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KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

 
1. Kommunikációs helyzetek 

 
A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy 

írásban mindkét szinten. 

 

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, kempingben, panzióban, szállodában vendég 

Iskolában tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, egy társaság tagja 

Orvosnál beteg, kísérő 

Szolgáltatóegységben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, 

benzinkút, bank, posta, gyógyszertár stb.) 

ügyfél 

Szünidei munkahelyen munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 

Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközön (vasúton, buszon, 

villamoson, metrón, taxiban, repülőn, hajón) 

utas, útitárs 

 
2. A kommunikációs szándékok listája 

 
A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán 

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

A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a középszint 

követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg megvalósítania, valamint árnyaltabban és 

igényesebben kell kifejeznie magát. Például a Beszélgetés lezárásának lehetséges kifejezése középszinten: Nou, 

dat was het; emelt szinten: Leuk je weer eens gesproken te hebben stb. 

Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak tekinthető. 

 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándék Példa 

Megszólítás és arra reagálás Pardon (meneer/mevrouw.) Mag ik u / je iets vragen? 

Jazeker, ga je gang. 

Köszönés, elköszönés és arra reagálás 

 

Hoi. Goedemorgen. 

Dag. Tot ziens.  

Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás 

 

Ik ben … / Ik heet … / Mijn naam is ... 

Kan ik je/u … voorstellen. 

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, 

bemutatkozás, más személy kérése 

(U spreekt) met Hanneke Dommelein. 

Ik ben / Mijn naam is Hanneke. Kan ik Wim spreken? 
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Magán- és hivatalos levélben megszólítás, 

elbúcsúzás 

Beste Jan, / Geachte Meneer/Mevrouw 

Groetjes / Met vriendelijke groeten. 

Szóbeli üdvözletküldés Mijn groeten aan uw vrouw. Doe Jan de groeten van me. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

 

Hoe gaat het met u / je? Hoe is het? 

Goed. (Het) gaat wel. Niet zo goed. 

Wat is er? Ik heb hoofdpijn. 

Köszönet és arra reagálás Dank je / u. 

Bedankt. 

Hartelijk dank. 

Graag gedaan. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Sorry. Neem me niet kwalijk. Het spijt me. 

Dat geeft niet. 

Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás 

 

Hartelijk gefeliciteerd (met je verjaardag). 

Prettige kerstdagen. 

Fijn weekend. 

Dank je. Hetzelfde. 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándék Példa 

Hála Ik ben dankbaar voor uw hulp. 

Sajnálkozás, csalódottság Het spijt me voor je. 

Wat jammer. 

Öröm Wat leuk! 

Ik vind het geweldig. Ik ben zo blij. 

Elégedettség, elégedetlenség Dat is goed. Ik vind het prima. 

Ik vind het niet leuk. Ik vind het niks. Ik ben het beu om te 

… 

Csodálkozás Niet te geloven. 

Echt waar? Wat een verrassing. 

Remény Ik hoop ... 

Ik verheug me op … Ik kijk uit naar … 

Félelem, aggodalom Ik ben bang voor … / Ik ben bang dat ... Ik schrok me wild! 

Ik maak me zorgen om hem. 

Bánat, elkeseredés Ik ben verdrietig. 

Dat valt me tegen. Je stelt me teleur.  

Bosszúság Wat vervelend. Ik krijg wat van jou / Ik krijg er wat van. 

Ik heb er genoeg van. 

Együttérzés Wat erg/jammer/vervelend. 

Het spijt me voor je. 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándék Példa 

Véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Wat denk je? Wat vindt u van …? 

Ik denk dat … / Ik vind het goed/erg. Volgens mij … 

Érdeklődés, érdektelenség Heb je belangstelling voor sport? 

Wiskunde interesseert me niet. Ik geef niets om taart. 

Tetszés, nem tetszés Ik vind het prima. Wat goed, zeg. Geweldig! 

Dat vind ik geen goed idee. Ik vind niets aan die film. 

Valaki igazának elismerése, el nem ismerése Je hebt gelijk. Daar heeft u gelijk in. 

Je vergist je. 

Egyetértés, egyet nem értés Dat klopt. Dat vind ik ook. Dat is zo. 

Dat klopt niet. Dat vind ik niet. Ik ben het niet met je eens. 

Helyeslés, rosszallás Goed, zeg.  

Nee, dat is niet goed. Dat lijkt er niet op. 

Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása 

 

Dat vind ik niet. Ik vind van niet. 

Het spijt me, maar … Dat is dan jammer.  
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Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagálás 

 

Dat was erg fijn/goed/ mooi/ … 

Goed gedaan. Mijn complimenten. Dank je/u. 

Közömbösség Het maakt me niet uit. Het kan me niet schelen. 

Ígéret Ik beloof om … Ik zal … 

Akarat, szándék, terv Ik wil in Amsterdam gaan wonen. 

Ik ga je alles vertellen. Ik ben van plan om … 

Kívánság, óhaj Ik wil/wou graag een ijsje. 

Ik zou zo graag … 

Képesség, lehetőség, szükségesség, 

kötelezettség 

Ik kan fietsen. Ik ben goed in wiskunde. 

Misschien is hij thuis. Het kan zijn dat … 

De dijken moeten worden verhoogd. 

U moet hier uw handtekening zetten.  

Bizonyosság, bizonytalanság …, dat is zeker. Ik weet zeker dat … Hij moet wel rijk zijn. 

Ik weet niet of … Het is niet zeker dat … 

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve 

érdeklődés ezek iránt 

Ik ga liever zwemmen dan fietsen. 

Ik vind het leuk / interessant om ...  

Vindt u het leuk om …? Bent u geïnteresseerd in ...? 

Kritika, szemrehányás Dat doe je niet goed. 

Dat had je nooit moeten zeggen/doen. 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándék Példa 

Dolgok, személyek megnevezése Het is een boek. 

Dat is ons huis. Die man daar is mijn broer. 

Dolgok, események leírása Eerst gaan we eten, dan/daarna kijken we tv. 

Toen/terwijl we aan het eten waren, ging de telefoon. 

Információkérés Hoe laat vertrekt de trein? Waar is de markt? 

Wanneer bent u geboren? 

Weet u / Kunt u me zeggen waar ik een hotel kan vinden? 

Tudás, nem tudás Weet je hoe laat het is? Dat weet ik niet. Nee, geen idee.  

Válaszadás elutasítása Kunt u me zeggen waar …? Nee, helaas niet. 

Bizonyosság, bizonytalanság …, dat is zeker. 

Misschien … Het zou kunnen dat … 

Ismerés, nem ismerés Ken je Jaap? Nee, die ken ik niet. 

Feltételezés Ik had gedacht, dat … 

Emlékezés, nem emlékezés Ik herinner me (niet meer). 

Indoklás (ok, cél) Ik ga niet wandelen want het regent. 

We gingen vroeg weg om de files te voorkomen. 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándék Példa 

Kérés, kívánság Kan je me de suiker even geven? Mag ik binnenkomen? 

Ik wil graag … Ik zou graag … 

Felszólítás, tiltás, parancs Kom op tijd, alsjeblieft. 

Je mag zoiets niet zeggen. Het is verboden om … 

Doe de deur dicht. Bij de kassa betalen! 

Javaslat és arra reagálás Laten we iets eten. Zullen we gaan fietsen? Goed idee. 

Rendelés Mag ik een biertje? 

Een kopje koffie, alstublieft. 

Een broodje en een appelsap graag. 

Meghívás és arra reagálás Heb je zin om naar de bioscoop te gaan? – Ja graag. 

Zullen we vanavond uitgaan? – Sorry, vanavond kan ik niet. 

Kínálás és arra reagálás Wil je een koekje? – Ja graag. 

Wilt u nog een kopje thee? – Nee, dank u. 

Reklamálás Ik heb een klacht over … 

Dit apparaat werkt niet. 
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Tanácskérés, tanácsadás Wat moet ik doen? 

Gaat u maar zitten. U zou even gaan zitten.  

Figyelmeztetés Als ik jou was, … 

Engedély kérése, megadása, megtagadása Kan ik naast u komen zitten? Zal ik het raam opendoen? 

Ja hoor, dat kan. Natuurlijk. Nee, liever niet. 

Segítségkérés és arra reagálás Kunt u …? Wilt u misschien …? Natuurlijk. Ja hoor. 

Segítség felajánlása és arra reagálás Kan ik u helpen? Zal ik die tas voor je dragen? 

Dat is erg aardig van u. Fijn, dank je.  

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) 

 

Kommunikációs szándék Példa 

Visszakérdezés, ismétléskérés Sorry, wat zei je/u? Ik verstond het niet. 

Kun je / Kunt u dat even herhalen? 

Nem értés Sorry, ik begrijp het niet. 

Betűzés kérése, betűzés Kunt u / Kun je dat spellen? 

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre Zou u / je wat langzamer/luider kunnen praten? 

Beszélési szándék jelzése Luister! Mag ik even? 

Téma bevezetése Moet je horen! Dan wil ik het nu hebben over … 

De vraag is... 

Témaváltás Goed. En dan nu …  

Even iets heel anders … 

Dat doet me denken aan… 

Félbeszakítás Sorry, dat ik je onderbreek. 

Mag ik iets zeggen? 

Megerősítés, igazolás Jazeker. Inderdaad. 

Dat klopt. Zeker weten. 

Körülírás Met andere woorden, … 

Példa megnevezése Een bloem, een tulp bijvoorbeeld. Een straat zoals de 

Kalverstraat. 

Als je nou bijvoorbeeld om 11 uur komt? 

Beszélgetés lezárása Goed. Nou, dat was het. 

Leuk, je weer eens gesproken te hebben. 

 

 


