
Főbb közéleti és médiaműfajok 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Közéleti szövegtípusok 
 

A hivatalos levél 

 

A hivatalos levél a közéleti ügyintézés írásbeli szövegtípusa. Tárgy lehet: kérés, 

bejelentés, panasz, fellebbezés, kérvény, pályázat stb. 

Fő változatai a kérvény és a beadvány. 

Követelményei: tömör megfogalmazás, konkrét adatok 

hivatalos (személytelen), udvarias szóhasználat 

kötelező elemek, fordulatok alkalmazása 

A hivatalos levél kötelező elemei: 

Feladó (pontos címmel) 

Címzett (pontos címmel) 

Tárgy 

Hivatkozás (ügyiratszám, ügyfélszám) 

Mellékletek (a csatolt mellékletek száma, megnevezése) 

A szöveg (hármas tagolás): 

1. a tárgy (kérés, bejelentés stb.) előadása 

2. az ügyre vonatkozó adatok, részletek közlése, indoklás (kerüljük a túlbonyolítást) 

3. a kérés, bejelentés stb. megismétlése 

Dátum 

Aláírás 

 

Formai tudnivalók: 

1. Ha a címzett egy intézmény (osztály), akkor annak vezetőjéhez intézzük a hivatalos 

levelet. 

2. Az intézmény pontos nevét, címét a telefonkönyvből is megtudhatjuk. 

3. Az intézmények és osztályaik nevének helyesírását a helyesírási szabályzatból 

ellenőrizhetjük. 

4. A megszólítás (nem kötelező, de udvarias elem) minden szava nagybetűvel keződik. 

 

 

Az önéletrajz 

 

A hagyományos önéletrajz legfontosabb jellemzői: 

– időrendi haladás a születéstől az önéletrajz írásának idejéig, lényeges mozzanatok 

szerepeltetése 

– célirányos megfogalmazás (az önéletrajz sajátos céljának megfelelő adatok közlése) 



 

2 

 

2 

 

– stílusa: tömör, választékos 

– formai követelmény: előny, ha kézzel írott, de ha nyomtatott is, illik kézzel aláírni 

 

A hagyományos önéletrajz vázlata: 

– születési adatok 

– család (szülők, testvérek) 

– tanulmányi adatok (általános iskola, középiskola, felsőoktatás) 

– (munkahelyek – ha van) 

– az önéletrajz témáját alátámasztó tevékenységek, események felsorolása (tanulmányi 

eredmények, egyéb képzések, eredmények) 

– kiegészítő tevékenységek (érdeklődési kör, szabadidő) 

– a cél meghatározása 

– dátum, aláírás 

 

Az amerikai típusú önéletrajz jellemzői: 

– egyre inkább terjed 

– A hagyományos önéletrajznál tömörebb, tagoltabb, átláthatóbb; szinte felsorolás, 

leltár jellegű 

– Az iskolák és a munkahelyek felsorolása fordított időrendben történik, azaz a 

jelentől haladunk a múlt felé 

– Érdemes a célunknak megfelelő adatokat hangsúlyozni 

– Fontos az elérhetőség feltüntetése 

– Elsősorban nyomtatott, és kevésbé kap fontos szerepet a saját kezű aláírás (az e-

mailben való küldés miatt) 

– Előnye az átláthatóság, a tipikusság, hátránya a személytelenség, a távolságtartás 

 

 

A magánlevél 

 

A magánlevél személyes kapcsolatot helyettesítő mufaj. Általános célja a kapcsolat 

felvétele, fenntartása. A tartalmas levél konkrét mondanivalót is közöl (válasz, kérés, 

meghívás, élménybeszámoló, vélemény stb.) 

Követelményei: személyesség, intimitás, élénkség 

Szerkezete: 3-as felosztású: bevezetés (megszólítás, a levélírást kiváltó okok és 

körülmények), középrész (részletezés), zárórész (összegzés, kérdések, a kapcsolat 

további alakulásával kapcsolatos megjegyzések, tervek. 

A levelet dátum és aláírás zárja. Az aláírás lehet teljes név v. becenév. Az elköszönő 

formula jelzi a két személy közötti viszony milyenségét.  

Szókincstár: 

  Megszólítások: Tisztelt…; Kedves…; Drága…; Egyetlen…! 

  Záró formulák: várom leveled; válaszolj minél hamarabb; most 

mennem kell; ölellek; csókollak stb. 
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E-mail (magán): A magánlevél sajátos formája: elektronikus levél. Szabályai még 

kötetlenebbek, több hibát megenged 

 

SMS (Short Message Service): Mobiltelefonon 160 karaktert megengedő rövid üzenet. 

Rövidsége miatt követelménye az egyértelműség, pontosság, tömörség. Sajátos 

rövidítéseivel és közös „kódrendszerrel” személyes (és intim) szövegműfaj lehet 

 

 

A média szövegtípusai 
 

A média 

 

A MÉDIA a rádió, a televízió, az internet és az újságok, folyóiratok összefoglaló neve. 

(Más elnevezéssel: elektronikus és nyomtatott publicisztika, ez utóbbit sajtónak is 

nevezzük.) A média szó tehát gyűjtőfogalmat jelent (eleve többes szám). Az egyes 

tömegtájékoztatási eszközök neve egyes számban: médium. 

A médiának két meghatározó kommunikációs funkciója van: a tájékoztatás és a 

felhívás. Részfeladatai lehetnek: az érdeklődés felkeltése 

      a tárgy megvilágítása 

      tények, információk közlése 

      hatásos előadás 

      a tömegek meggyőzése, véleményük formálása, 

befolyásolásuk 

 

A publicisztika nyelve 
 

A publicisztikának nagyon sokféle változata van. A két szélső pont:  

a mértéktartó sajtóorgánum    az alacsony színvonalú bulvárlap 

A publicisztika nyelve az irodalmi nyelven belül helyezkedik el, de több más nyelvi 

rétegből (pl. a hivatalos, tudományos nyelvből) is táplálkozhat. 

A szóhasználat két fő célt szolgálhat: 

- pontos információ, közérthetőség 

- hatáskeltés (színesítéssel, olykor divatszavak alkalmazásával, 

felszínességgel) 

A média jelrendszerébe nemcsak a nyelvi anyag tartozik (írott vagy elmondott szöveg), 

hanem pl. az újságban a cikk helye az újságban, az illusztráció (és aránya a szöveghez 

képest), az oldalak elrendezése, betűméretek, kiemelések stb.; a rádióban a megszólaló 

hang sajátosságai, az aláfestő, elválasztó zene, egyéb hangeffektek; a tévében a műsor 

helye a műsorrendben, a kép és a hang kapcsolata, zene, hangeffektusok stb. 
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1. A hír 

A HÍR rövid, információt közlő publicisztikai szövegtípus. 

Jellegzetes felépítése: a hír lényege előrebocsátva (a tárgy a figyelem központjába) 

    a hír kifejtése, részletezése (fontos részinformációk) 

Jellemzői: objektivitás (személytelenség, az üres vélemény és a szélsőségek kiiktatása) 

  tömörség, adatszerűség, pontosság 

A hír értelmezésének, értékelésének szempontjai: 

1. Miről szól, mit közöl? 

2. Hogyan? 

3. Tárgyilagos vagy befolyásoló célzatú? 

4. Szerepelnek-e a lényeges körülményeket megadó tényezők: hely, idő, szereplők, 

esemény? 

5. Van-e kevésbé lényeges, szükségtelen (redundáns) elem? 

6. Felkelti-e a figyelmet? Mivel? 

7. Megjelenik-e a személyes vélemény? 

 

2. A tudósítás, a riport és az interjú 

A TUDÓSÍTÁS egy eseményről a helyszínen, személyes tapasztalat alapján készülő, 

tájékoztató jellegű, friss és hiteles információkat közlő szövegtípus. Sajátos változata a 

helyszíni közvetítés. 

A RIPORT a helyszínen lévők megszólaltatásával készített, a média útján a széles 

nyilvánosságnak szánt színes tudósítás. 

Az előző kettőben jelentős szerep jut a helyszínnek és az újságírónak. 

Az INTERJÚ a riport fajtája, egy érdekes személyiséggel folytatott, átfogó jellegű 

beszélgetés, jelentős nyilatkozat. Egyedüli főszereplője a megszólaltatott személy. 

E három szövegtípus közös jellemzői: 

- közérdeklődésre számot tartó tárgy (esemény, rendezvény, teljesítmény, 

személy) 

- hiteles tájékoztatás, objektivitás 

- az érdeklődés fölkeltése, kielégítése, élményszerűség (kulcsszerepben a 

cím) 

Alapvető követelmények: a riportalany elsődlegessége, tisztelete 

     a riporter felkészültsége a tárgyból, személyből 

A riporter csak segíti a nyilatkozót, feladata a téma mélyreható feltárása, hiteles, pontos 

információ szerzése, korrektség. 

A stílus legyen igényes és közérthető. 

A tudósítás felépítése változatos, a téma és a körülmények függvényében alakul ki. A 

riport és az interjú szövegformája a párbeszéd. Felépítésének alaptípusa: 

 1. KEZDÉS:  megszólítás, köszöntés, bemutatkozás 

    a színhely és a szereplők bemutatása 

    a tárgy megjelölése 

 2. KÖZÉPRÉSZ: a riportkészítés közelebbi okának, céljának közlése 

    a tárgyhoz kapcsolódó kérdések felvetése 
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 3. ZÁRÁS:  összegzés 

    köszönő szavak, elköszönés, jókívánságok 

 

A kérdések követelményei: 

 előzetes terv – logikai sorrend – szerinti haladás 

 rugalmas rögtönzés 

 közhelyek, ismétlések kerülése 

 egyedi, személyre szabott jelleg 

 

Kerülendő hibák: közhelyek, érdektelenség, egyhangúság; a riporter előtérbe tolakodása, a 

személyiségi jogok megsértése, csúsztatások 

 

3. A glossza. A kommentár 

A GLOSSZA személyes tartalmú – véleményt, fejtegetést, magyarázatot tartalmazó – 

eszmefuttatás, publicisztikai szövegtípus. 

A publicisztikai KOMMENTÁR: hírmagyarázat, egy eseményhez vagy jelenséghez fűzött 

fejtegetés, olykor bírálat. 

E szövegtípusok  

– célja: az újságíró véleményének elfogadtatása 

– jellemzője: szubjektivitás (csak az újságírói etika korlátai között) 

– elemei:   a pontos hír megosztása az olvasóval 

    vélemény kifejtése 

– követelményei:  tiszta, egyenes vonalú haladás, kevés logikai lépéssel 

követhető levezetések 

meggyőző érvelés 

– elkerülendő hibái:  elfogultság 

      rosszhiszemű beállítás 

     csúsztatás, torzítás 

      direkt befolyásolás 

      indokolatlan elkalandozás a tárgytól 

 

4. A hirdetés és a reklám 

A HIRDETÉS: értesítés elkövetkező eseményről a sajtó, plakát, távközlés útján. 

Formája lehet szöveges és rajzos. 

 A hirdetés sajátos vállfaja: az APRÓHIRDETÉS (adás-vétel, csere, szolgáltatások stb. 

tárgykörében). 

 A hirdetés jellemzői: pontos, tömör 

tényszerű információk nyújtása 

figyelem felkeltése 

 

A REKLÁM az üzleti élet publicisztikai eszköze. Árut, terméket, szolgáltatást, vállalatot 

stb. népszerűsítő közlemény. Napjainkban a tájékoztatás, a figyelemfelhívás 

legjellemzőbb szövegtípusa. 

 A reklám formái: szöveg, rajz, klip. 
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 A reklám jellemzői: előnyös tulajdonságok tömör közlése 

    hatásos, eredeti ötletek 

    hangulatok, érzések, pillanatnyi benyomások túlsúlya 

    válasz felkínálása 

 

A hirdetés és a reklám kommunikációs funkciói: tájékoztatás, felhívás. 

 

Mire figyeljünk a hirdetésben, reklámban? 

- Szerepelnek-e a lényeges információk? 

- Ötletes-e a kivitelezés? Mi a figyelemfelhívás módja? 

- Megbízhatóak-e a közölt információk? 

 

 

5. Az ajánlás 

Az AJÁNLÁS egy könyv elolvasását, műsor, film, előadás vagy program megtekintését, 

zenei CD, film DVD megvásárlását javasolja.  

Az ajánlás ismertető és egyúttal meggyőző műfaj. Úgy mutatja be a mű legfontosabb 

jellemzőit, hogy az érdeklődést is felkeltse iránta. A tárgyat személyes ismeretek és 

vélemények alapján mutatja be.  

Az ajánlás követelményei:  

- lényegre törés, tömörség, adatszerűség 

- az érdeklődés felkeltése, ötletesség 

Fontos szempont, hogy kihez szól a szöveg (kinek ajánlunk), milyen módon lehet a 

figyelmét a tárgyra irányítani, a hangnemet és a személyes stílust is ez határozza meg. 

Természetesen az ajánlott tárgy jellege is meghatározza az ajánlást. Például a szórakoztató 

tárgyú ajánlásokban a hatásos eszközök, az ismeretterjesztő tárgyúakban az információk 

kapnak hangsúlyt.  

Elsősorban újságokban, ajánló műsorokban fordul elő, nagy szerepe van műveltség 

terjesztésében: felhívja a figyelmet az információszerzés lehetőségeire. 

 

 

Hitch mester számos olyan filmet rendezett, melyek bármilyen örök ranglistán biztos 

befutók, és ilyen darabokkal tele vannak ezek a díszdobozok is. A Warner gyűjteményéből a 

kétlemezes Idegenek a vonaton kiadást emelném ki, mely amellett, hogy természetesen 

tartalmazza a krimi két zsenijének (Hitchcock és Patricia Highsmith regényíró) 

találkozásából származó zseniálisközeli filmdarabot, még számos és ütős extrával is 

büszkélkedhet. Ugyancsak megtalálható a dobozban a Meggyónom, benne a szívtipró 

Montgomery Clifttel, aki a fiatal pap szerepében még akkor is őrzi a gyónási titkot, amikor 

emiatt maga kerül veszélybe. 

A Universal által megjelentetett két kincsesládikában pedig olyan örök érvényű 

darabok vannak, mint az özvegygyilkos nagybácsi furfangos története (A gyanú árnyékában), 

a törött lábú, kukkoló fotóriporter kalandjai (Hátsó ablak), a saját anyjának maszkírozott 

pszichopata ámokfutása (Psycho), a tériszonyos ex-zsaru dupla fenekű szerelmi krimije 

(Szédülés), a szőke nős etnológiai rémtörténet (Madarak), a kleptomán hölgy afférja a 007-es 
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Sean Conneryvel (Marnie), valamint a nyakkendős sorozatgyilkos szexuális fixációja 

(Téboly).  

Ha ezeket tényleg megkapom karácsonyra, vízkeresztig biztos ki se kapcsolom a DVD-t! 

 

(DVD-ajánló a Pesti Estből) 

 

 

Kiállítás nyílik ma a majdnem tizennyolc éve meggyilkolt, egykori Beatles-tag, John 

Lennon litográfiáiból. A tárlatot, amelyet Lennon felesége, Yoko Ono szervezett, a Falk Miksa 

utcai Galéria 56-ban, illetve a Kempinsky Hotelben és a Gundel étteremben mutatják be. 

Yoko Ono eltervezte, hogy a nyomatokat eladják – a legolcsóbb 130 ezer forint, a legdrágább 

tízszer ennyibe kerül –, és a bevételt a Tűzoltó utcai SOTE II. Gyermekklinikájának ajánlják 

fel. A tárlat május 30-áig látható. 

 

(Népszabadság) 

 

 


