
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, 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 véleménynyilvánítás 

lehetséges kifejezése középszinten: 是不是可以; emelt szinten: 你看这样行不行。 

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

tekinthető. 



1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Üdvözlés, köszönés és arra 

reagálás 

(称谓)+好!、你好!您早!早上好!吃了

吗? 、上课去呀?／打球去? 、回来啦! 

(称谓)，+您好吗? —好、 (某人 )+好

吗?—很好、 你近来身体怎么样?—还

好／马马虎虎吧、工作忙吗?—忙得很

／还可以、过得怎么样?—马马虎虎／

还可以／还好、对…习惯了吗?—已经

习惯了／还不太习惯、辛苦了—没什

么、请代我问候+(某人)、问+(某人)+好 

Bemutatkozás, bemutatás és 

ezekre reagálás 

我叫+(自己的姓名 )，是+(自己的身

份) 、请允许我自我介绍一下、 这是

+(被介绍人 A)，这是+(被介绍人 B)、我

来介绍一下，这位是+(被介绍人的姓名

或称谓、身份) 

Köszönet és arra reagálás 

 

谢谢!／谢谢你!、不谢!／不客气、多

谢!、不谢!／没什么!／不用谢!非常感

谢!不必客气! 实在太感谢了!别客气!

真不知怎么感谢您才好!哪里!你太客气

了! 

Elköszönés 

     

再见!明天见!我要走了，特来向你告别、

您慢走／您走好、别送了／您留步 

Elbúcsúzás 再见了，祝你一路顺风!祝你们一路平

安!、到了以后快来封信!     

Jókívánságok 春节／新年…+好! 新年／圣诞…+快

乐! 祝你／你们／您+全家幸福! 万事

如意! 新婚幸福! 早日恢复、健康!健康

长寿!成功! 一切顺利! 生日快乐! …、

为+(某人、某事)+干杯 

Gratuláció 祝贺你! 祝贺你+(动词结构)! 代表+…

对／向…表示热烈的祝贺 

Üdvözlés 欢迎!欢迎!欢迎你们的到来! 我们对…

表示热烈的欢迎! 到我家来坐坐吧! (某

个时间／某人)+有空吗?有空的话+(邀

请某人做某事)+巴、 (某人)+想请您

+(动词结构)，不知您有没有时间、(某

人 )+想邀请您+(动词结构 )、…怎么

样?[商量的口气 ]、…好不好／行不

行?[商量的口气] 

 



2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándékok Példa 

Hála 谢谢！谢谢你！不谢！不客气 、

多谢、没什么、不用谢、非常感

谢、不必客气、实在太感谢了！

别客气、真不知怎么感谢您才

好！哪里！你太客气了！在这里

请允许我代表…向表示感谢 

Sajnálkozás, csalódottság (某人)+很后悔、(某人)+后悔+(做

某事)、我不该那么做、后悔得要

命、现在说什么都晚了、真后悔

／懊悔+(做某事)、对…感到后

悔、唉／咳! 、真可惜／真遗憾、

感到不安、悔不该／真不该+(做

某事)、当时…就好了、早知…，

就…了、后悔莫及／后悔晚矣 

Öröm 很高兴／开心／愉快、高兴极

了、    太高兴了、高兴得不知

说什么好 

Elégedettség, elégedetlenség 非常满意、非常好、很好、 (某

人)+不满意、还差点儿、一般

吧、怎么能这样呢?、太+(形容

词)+了    [消极意义]、(某人／

某物)+有点儿+(形容词) 、[消极

意义] …，不过+(形容词)+了点儿 

[消极意义] 

Csodálkozás 哎呀／嚯／嗬／啊／咦! …、    

天啊／妈呀／好家伙!、竟／竟

然、出人意料／祸从天降、奇

怪、 哎／咦?+(疑问句)?、 奇怪

／真奇怪／怪事、也怪／说(来)也

怪，…、莫名其妙／不可思议/ 怎

么／怎么会／怎么就…?、怎么也

不明白，…?、不知+怎么回事／

怎么的，… 

Remény (某人)+希望…、(某人)+盼／盼望

／向往…、(某人)+指望… (某

人)+期望／期待／渴望…、 (某

人)+恨不得／巴不得…  (某人)+

望眼欲穿／梦寐以求／求之不

得、(某人)+真想再…、能…就好

了／该多好啊 

Félelem, aggodalom (某人)+害怕、我怕+(某人、某

物、某事)、不敢+(做某事)、心直

跳 



吓+(补语)：吓死了／吓得…、    

发懵／憷头、打冷战／出冷汗、    

不寒而栗／心惊肉跳／毛骨悚然

／心有余悸／触目惊心、一朝被

蛇咬，十年怕井绳、(某人)+很担

心、对…感到担心、怎么办呢?、

我怕+(发生某事)、为…担忧、(某

人)+不放心、提心吊胆／忐忑不

安、心里打鼓／心里七上八下／

心跳到嗓子眼儿了／捏一把汗、

千万别…、要是…怎么办?、(某

事)+令人／叫人／让人+担忧／担

心 

Bánat, elkeseredés 天啊！妈呀！太伤心了！伤透了

心、太痛苦了、真受不了了、简

直不想活了、心里不是滋味、心

凉了 

Együttérzés 真可怜!、真让人同情、为+(某

人)+难过、(某人)+值得同情 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándékok Példa 

Véleménykérés és arra reagálás 很+(形容词)、(形容词)+极了、   

挺+(形容词)+的、不错、还可以、    

一般、马马虎虎、不怎么样、不

像话、(不)值得一十(动词) 

Tetszés, nem tetszés 喜欢、对…很感兴趣、热爱…、

(某人) +爱+(某人、某事物)、爱/

喜欢 

Valaki igazának elismerése, el nem 

ismerése 

好！行！对了！没错儿 

Egyet értés egyet nem értés 我同意…、你说出了我的心里

话、我们和+(某人／某些人)+的意

见一样、(某人)+说的一点不错、

我也这么看、我完全赞成+(某人

／某些人)+的意见、就这么办、

是啊，…当然／那还用说!、 可不

／可不是／说得是／就是／没错

儿!、没问题／毫无问题!、好主意

／主意不错!、就这样吧，… A 就

A 吧，… 

Helyeslés, rosszallás 好!行!可以! 好吧!没问题! 一定办

到! 谢谢你的邀请，我一定参加、

谢谢你的礼物，我很喜欢、感谢

你的批评，我下次一定注意、你



的批评很对，我一定接受教训、

这样的条件，我们可以接受、我

们同意以这样的条件成交、你的

建议很好，我们一定采纳、不

行!、我们研究研究再说、 以后再

说吧、有点难办、恐怕不好办、

对不起，可能办不到、不行，这

事我实在办不到、对不起，我明

天有事，去不了、对不起，我有

点儿不舒服，不想去、我已经有

约会了，实在抱歉这种礼物绝对

不能收、你的心意我领了，但礼

物无论如何不能收、 谢谢，我自

己能来、谢谢你的好意，但我想

我自己能解决 

Ellenvetés, ellenvetés visszautasitása 我不同意、我不能接受+(某人／

某些人)+的观点、我不同意+(某

种)+的说法、这种说法有问题、

我不赞成…、不见得、办不到、

我不这样认为、对…持保留意

见、怎么能…呢?、A 是 A，不过

／但是… 

Elismerés kifejezése, dicséret és arra 

reagálás 

(某人)+是+个+好+老师／学

生…、(某人)+这样做是对的、(某

人) …，特提出表扬 

Közömbösség 没关系、没什么、还有什么、随

便、随你的便、无所谓、怎么…

都行、受 A 不 A 

Ígéret 一定、保证/保险/保准/准保/绝对+

（动词）既然…，就一定…、不

管/无论…，都…、哪怕…也… 

Akarat, szándék, terv 愿意+(做某事)、当然可以、我早

就有这个愿望、不愿意、不想

干、    不愿意+(做某事) 

Kívánság, óhaj (某人) +希望…、(某人) +盼

望…、能…就好了 

Képesség, lehetőség, szükségesség, 

kötelezettség 

没问题、(某人)+能／会+(做某事) 

(某人)+(做)+得了、 (某人)+(做)+

得好+(某事)、干这个，+(某人)+

还行、(做某事)+对(某人)来说太

容易了、 (某人)不会+(做某事) 

(某事)+(某人)+可干不了(liǎo) 

(某人)怎么+(做)+得了(帕 o)呢? 

这对(某人)来说简直太难了 

Bizonyosság, bizonytalanság [问：你去南方旅行吗?]去! 

[问：这样好不好?]好! 



当然啦!、(某人)+肯定十(做某事)

／(不做某事)、(某人)+亲眼看

见…、难道不知道吗?[：肯定知

道]、 (某人)+不能不+(做某事) 

(某人)+不知道…、(某人)+说不

准…、我也说不好、可能、恐怕 

Preferencia, érdeklődési kör 

kifejezése 

你对什么+感／有兴趣? 

Kritika, szemrehányás (某人)+这样做是不对的、你怎么

能这样做呢?、你不应该…、 你

这样对得起…吗?、希望你今后改

掉这些缺点、(某人做了某件较大

的错事)，特通报批评、 讳疾忌医

／自欺欺人／口是心非 

这(未免)太…了、 (某种事)+是你

应该+(做)+的吗?、都…了，还这

么…、非但不能…，反而…、这

样／这么……，早晚要…、你是

怎么+(做某事)+的? (某种做法)+显

然是+错误的／不合理的、(反问

句)：你整天玩儿，还想上大学?、

不认真地／不好好地+(做某事)，

+(反问句)? 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándékok Példa 

Dolgok, személyek megnevezése 这是…、那是…、这就是…、他

叫… 

Dolgok, események leírása 这种葡萄很甜。下了一夜的雪，

到处都是白的。她长得很漂亮。    

那儿的风景美极了。 好像／仿佛 

像…似的、 (描写性定语)+(中心

语)广…黄澄澄的阳光里，水嫩水

嫩的、白菜…、(描写性状语)+(谓

语)广…茫然不知所措地推着购物

车… 

Információkérés 您贵姓?你叫什么名字? 你是哪国

人? 你几岁了?你多大了?／你二十

几了?／三十几了? 您多大年纪了?

／您多大岁数了?你属什么?          

你是几月生的? 你的生日是几月

几号?你爱好什么? 你有什么爱好?    

你喜欢+(做某事)+吗?  (某人)+是

什么学校毕业的?请说明你的学

历。(某人)+以前是干什么的?    



请谈谈你的简单经历。(某人)+有

多高? (某人)+有一米八零吗?(某

人)+是什么?(某人)+现在做什么工

作?    (某人)+是搞什么的?(某

人)+在什么单位工作? (某人)+从事

什么工作／职业? (某人)+有多

重?(某人)+有七十公斤吗?(某人)+

的身体怎么样? 

(某人)+家有几口人? (某人)+家都

有什么人? (某人)+有没有哥哥／

弟弟／姐姐／妹妹／孩子? (某

人)+结婚了吗? (某人)+有没有+男

／女朋友? (某人)+有没有对象?    

(某人)+结过婚吗?老师，(某人)的

+成绩怎么样?老师，(某人)+考得

好吗? (某人)+考了多少分?(某人)+

能不能及格?现在几点?什么时候

+(做某事)?几点+(做某事)? 今天

星期几?今天几号? 你+(做)+了+多

长时间+(某事)?(某段时间)+天气

怎么样? (某段时间)+有雨吗?那儿

的气候怎么样?(某天)+最高／低气

温是多少度?现在室内温度是多

少?   (某地)人+过…节有什么习

惯?    (某人)+吸烟吗?(某人)+习

惯+(做某事)+吗?[问价格]多少

钱?(某物)+多少钱一十个／斤／

盒…? 一共多少钱? (某物)+的质

量怎么样?   这种+(东西)+好

吗? …的面积是多大? …的体积

多大? 

Igenlő vagy nemleges válasz 是的、对了、不对 

Tudás, nem tudás 知道、听说了、(某人)+太了解…

了、 (某人)+已经告诉我了、熟

悉、了如指掌、不知道、没听

说、不了解、怎么会了解呢? 根

本不认识 

Válaszadás elutasítása 我们研究研究再说、以后再说

吧、恐怕不好办、对不起，可能

办不到 

Bizonyosság, bizonytalanság 准/肯定/一定/没准儿/不会错/错不

了/没问题/不成问题/心里有数/我

敢说，…、恐怕/未必/很难说/不好

说、拿不准/说不准/说不好谁说得

准！ 

Ismerés, nem ismerés 懂、清楚、明白、亲眼看见、据



我所说、听说了、不情、不清

楚、没听说 

Feltételezés …的话，就…、真…最好/就…、

如果/要是…得/就…、要不是…倒

也…、倘若…倒也… 

Emlékezés, nem emlékezés 回想、回顾、从前/过去、那回/那

次、想起/回忆起、回首往事 

Indoklás, cél, ok 是一个原因、更主要的原因是、

原因很复杂、更多的…是… 

 



5. Partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándékok Példa 

Kérés, kívánság 请帮帮我、请帮一下忙、帮我

+(动词)+一下，好吗?、对不起，

能帮我+(动词)+一下吗?、劳驾，

请让一下路好吗?、可以+(动词)+

一下…吗? …，可以吗?、让我

+(做某事)+吧、我想+(做某事)，+

行吗?、拜托了、你能不能和+(某

人)+说说、不看僧面看佛面 

Felszólítás, tiltás, parancs 站住!、放下!、停车!、别动!、    

快让开!、(形容词)+点儿!、别+(做

某事)!、必须+(做某事)、(动

词)+(趋向补语／结果补语)：坐

下!／都拿走!、(把字句)：把不用

的东西收起来。你听着! …、限你

+(时间词)+(做完某事)、制止、禁

止、不用／不要／不必、不准／

不许、得了得了／好了好了／算

了算了／行了行了、这可不行、

别+(做某事)、 少+(做某事)、禁

止+(做某事)、严禁+(做某事)、请

勿+(做某事) 

Javaslat és arra reagálás 是不是可以…、我提议…、还

是…吧、要不/要不然+动词结构/

小句、这样吧/这么着吧+建议的

内容 

Rendelés 你来点菜、先来点水吧、咱们吃

火锅，怎么样？ 

Meghívás és arra reagálás 请您…好吗？邀请您+动词、建议

+怎么样/好不好 

Kínálás és arra reagálás 请进/里面请/尝尝…、随便…，不

要客气、请！你先请！你先请！ 

Tanácskérés, tanácsadás 请提意见、需要/希望得到您的+

您的指点/您的指导 

Figyelmeztetés 别忘了…、记住…、车来了! 你的

帽子! 该+(做某事)+了! 注意…! 

小心…! 想着／想着点儿、记着／

记着点儿、当心／当心点儿／小

心点儿、告诉你，…、可不

能…、千万+别不要…、不能再…

了、必须…否则… 

Engedély kérése, megadása, 

megtagadása 

请允许… 

Segítségkérés és arra reagálás 全您了、拜托了、求您了、劳



驾，请让一下！ 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándékok Példa 

Visszakérdezés, ismétlés 对不起我没听懂，能不能再说一遍？

请再重复一遍 

Nem értés 我听不懂说什么。 

Felkérés lassabb, hangosabb 

beszédre 

你再说一遍、对不起，请慢一点说。 

Beszélési szándék jelzése 看/瞧/听、你知道/你不知道、我想提

醒一下、最后我再说件事、你说… 

Téma bevezetése 今天天气…、昨天晚上看足球了

吧，…、好久不见了，怎么样?、最

近身体怎么样?最近忙什么呢?、知道

吗／听说了吗?你现在还+(做某事)+

吗?想了解一下、想和你商量商量、

有个问题想问一问、有人说…，你同

意这种看法吗?我听说…，你对这事

怎么看?各位先生／女士／领导／来

宾…、今天我们在这里…、首先，我

向…表示…、众所周知[书面] 

Témaváltás (说某话题)+对了，+(说另一话题)、

说正经的、还有一件事我忘了、唉，

唉，不要扯得太远、这件事不提了

吧，我们说点儿别的、这事儿一会儿

再说，咱们先谈谈+(某话题)、说到

+(某话题)，我想起一件事、(某话

题)+先不说，先说说+(另一话题) 

Félbeszakítás 对不起，我打断一下、我们最好说点

儿别的、很抱歉，我想跟他说点儿

事，…、对不起，耽误您点儿时

间，…、对不起，我想插一句，…、

啊，我忽然想起来了，我再说一句、

对不起，我先说个事儿、等等，…、

慢着，…、冒昧地问一句、主席先

生，请允许我插一句 

Megerősítés, igazolás 真的、可不是、说的也是、没错儿、

看看 

Példa megnevezése 例如/像/比如、比如像、比方说、比

如说、举个例子说吧 

Beszélgetés lezárása 今天／这次+就谈到这儿吧、    今

天没时间了，以后再聊吧、    这个

问题我们改日再谈吧、好了，就说到

这儿吧、我说完了，谢谢、今天我们

谈得很愉快、好了，该吃饭了、因时



间的关系今天就到这儿吧 

 


