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Besorolás (aláhúzandó) Kötelező Opciós Fakultatív 

II. Heti óraszám 

Előadás Szeminárium Labor Gyakorlat 
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III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 

Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 

Előadás Dr. Belényi Emese adj. Humántudományi 

Szeminárium Dr. Belényi Emese adj.  

Labor -   

Gyakorlat -   

IV. A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések :                                                                                                                    

- Az emberi komunikáció problémakörének és sajátosságainak megismerése                                  

-  A segítői kommunikáció jellegzetességei, formái és alkalmazhatósága  

Sajátos célkitűzések: 

A hallgatók hatékonyan használják a segítői kommunikáció eszközeit és módozatait, tevékenyen 

részt vegyenek a hatékony kommunikációs formák elsajátításában és gyakorlati alkalmazásában  

A segítői kommunikáció alkalmazásához kapcsolódó tartalmak és viszonyulásmódok beépüljenek 

a hallgatók személyiségébe. 

V. Kompetenciák 



Szakmai kompetenciák:  

• Dokumentálódás, információk azonosítása, összegyűjtése, elemzése és értékelése, 

valamint sajátos beavatkozások a társadalmi kockázatok csökkentése érdekében az 

egyének, családok, csoportok, közösségek és az egész társadalom szintjén   

• A veszélyeztettt társadalmi kategóriákkal kapcsolatos projektek, programok és politikák 

kidolgozása, megvalósítása és értékelése   

• A szociális ellátó rendszer igénybevevői számára nyújtott, megelőzést célzó 

szolgáltatások és tevékenységek fejlesztése  

• Konzultáció a társadalmilag kirekesztett, vagy kirekesztési veszélynek kitett személyek és 

csoportok számára, a közösségi erőforrásokhoz (intézményekhez, szolgáltatásokhoz, 

juttatásokhoz) való hozzáférésük biztosítása érdekében  

• Tanácsadás és más szakosított beavatkozási módszerek családi és intézményi 

környezetben (kórházakban, iskolákban, fegyházakban, drogambulanciákon, szociális 

szakintézményekben stb..), a szociális munka értékeinek és alapelveinek tiszteletben 

tartása mellett  

Általános kompetenciák:  

• A problémás helyzetek objektív értékelése, elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt 

alátámasztott kezelése hatékony megoldásuk érdekében, a szociális munka értékeinek és 

alapelveinek tiszteletben tartása mellett  

• Az interdiszciplináris csapatmunka hatékony technikáinak alkalmazása különböző 

hierarchikus szinteken, szervezeteken belül és szervezetek között  

• A hallgatók legyenek képesek objektív módon értékelni saját szakmai képzésükkel és 

személyiségfejlesztésükkel kapcsolatos igényeiket és erőforrásaikat, sikeres 

munkaerőpiaci beilleszkedésük érdekében 

VI. A. A tantárgy tartalma – Előadások 

Hét Témakör Óraszám 

1.  

Téma: A kommunikáció meghatározása és szerepe a tanácsadásban 

Kulcsszavak:  kommunikációs folyamat, segtségnyújtás, tanácsadás 

Bibliográfia: Csákvári, J. et al. (2017): A hatékony segítői kommunikáció. 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest 7-10 

http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf  
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2.  Téma: A viszonyulás kapcsolatrendszere 

Kulcsszavak: környezet, trendek, önkép 

Bibliográfia: Csákvári, J. et al (2017): A hatékony segítői kommunikáció. 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest 10-14 

http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf  

2 

3.  Téma: Kommunikáció formái. A verbális és a nonverbális kommunikáció 

összefüggései 

Kulcsszavak: verbális, nonverbális 

Bibliográfia: A verbális és a nonverbális kommunikáció összefüggései 

Forgó S. (2011): A kommunikációelmélet alapjai. Médiainformatikai 

Kiadványok, Eger. 116-120, 127-138. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelme

let_alapjai_pdf/adatok.html  
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http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf
http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/adatok.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/adatok.html


4.  Téma: Az emberi test üzenethordozó megnyilvánulásai. A gesztusnyelv 

Kulcsszavak: nonverbális, kommunikáció 

Bibliogáfia: 

Pease, A. (1994) Testbeszéd. Gondolatolvasás 

gesztusokból. Park Könyvkiadó, Budapest   

https://www.yumpu.com/hu/document/read/394252/allan-pease-

testbeszed-1pdf  

Forgó S. (2011): A kommunikációelmélet alapjai. Médiainformatikai 

Kiadványok, Eger. 120-124, 140-148 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelme

let_alapjai_pdf/adatok.html  
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5.   Téma: A szociális segítségnyújtás területén alkalmazott szakmai nyelv 

Segítő kapcsolatok és kommunikáció 

Kulcsszavak: segítő kapcsolat, kliens, értekezés 

Bibliogáfia: 

Tringer, L. (1994): A gyógyító beszélgetés, Medicina Kkiadó, Animula 

Kkiadó, Budapest 30-68, 135-140 

Csákvári, J. et al. (2017): A hatékony segítői kommunikáció. Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest 7-10 

http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf  

 

2 

6.  Téma: A kommunikáció elméletei. Kommunikációs modellek 

Kulcsszavak: kommunikációelmélet, média 

Bibliogáfia: 

Forgó S. (2011): A kommunikációelmélet alapjai. Médiainformatikai 

Kiadványok, Eger. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmele

t_alapjai_pdf/adatok.html 

Griffin, Em (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat Kiado, 

Budapest 34-48,  

Forgó S. (2011): A kommunikációelmélet alapjai. Médiainformatikai 

Kiadványok, Eger. 56-65 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmele

t_alapjai_pdf/adatok.html  

Buda, B. (1998): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, 

Animula Kkiadó, Budapest, 49-68 

https://prof.partium.ro/uploads/c_3623.pdf  
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7.  Téma: Hatékony kommunikáció. Világosság, célok kitűzése. 

Kommunikáció nem hatékony módja Akadályok a kommunikációs 

folyamatban 

Kulcsszavak: feed-back, reflexió, hatékony kommunikáció 

Bibliogáfia: 

Horányi, Ö.(2001): A személyközi kommunikáció 

http://communicatio.hu/publikaciok/beres_horanyi_tarsadalmi_kommunika

cio/tartalom.htm  

Forgó S. (2011): A kommunikációelmélet alapjai. Médiainformatikai 

Kiadványok, Eger 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmele

t_alapjai_pdf/adatok.html  

2 

https://www.yumpu.com/hu/document/read/394252/allan-pease-testbeszed-1pdf
https://www.yumpu.com/hu/document/read/394252/allan-pease-testbeszed-1pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/adatok.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/adatok.html
http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/adatok.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/adatok.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/adatok.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/adatok.html
https://prof.partium.ro/uploads/c_3623.pdf
http://communicatio.hu/publikaciok/beres_horanyi_tarsadalmi_kommunikacio/tartalom.htm
http://communicatio.hu/publikaciok/beres_horanyi_tarsadalmi_kommunikacio/tartalom.htm
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/adatok.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf/adatok.html


8.  Téma: A kommunikáció kapcsolati szintjei 

Kulcsszavak: elfogadás, bizalom, megértés 

Bibliogáfia: 

Buda, B. (1998): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, 

Animula Kkiadó, Budapest, 94, 31, 33 

https://prof.partium.ro/uploads/c_3623.pdf 

Pataki Éva(2010): Szociális munka csoportokkal. Szociotéka, Bp. itt: 

pp.39-42. Kommunikációs szabályok a team-munkában, 85-89: 

Kommunikációs gyakorlatok    prof.partium.ro   

Buda, B.(1998): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, 

Animula Kkiadó,Budapest 111-130 itt: 

https://mek.oszk.hu/02000/02009/02009.pdf és 

prof.partium.ro   

2 

9.  Téma: A segítő lehetőségei a kommunikáció során. A segítői identitás 

Kulcsszavak: segítői kommunikáció, identitások 

Bibliogáfia: 

Csákvári, J.et al(2017): A hatékony segítői kommunikáció. Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest. 47-61 itt: prof.partium.ro  és 

http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf 

2 

10.  Téma: Kommunikációs eszközrendszerek és technikák a segítői 

kapcsolatban 

Kulcsszavak: megbeszélés, team, szupervízió 

Bibliogáfia:  

Csákvári, J.et al(2017): A hatékony segítői kommunikáció. Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest. 47-61 itt: prof.partium.ro  és 

http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf 

2 

11.  Téma: Kommunikáció sajátos szükséglettel rendelkező csoportokkal.   

Csákvári, J.et al(2017): A hatékony segítői kommunikáció. Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest. 47-61 itt: prof.partium.ro 

Kulcsszavak: kisgyermekek, fogyatékkal élők 

Bibliogáfia: 

Csákvári, J.et al(2017): A hatékony segítői kommunikáció. Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest. 47-61 itt: prof.partium.ro és  

http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf  

 

2 

12.  Téma: Kommunikációs módozatok időskorú személyekkel 

Kulcsszavak: öregedés, biológiai elváltozások 

Bibliogáfia: Csákvári, J.et al(2017): A hatékony segítői kommunikáció. 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest. 47-61 itt: 

prof.partium.ro 

http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf 

 

2 

13.  Téma: A társadalmi helyzet, az oktatás, a kultúra, a környezet, a vallások 

közötti különbségek jelentősége a kommunikációs folyamatban 

Kulcsszavak: identitás, kultúra, értékpreferenciák 

Bibliogáfia: Csákvári, J. et al(2017): A hatékony segítői kommunikáció. 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest. 14-16,  23-24 

http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf 

 

2 

14.  Összefoglalás, gyakorlatok 2 

VI. B. A tantárgy tartalma – Szemináriumok (vagy labor, gyakorlat)2 

Hét Témakör Óraszám 

https://prof.partium.ro/uploads/c_3623.pdf
https://mek.oszk.hu/02000/02009/02009.pdf
http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf
http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf
http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf
http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf
http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf


 A hallgató kötelezettségei (feladatai): Az alábbi megadott témakörök 

kifejtése és egy félév végi szemináriumi dolgozat elkészítése a tematika és 

a bibliográfia alapján. 

Tematika:        

1. A Rogers-i segítő beszélgetés 

                   http://monddel.hu/rolam/rogersi-segito-beszelgetes/  

2. A kommunikációs folyamat kapcsolati szintje: elfogadás, 

megértés, bizalom, tisztelet 

3. A segítő identitásának szerepe a kommunikáció során 

4. Kooperáció a kommunikációban 

5. Kommunikációs sajátosságok és célcsoportok 

6. A segítő hivatást támogató kommunikációs eszköztár 

7. A segítő hivatást hatékonyságát akadályozó kommunikációs 

helyzetek 

8. A kommunikáció elsajátításának folyamata a segítő 

kapcsolatokban 

9. A segítői kommunikáció színterei 

10. Konfliktushelyzetek a támogató kapcsolatok során 

11. A szociális munkás kommunikációs eszköztára 
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VII. Bibliográfia 

   Buda, B.(1998): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula 

Kkiadó,Budapest 

Csákvári, J.et al(2017): A hatékony segítői kommunikáció. Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, Budapest. itt: http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf 

Forgó S.(2011): A kommunikációelmélet alapjai. Médiainformatikai Kiadványok, Eger. itt: 

https://www.tankonyvtar.hu › tamop425 › 03_a_kommelmelet_alapjai 

Furnham, A.(2014): Body language in business : decoding the signals. Palgrave Mcmillan.  

Griffin, Em(2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat Kiado, Budapest 

Hermann, A.(2016): Az első pszichoterápiás interjú, SpringMed Kkiadó, Budapest 

Pease, A. (2000) Kérdezni tudni kell! : hogyan érheted el a "boldogító igent" a munkádban : a 

sikeres kommunikáció titka. Fiesta Kkiadó, Budapest.  

Pease, A. (1994) Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Park Könyvkiadó, Budapest 

Rust, S.(2017): Erőszakmentes kommunikáció : amikor a zsiráf a sakállal táncol. Bioenergetic 

Kiadó, Budapest 

Segal, J-Simkins, J(2000): Anyunak szüksége van rám. Sérült szülők, egészséges gyerekek. 

Pont Kiadó, Bp. pp. 179-200. 

Tringer, L.(1994): A gyógyító beszélgetés, Medicina Kkiadó,  Animula Kkiadó,Budapest pp. 

30-68 

http://www.communicatio.hu/  

http://communicatio.hu/publikaciok/beres_horanyi_tarsadalmi_kommunikacio/tartalom.htm 

VIII. Tantárgyi követelmények 

Jelenlét (előadás)  

Jelenlét (szeminárium)  

Jelenlét (labor)  

A hallgatók által teljesítendő feladatok: 

 

 

 

IX. Osztályzat 

Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 

Százalék az 

érdemjegyből 

http://monddel.hu/rolam/rogersi-segito-beszelgetes/
http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_OSSZ_HK_Hallgatoi.pdf
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjt6PbkoPvlAhWmlosKHZ4iCXcQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Ftamop425%2F0005_03_a_kommelmelet_alapjai_pdf%2F03_a_kommelmelet_alapjai.pdf&usg=AOvVaw0UjBhA0xCnMZ5NIr-ymihF
http://www.communicatio.hu/
http://communicatio.hu/publikaciok/beres_horanyi_tarsadalmi_kommunikacio/tartalom.htm


Vizsga   

Kollokvium   

Szeminárium   

Gyakorlat   

Projekt   

Egyéb 

(megnevezendő) 

  

 

Dátum: 2020.10.27 Oktató(k): 

 


