
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 hála lehetséges kifejezése középszinten: Thank you very 

much/Thanks; emelt szinten: Thank you ever so much. It was so nice of you to do that stb. 

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

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

 Megszólítás és arra reagálás  Excuse me. 

   Pardon? etc. 

 Köszönés, elköszönés és arra 

reagálás 

 Good morning. 

 Hello, Tom. Hi. 

   Hello, how are you? Fine, thank you. And you? 

   Good bye. See you later, etc. 

 Bemutatkozás, bemutatás és 

ezekre reagálás 

 My name’s ... 

 Have you met Tom? 

   Nice to meet you, etc. 

 Telefonbeszélgetésnél 

megszólítás, bemutatkozás, más 

személy kérése, elköszönés és 

ezekre reagálás 

 XYZ, five two double one six eight. 

 Hello, this is Tom Smith speaking. 

 Can I speak to Mr Jones? Speaking. 

   Thanks for calling. Bye, etc. 

 Magán- és hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

 Dear Tom, 

 Dear Sir/Madam 

   Best wishes 

   Love 

   Looking forward to hearing from you. 

   Yours sincerely, etc. 

 Szóbeli üdvözletküldés  Give my regards to ..., etc. 

 Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

 How are you? 

 How are you doing? Fine./OK./ Not very well, I’m afraid. What’s   

 the matter? Actually, I’m suffering from..., etc. 

 Köszönet és arra reagálás  Thank you. 

   Thanks. 

   It’s very kind of you. 

   You’re welcome. 

   It’s all right. 

   My pleasure, etc. 

 Bocsánatkérés és arra reagálás  I’m sorry. 

   I do apologize. 

   That’s all right. 

   Never mind, etc. 

  



 Kommunikációs szándékok  Példa 

 Gratuláció, jókívánságok és 

azokra reagálás 

 Merry Christmas. 

 Happy Birthday. 

   Congratulations. Thank you. 

   Have a nice holiday. Thanks, the same to you, etc. 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

 Hála  It was most kind of you, etc. 

 Sajnálkozás, csalódottság  Sorry to hear that. 

   I regret it, etc. 

 Öröm  Great 

   I’m so glad, etc. 

 Elégedettség, elégedetlenség  That’s fine. 

   I’m quite happy with that. 

   That wasn’t very good. 

   I’m tired of it, etc. 

 Csodálkozás  I can hardly believe it. 

   Amazing, isn’t it? etc. 

 Remény  I’m looking forward to... 

   I hope... 

   I can hardly wait for..., etc... 

 Félelem, aggodalom  I’m worried about him. 

   It was really frightening, etc. 

 Bánat, elkeseredés  I’m sorry to hear that. 

   I’m disappointed, etc. 

 Bosszúság  Oh, no! 

   I’m fed up with it, etc. 

 Együttérzés  I am sorry. 

   Oh, dear. 

   I’m sorry to hear that, etc. 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

 Véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

 What do you think? I think it’s unfair, etc. 

 Érdeklődés, érdektelenség  Are you interested in sports? I’m interested in ... 

   I’m not keen on it, etc. 

 Tetszés, nem tetszés  I think it’s great. 

   I don’t like it, etc. 

 Valaki igazának elismerése,  

el nem ismerése 

 You’re right. 

 You’re wrong, etc. 

 Egyetértés, egyet nem értés  I agree. 

   I doubt it. 

   I don’t agree with it, etc. 

 Helyeslés, rosszallás  That was fine. 

   It wasn’t very nice of you, etc. 



 Kommunikációs szándékok  Példa 

 Ellenvetés, ellenvetés 

visszautasítása 

 I don’t think so. 

   I’m afraid you are wrong, etc. 

 Elismerés kifejezése, dicséret és 

arra reagálás 

 That was really nice. 

 Well done. Thank you, etc. 

 Közömbösség  I don’t mind, etc. 

 Ígéret  I promise. I’ll do it, etc. 

 Akarat, szándék, terv  I’d like an ice-cream. 

   I’m going to buy a house, etc. 

 Kívánság, óhaj  I’d like to travel to ... 

   I want to pay, etc. 

 Képesség, lehetőség, 

szükségesség, kötelezettség 

 I can understand French. 

 He may be at home. 

   People must sleep sometimes. 

   I have to leave now. 

   It’s time to go, etc. 

 Bizonyosság, bizonytalanság  She must be tired. 

   I’m not sure, etc. 

 Preferencia, érdeklődési kör 

kifejezése, illetve érdeklődés 

ezek iránt 

 I prefer tea to coffee. 

 I’d rather have a rest. 

 What would you prefer? etc. 

 Kritika, szemrehányás  You had better stay at home. 

   You shouldn’t have done it. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

 Dolgok, személyek 

megnevezése 

 It’s a pen. 

   The boy talking to Jane is my brother, etc. 

 Dolgok, események leírása  First he talked to his parents, then he phoned his friend. 

   While waiting for the bus he saw an accident, etc. 

 Információkérés  When will the plane land? At 6.40. 

   How do you spell your name? J-O-N-E-S. 

   Can you tell me the way to the station, please? etc. 

 Igenlő vagy nemleges válasz  Did you see him? Yes, I did./No, I didn’t, etc. 

 Tudás, nem tudás  Do you know his name? I have no idea, etc. 

 Válaszadás elutasítása  Can you tell me the way to ...? I’m afraid I can’t, etc. 

 Bizonyosság, bizonytalanság  He must be at home. 

   He can’t be there. 

   Maybe he is right, etc. 

 Ismerés, nem ismerés  Do you know Peter? Yes, I’ve already met him, etc. 

 Feltételezés  I suppose I can come, etc. 

 Emlékezés, nem emlékezés  I remember saying that. 

   I don’t remember where I put it, etc. 

 Indoklás (ok, cél)  I didn’t go walking because it was raining. 

   We left early in order to avoid the traffic jam. 

 



5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

 Kérés, kívánság  Could you give me a pen? 

   Would you pass me the sugar, please? 

   I’d like you to ..., etc. 

 Felszólítás, tiltás, parancs  Keep off the grass. 

   You must not smoke here, etc. 

 Javaslat és arra reagálás  Let’s go out tonight. Good idea. 

   Why don’t we go to the cinema? I’d prefer to stay at home. 

   I suggest going to Prague. I’d rather not, etc. 

 Rendelés  I’ll have a Coke, please, etc. 

 Meghívás és arra reagálás  Would you like to come to a party? Yes, I’d love to. 

   Let’s meet on Sunday. Sorry, I can’t make it ..., etc. 

 Kínálás és arra reagálás  Have some cheese. Thank you. 

   Would you like another drink? No, thank you, etc. 

 Reklamálás  This doesn’t work. 

   I have a complaint, etc. 

 Tanácskérés, tanácsadás  What shall I do? Why don’t you...? I think you should ..., etc. 

 Figyelmeztetés  I don’t think you should ..., etc. 

 Engedély kérése, megadása, 

megtagadása 

 May I go out? Yes, of course./I’m afraid not, etc. 

 Segítségkérés és arra reagálás  Will you do this for me? Certainly./Yes, of course, etc. 

 Segítség felajánlása és arra 

reagálás 

 Shall I carry it for you? That’s very kind of you, etc. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) 

 Kommunikációs szándékok  Példa 

 Visszakérdezés, ismétléskérés  Sorry, what did you say his name was? Could you repeat it, please? 

etc. 

 Nem értés  Sorry, I don’t understand, etc. 

 Betűzés kérése, betűzés  Can you spell it for me? etc. 

 Felkérés lassabb, hangosabb  

beszédre 

 Could you speak a little more slowly, please? etc. 

 Beszélési szándék jelzése  I’d like to say/tell you ... 

   I say..., etc. 

  



 Kommunikációs szándékok  Példa 

 Téma bevezetése  I’ll tell you what... 

   The question is... 

   The trouble is ..., etc. 

 Témaváltás  That reminds me... 

   Talking of holidays ..., etc. 

 Félbeszakítás  Sorry to interrupt you. 

   Can I say something? 

   Could I come in here? etc. 

 Megerősítés, igazolás  Yes, sure... 

   It is, isn’t it? etc. 

 Körülírás  To put it another way, etc. 

 Példa megnevezése  A vehicle, for example a bus. A vehicle, like a bus. 

   If I had, say, an hour to wait, etc. 

 Beszélgetés lezárása  Right ...OK. 

   Well, it’s been nice talking to you, etc. 

 


