
 

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  

  

Kommunikációsszándékok  Példa  

Megszólítás és arra reagálás  Pán…! Pani…! Slečna…!  Prepáčte! 

Buďte taký milý,  

láskavý!/Buďte taká milá, láskavá! Prosím o 

prepáčenie! Nech sa páči! Prosím!  

Köszönés, elköszönés és arra reagálás  Dobré ráno! Dobrý deň! Dobrý večer! Dobrú 

noc! Dovidenia! Ahoj! Ahojte!  

Bemutatkozás, bemutatás és ezekre 

reagálás  

Dovoľte, aby som sa predstavil/-a. Moje 

meno je... Volám sa… Teší ma.  

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, 

bemutatkozás, más személykérése, 

elköszönés és ezekre reagálás  

Haló! Som… Pri telefóne je... Buďte taký 

dobrý/láskavý/milý, dajte mi…! Chcel/-a by 

som hovoriť s… Dopočutia!   

Levélben megszólítás, elbúcsúzás  Vážený/-á …! Milý/-á…!  

Pozdravujem Ťa/Vás. S pozdravom… 

Ďakujem za pochopenie/porozumenie!  

Maj/-te sa pekne/dobre! Ahoj!  

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás  Ako sa máš/máte? Ako sa cítiš/cítite? Čo 

máš/máte nové?   

Ďakujem, dobre. Dobre. Super. Ujde to.  

Köszönet és arra reagálás  Ďakujem! Ďakujem ti/vám! Zo srdca ti/vám 

ďakujem. Ďakujem za všetko.   

Nemáš/nemáte za čo. Rado sa stalo. Som 

rád/rada, že som ti mohol/mohla pomôcť.  

Bocsánatkérés és arra reagálás  Prepáč/-te! Nehnevaj/-te sa!   

Nič sa nestalo. Žiadny problém.   

Gratuláció, jókívánságok és azokra 

reagálás  
Blahoželám ti/vám. Gratulujem ti/vám. 

Prajem ti/vám všetko dobré. Prajem ti/vám 

veľa šťastia a zdravia. Veselé sviatky! Želám 

ti/vám všetko najlepšie.  

Ďakujem. Ďakujem, podobne.  

  

  



2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

  

Kommunikációs szándékok  Példa  

Hála  Ďakujem ti/vám. Som ti/vám veľmi vďačný/-á.  

Sajnálkozás, csalódottság  Ľutujem. Je mi to ľúto. Som sklamaný/-á. 

Sklamal/-a som sa. Je to nepríjemné.  

Öröm  Teší ma! Som rád/rada! Je to pre mňa veľká 

radosť.  

Elégedettség, elégedetlenség  Našťastie! Chvalabohu! Super! To je úžasné!  

To je fantastické!  

To je strašné! To je hrozné! To je smutné!   

Csodálkozás  Naozaj? Určite? Skutočne? Nehovor/-te! 

Nechce sa mi veriť!  

Remény  Dúfam. Predpokladám. Myslím si.   

Félelem, aggodalom  Mám obavy. Bojím sa. Nestraš/-te ma! Nie 

som si istý/-á. Nie som o tom presvedčený/-á.  

Bánat, elkeseredés  To je smutné. Som smutný/-á. Som 

sklamaný/á. Je mi to ľúto.   

Bosszúság  Neuveriteľné! To nie je možné! Ako sa to 

mohlo stať!   

Együttérzés  Drž/-te sa! Chápem ťa/vás. Prijmi/-te moju 

úprimnú sústrasť! Súcítim s tebou/s vami!  

  

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

  

Kommunikációs szándékok  Példa  

Véleménykérés és arra reagálás,  

véleménynyilvánítás  

Čo si myslíš/-te? Ako to vidíš/-te? Aký je 

tvoj/váš názor na…? Súhlasím. Nesúhlasím.  

Podľa môjho názoru. Podľa mojej mienky.  

Podľa mňa.  

Érdeklődés, érdektelenség  Zaujíma ma. Zaujímam sa o… Chcel/-a by 

som vedieť, či... Nezaujíma ma. Nezaujímam 

sa o… Je mi to jedno.  

  

Tetszés, nemtetszés  Fantastické! Úžasné! Super! Vynikajúce! 

Strašné!   

Valaki igazának elismerése, el nem 

ismerése  

Máš/-te pravdu!  

Nemáš/-te pravdu! Práve naopak!  

Egyetértés, egyet nem értés  Súhlasím. Súhlasím s tebou/s vami. 

Nesúhlasím. Nesúhlasím s tebou/s vami.  

Som iného/opačného názoru.  

Helyeslés, rosszallás  Presne tak! Správne!  To 

sa mi nepáči.  

Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása  Nie je to tak! Nie je to pravda. Mýliš/-te sa.  

Podľa mňa…   



Elismerés kifejezése, dicséret és arra 

reagálás  
Gratulujem! Závidím ti/vám! Vážim si 

ťa/vás. Len tak ďalej!  

Ďakujem! Ďakujem za kompliment!  

Közömbösség  Mne je to jedno. Je mi to jedno. Neprekáža mi 

to.  

Ígéret  Sľubujem ti/vám. Určite. Samozrejme. V 

každom prípade.  

Akarat, szándék, terv  Chcem. Som odhodlaný/-á. Mám v úmysle. 

Plánujem.  

Kívánság, óhaj  Chcel/-a by som... Bolo by dobré... Želám si...  

Képesség, lehetőség, szükségesség, 

kötelezettség  

Môžem. Je to možné. Je potrebné, aby... Je to 

prikázané. Je to zakázané.  

Bizonyosság, bizonytalanság  Určite. Som presvedčený/-á. Pravdepodobne. 

Je to možné. Asi áno. Asi nie.  

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, 

illetve érdeklőd és ezek iránt  
Je to pre mňa dôležité. Zaujíma ma to. 

Zaujímam sa o… Mám o to záujem.  

Kritika, szemrehányás  Čo si myslíš/-te?! Ako si to predstavuješ/te?! 

To je nezmysel!  

  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

  

Tudás, nemtudás  Viem. Neviem. Nepočul/-a som o tom.  

Válaszadás elutasítása  Neviem na to odpovedať. Nepočul/-a som o 

tom. Nemôžem ti/vám pomôcť.  

Bizonyosság, bizonytalanság  Som presvedčený/-á. Som si istý/-á. V každom 

prípade.  

Nie som presvedčený/-á. Nie som si istý/á. Asi 

áno/nie.  

Ismerés, nemismerés  Poznáte ho/ju? Poznám. Nepoznám.  

Feltételezés  Predpokladám. Myslím si. Asi. 

Pravdepodobne.  

Kommunikációs szándékok  Példa  

Dolgok, személyek megnevezése  to, toto, ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony  

Dolgok, események leírása  Je to... Bolo to...  

Stalo sa to dávno. Bolo to 

zaujímavé/milé/napínavé/nudné…  

Információkérés  Kto/čo je to? Kde je...? Kedy sa začína...? Čo 

sa stalo? Prečo mešká?  

Igenlő vagy nemleges válasz  Áno. Iste. Samozrejme.  

Nie. Je to vylúčené. V žiadnom prípade.  



Emlékezés, nememlékezés  Spomínam na…. Pamätám si/pamätám sa na…  

Nespomínam si na….. Nepamätám si na... 

Pamätám sa na…  

Indoklás (ok, cél)  Z tohto dôvodu. Preto.  
  

  

5. Apartner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  

  

  

Kommunikációs szándékok  

  

Példa  

Kérés, kívánság  Prosím ťa/vás! Môžeš/-te mi pomôcť? Bolo by to 

dobré!   

Felszólítás, tiltás, parancs  Pozor! Je to zakázané! Nesmie sa to! Je to 

povinné! Je to prikázané!  

Javaslat és arra reagálás  Urobme/napíšme/poďme! Navrhujem, aby... Mali 

by sme to urobiť/napísať/. Mali by sme ísť.  To je 

dobrý nápad! Súhlasím. Nesúhlasím. Radšej nie. V 

žiadnom prípade.  

Rendelés  Prosím vás, doneste mi… Prosím si…  

Meghívás és arra reagálás  Pozývam ťa/vás. Chcel/-a by som ťa/vás pozvať. 

Navštív/-te nás!   

Rád/rada. Ďakujem za pozvanie. Žiaľ, nemám čas.  

Žiaľ, som zaneprázdnený/-á.  

Kínálás és arra reagálás  Nech sa páči! Vezmite si!  
Ďakujem! Je to výborné/chutné. Ďakujem, nie som 

hladný/-á.  

Reklamálás  Prepáčte, to je moje miesto. Nehnevajte sa, o tom 

som nebol/-a informovaný/-á.   

Elektrický strojček sa pokazil počas záručnej 

doby. Žiadam o výmenu tovaru alebo o bezplatnú 

opravu.  

Tanácskérés, tanácsadás  Čo by som mal/-a robiť? Čo mi navrhujete? Čo by 

ste robili na mojom mieste?   

Mali by ste… Radím vám, aby... Navrhujem vám, 

aby...   

Figyelmeztetés  Nebezpečenstvo! Nefunguje! Padá omietka! 

Hlboká voda! Pozor, zlý pes!  

Engedély kérése, megadása, megtagadása  Smiem? Dovoľ/-te mi! Prosím!  

Samozrejme. Žiaľ, nie. V žiadnom prípade.  

Segítségkérés és arra reagálás  Pomôž/-te mi! Prosím o pomoc! Pomohli by ste 

mi? Potrebujem tvoju/vašu pomoc.   

 Samozrejme. Vďačne. Rád./Rada. Čo sa stalo? 

Žiaľ, nemôžem. Žiaľ, nie som kompetentný/-á.  

Segítség felajánlása és arra reagálás  Môžem ti/vám pomôcť? Ako ti/vám môžem 

pomôcť? Rád/rada ti/vám pomôžem.  

Áno, ďakujem. Ste veľmi milý/-á.  
  

  



6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák)  

  

  

Kommunikációs szándékok  

  

Példa  

Visszakérdezés, ismétléskérés  Môžeš/môžete mi to, prosím, zopakovať? 

Prepáčte, povedali by ste to ešte raz? Prepáč/-te, 

nepočula som. Čo ste povedali?  

Nemértés  Nerozumiem. Nechápem.  

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre  Prosím ťa/vás, hovor/-te pomalšie, hlasnejšie!  

Beszélési szándék jelzése  Chcem povedať, že.. Chcem hovoriť o…. 

Počúvaj/-te ma!  

Téma bevezetése  Hovorí sa o… Budeme hovoriť o… Téma je…  

Témaváltás  Teraz prejdeme na inú tému. Teraz prejdime na 

inú tému.  

Félbeszakítás  Nehnevaj/-te sa, že ťa/vás prerušujem.   

Megerősítés, igazolás  Áno! Je to tak! Je to isté! Súhlasím.   

Példa megnevezése  Napríklad… Okrem iného… Povedzme…  

Beszélgetés lezárása  To je všetko. Je to jasné. Dohodli sme sa. Je to 

dohodnuté.  

  


