu, kiel skribi tion? Bonvolu literumi! 

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre Bonvolu paroli malpli rapide / pli laŭte.  

Beszélési szándék jelzése Aŭskultu! Ĉu mi povas diri / aldoni ion? 

Téma bevezetése Ĉu vi aŭdis, ke... Mi ĵus legis interesesan novaĵon. 

Témaváltás Cetere... Krome... Kaj samtempe... 

Félbeszakítás Tio memorigas min... Ĉu ve permesas rimarkon? 

Megerősítés, igazolás Nepre. Jes ja. Tutcerte. 

Körülírás Tio signifas, ke... Alivorte... 

Példa megnevezése Ekzemple... Mi citas ekzemplon... 

Beszélgetés lezárása En ordo. Ni ĉion priparolis. Jen ĉio aranĝita. 

 


