
KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 
 

1. Kommunikációs helyzetek 
 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg 

szóban 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, 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- és emelt szintű 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. 

A kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak tekinthető. 
 
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

 

Kommunikációs szándékok 
 

Példa 

Megszólítás és arra reagálás 
Sză-m jérc! Áj ocără dobă! Máj ázsutá on pik? – Dá, 

szpunyé-m! Sjé-c pot ázsutá? 

пожалуйста! 
Köszönés, elköszönés és arra reagálás 

Bună zuă! Sză fij szănătosz! Sză fij szănătasză. 

Máj rămîj ku Dimizo! 

jászsjászsjásbubbbubun!Здравствуй/те! Добрый 

день! Привет! - До свидания! Пока! Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás 
Kum tyé tyámă? Sjinyé jésty tu? Pă minyé ... mă 

tyámă. Jo ... misz. 

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, 

más személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás 

Hallo! Dá! Sjinyé jésty? Jo misz Jánăs. Ám dă 

gînd sză szfătészk ku Julá. Pot sză szfătészk ku 

je? Sză-j zîsj, k-ám kutát-o. 

Ásztá nu-j á lu Jánăs kásză. Nu pă jél l-áj tyimát.  



 
 
 
 
 

 
 

Kommunikációs szándékok 
 

Példa 

Levélben megszólítás, elbúcsúzás 
Bună zuă! Drág dă ...! Om dă Uminyijé! Máj 

rămîj ku Dimizo! Tyé szurut! Ku uminyijé máré:.. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Kum jésty? Sjé-j ku tyinyé? Kum îc merzsjé 

kusztu? 

Sjigogyi în rînd ăj. Binyé misz. Nu misz binyé. Nisj 

binyé, nisj ro. 

Köszönet és arra reagálás 

Sză ty-ázsutyé Drágu-l Domn, kă máj ázsutát! Dá 

lász-áku má! Fălosz/fălasză misz, kă c-ám putut 

ázsutá. Firej szănătosz! Firej szănătsză! 

Bocsánatkérés és arra reagálás 
Sză-m jérc! Sză-m jirtăc! Jártă-m! Dá lász-áku má, 

nu-j nyimik. 

Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás 
Fire-j szănătosz/szănătasză, fălosz/fălasză, 

bukurosz/bukurasză. Dimizo sză vă gye nurok sî 

szănătátyé ! 

С Новым годом! С праздником! Всего доброго! 

Тебя/вас тоже! Тебе/вам тоже! 
 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 
 

Kommunikációs szándékok 
 

Példa 

Hála Hár sză fijé, kă .... Sză ty-ázsutyé Dimizo! 

Sajnálkozás, csalódottság Ajoj, ro milă mi-j! N-ás fi gîngyit ásztá! 

Öröm Ro fălosz/fălasză misz! Bukurijé máré-j ásztá! 

Elégedettség, elégedetlenség 
Dá sjé máj binyé-j ásztá! Ájoj! Ásztá n-o fi ásá 

binyé! 

Csodálkozás Ánume? Nu máj zî! Ásztá patyé fi gyirépt? 

Remény 
Mă bizészk, kă  ...  Înkréd, kă ásztá ás-a fi. Ásás 

sză gye Dimizo! 

... Félelem, aggodalom Frikă mi-j, kă ... 

Bánat, elkeseredés Ájoj, sjé máj triszt/trisztă misz! Nisj nu styu, sjé sză 

zîk dă bujé! 

Bosszúság N-ápo véz tu! Áfel inká nisj n-ám áhuzît!Dá sjé 

gîngyestyé ásztá/estye! 

Együttérzés 
Szăráku! /Szăráká! nejtyem, o fi ásztá sî máj 

binyé! Nu-j szlobod sză jej pă szuflyit! 
 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 
 

Kommunikációs szándékok 
 

Példa 

Véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Kum gîngyésty? Sjé gîngyésty? Tu sj-áj fásjé? Jo în 

loku to  ás ... Dákă jo ás fi tu, átunsj ... . Ásá 

gîngyészk. kă ... 

Érdeklődés, érdektelenség 
Ám dă gînd sză styu ... N-ám dă gînd sză styu. Nu 

mă irdikilestyé... Sjé mă-mbănuj jo . Nu tyé 

irdikilestyé? 

Tetszés, nem tetszés 
Mi sză vegyé dă jél/je.  Nu mi sză vegyé dă ásztá!  

Sjé máj mndru-j/mîndră-j! Ro bun ăj/bună-j! Nu-j 

bun/bună! Nu-j mîndru/mîndră! 

Valaki igazának elismerése, el nem ismerése Gyiriptátyé áj! N-áj gyiriptátyé!  

Egyetértés, egyet nem értés 
Sî jo ásá gîngyészk. Jo nu gîngyészk ásá. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunikációs szándékok 
 

Példa 

Helyeslés, rosszallás 
Binyé! Nu-j binyé! Fă numá! Nu fă! 

Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása 
Ásztá nu-j ásá. Jo ált gîngyészk dă ásztá. Jo ásá 

gîngyészk, ... 

Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagálás 
Biny-áj făkut! Biny-áj zîsz! Igyes/igyesă jésty. Sjé 

ku firé jésty!Sjé frumosz/frumasză jésty!  

Közömbösség 
Fă sjé áj dă gînd. Jo nu mă-mbănuj. Nu mă 

irdikilestyé, sjé kum o fi. 

Ígéret 
Jo îc zîk! Zsor pă krusjé, k-ás-a fi! Sză n-ázsung  

zuá dă mînyi, dă n-o fi ásás, kum c-ám zîsz! 

Akarat, szándék, terv Ám dă gînd  ... Mă gîngyészk, k-oj ... 

Kívánság, óhaj 
Sjé máj biny ár fi! Biny-ár fi, dákă ... Ás áve dă 

gînd... Ás ávre sză ... 

Желательно ... 
Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség 

Pot sză ... Styu, sză ... Ár trăbuji, sză ... Trébé sză 

... 

Я должен/должна ... 
Bizonyosság, bizonytalanság Jo styu, kă ... Dar ásá-j. Patykă ásá-j. Ásá-j, o nu-j 

ásá? 
Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve 

érdeklődés ezek iránt 
Jo máj binyé ás ...  M-ár fi drág, sză ... Ás áve vojé, 

sză ... Mi-j drág dă ... 

 

Тебя интересует ... ? Kritika, szemrehányás 
N-áku véz, sj-áj făkut! Nu ci-j rusînyé? Dá sjé 

gîngyésty tu? Dá sjinyé jésty tu? 
 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 
 

Kommunikációs szándékok 
 

Példa 

Dolgok, személyek megnevezése Ásztá... Estye ...  

Dolgok, események leírása 
Pátiká-j pă ulyică .... Form-j pă fál. Ásztá o foszt 

dă mult. Sjinsj  áj dă zîlyé o trikut d-átunsj. 

Információkérés Sjinyé-j ásztá? /Sjé-j ásztá? Hungyé-j.. ?  Sj-o 

păcît? 
Igenlő vagy nemleges válasz Dá. Nu. 

Tudás, nem tudás Styu. Nu styu. 

Válaszadás elutasítása Nu-c zîk. Nu-c pot ázsutá. 

Bizonyosság, bizonytalanság 
Jo styu, k-o vinyi. Jél uvig vinyé. Dar o vinyi. Nu 

styu, o vinyi, o nu. 

Ismerés, nem ismerés 
Îl kunosty pă Jánăs? O kunosty pă Julá? Dá, oj nyé 

kunustyény. Nu inká nu nyé kunustyény. 

Feltételezés Patykă ... Dar jél ăj bityág.  

Emlékezés, nem emlékezés Nu-m vinyé-n firé. Ám mujtát. Nisjkum nu-m 

vinyé-n firé. 
Indoklás (ok, cél) O vinyit, kă  l-or tyimát. O vinyit sză-j ázsutăny. 



 
 
 
 
 

 
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 
 

Kommunikációs szándékok 
 

Példa 

Kérés, kívánság 
Dă-m o/on  ... ! Tu n-áj dă gînd o/on ...? 

Ты не мог бы... ? Ás áve dă gînd ... Ám dă gînd 

... 
Felszólítás, tiltás, parancs Sză nu trázsj! Nu-j szlobod sză trázsj! Nu trázsjé! 

Bágă számá! Je számá dă ...! 

Javaslat és arra reagálás 
N-áj dă gînd sză vij ...? Háj, sză mirzsjény  ...! 

Sză mirzsjény ...? 

Dacskănu! Dá kum sză nu! Dábánu! 

Rendelés 
Dă-m mijé...! Ádă-m mijé, fij ásá bun/bună! Ár 

trăbuji sză-m ádusj... 

Meghívás és arra reagálás 

Hájc lá noj pă gustyijé! 

Mirzsjény, firej szănătosz/ szănătasză, păntru kă 

ny-áj tyimát!Sză-m jérc, dá nu pot. Jártăm, dá n-

ám răgáz, sză mă duk. 

Kínálás és arra reagálás 
Gusztă! Mănînkă!  Ro bun ăj/bună-j! 

Máj mult nu biru, sză-m jérc. Nu tyé-mmănyiji, dá 

nu-nkepé máj mult în minyé.  

Reklamálás 
Nu tyé-mmănyiji, dá zámásztá-j ákră. Sz-o 

sztrikát!Nu-j bună zámásztá, ro oknă-j. Mirosz áré 

kárnyásztá! Nu-j friptă, inká vergyé-j. 

Tanácskérés, tanácsadás 
Sjé sză fák?  Hungyé sză mă duk? Jo ásás 

gîngyészk, ár trébuji, sză mă duk. Jo cijé áje-c 

zîk, kă ... 

Figyelmeztetés Je számá! Bágă számá! 

Engedély kérése, megadása, megtagadása 
Pot sză mă duk în mozi? Ás merzsjé-n mozi, pot? 

Dá kum sză nu! Fă numá! D tyé numá!Sză n-áj 

káp sză tyé dusj! 

Segítségkérés és arra reagálás 
Ázsută-m, mă! Ám dă gînd sză tyé sjo pă sjévá! D 

sjé-j vorbá?Nejtyem, c-ázsut. Dá kum sză nu c-

ázsut! 

Segítség felajánlása és arra reagálás 
Îc pot ázsutá? Sză-c ázsut? Dá. ázsută-m! Fij ásá 

bun, ázsutăm ocără. 
 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) 

 
 

Kommunikációs szándékok 
 

Példa 

Visszakérdezés, ismétléskérés 
N-ám áhuzît. Zî m-áj odátă. Sjé zîsj? N-áhud. Zî 

máj táré! Sjé? Kum áj zîsz? Ho! 

Nem értés Nu prisjép, sjé zîsj. Nu tyé prisjép. 

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre Zî máj odátă! Zî máj táré! Zî máj însjét! 

Beszélési szándék jelzése 
Ám dă gînd sză-ntréb ... Ám dă gînd sză-c zîk 

sjévá. Bágă számá, sjé zîk! Punyé uretyé! 

Téma bevezetése Szfádu-j dă ... D-áje szfătijényt, kă ...Vorbá-j dă 

.... Témaváltás Îm vinyé-n firé ... 

Félbeszakítás 
Sză-m jérc, dá nu zî máj mult ... Nisj o vorbă máj 

mult...  

Megerősítés, igazolás 
Dá, ásztá-j ásás. Ásá-ásá. Ásá gîngyészk, 

gyiriptátyé áj. Sî jo ásás gîngyészk. 

Példa megnevezése Ká sî ... 

Beszélgetés lezárása Átit. Prisjép. N-ápo binyé dă.  Ány szfărsît. 
 


