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Miért használjuk a könnyen érthető 
kommunikációt?

Gondolatok a Könnyen érthető kommunikáció –
Könnyen érthető élet 

debreceni önkéntes tapasztalati szakértő 
műhelytagjainak gondolatai.

• Bakó Sándor

• Besenyei Gréta

• Halász Krisztina

• Kovácsné Cseke Judit (mentor)

Szakmai dilemmák a
könnyen érthető kommunikáció

területén
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A köznyelvben vagy összetettebb nyelvi 
szinten megjelenő információ 
tartalomegységeinek megjelenítése vagy 
önálló információs tartalom kidolgozása 
egyszerű , letisztult formában, mely az
információ megértését szolgálja. 

A nyelvtant egyedi szabályok mentén 
alkalmazza.

(Farkasné Gönczi 2017, mód. 2021)

Fogalmi 
dilemmák

Szabály 
dilemmák

A könnyen érthető kommunikáció nyelvi szintjei mondattani 
(szintaktikai) szempontból

2. szint, 1. alszint: Egyszerű, minimális mondat

2. szint, 2. alszint: Egyszerű bővített mondat

2. szint, 3. alszint: Összetett mondatok

2. szint, 4. alszint: Többszörösen összetett mondat

Könnyen érthető kommunikáció helye a nyelvi szintek globális 
térképén
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Magyarországon 5 szabályozó létezik.
(Horváth 2020)

• Csató Zsuzsa (2002). Egyszerűen, érthetően

• Inclusion Europe és 
Értelmi Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik Országos 
Szövetsége (2009). 

• Információt mindenkinek!

•Ne írjon nekünk, nélkülünk!

•Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése

• Gruiz Katalin (é.n.): Hogyan készítsünk könnyen 
érthető környezetismereti segédanyagot?

Szabály 
dilemmák

Magyarországon első kismintás kutatás
2017 – publikálva 2019

Betűméret és alak-háttér vizsgálóeszköz

• Könnyen érthető kommunikáció betűméret szabályát 
felmérő első vizsgálóeszköz (KÉK-BM vizsgálólapok)

• Könnyen érthető kommunikáció betű-háttér szabályának 
vizsgálóeszköze (KÉK-BH vizsgálólapok)

Vizsgálati minta

44 fő IKZ-ban érintett felnőtt személy)

Publikálás

Rehabilitáció - életkorok, intézmények, szükségletek és 
lehetőségek a szolgáltatások hazai rendszerében

https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/46035

Szabály 
dilemmák

https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/46035
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A szövegértés szintjeinek beazonosítása

A szövegértést általánosan a szövegbe kódolt 
üzenet rekonstruálásaként határozhatjuk meg. A 
szövegértés megvalósulhat olvasással vagy hallott 
szöveg befogásával (Császi 2009).

Kódolt üzenet fajtái: vizuális és auditív elemekbe 
kódolt üzenet.

Olvasási szintek

• Értő olvasás

• Értelmező olvasás

• Bíráló, kritikai olvasás

• Alkotó, kreatív olvasás

Fordítói és 
alkotói 
dilemmák

Olvasási technikák

a) Gyorsolvasás 

b) Hagyományos technikák
• Scanning (adatok keresése)

• Skimming (a szöveg átfutása)

• Extenzív olvasás (miről szól)

• Intenzív olvasás (elmélyült olvasás)

Fordítói és 
alkotói 
dilemmák

Olvasás szövegszintjei

• Szó

• Szószerkezet

• Mondat

• Bekezdés/mondattömb

• Szöveg
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Célcsoport megismerése

• Szövegértés

• Olvasási szint

• Olvasási szövegszint

• Olvasási technikák

Megrendelő megismerése 

Magyar Nemzeti Múzeum- első KÉK kiállítás

Alkotói és fordítói szöveg szabályok megtartása

• Algoritmikus gondolkodás

• Lineáris történetfűzés

• Szöveg nyelvi szintje

Fordítói és 
alkotói 
dilemmák

Képzési cél (néhány)

• Ismeretnyújtás

• Szemléletformálás

• Szakember képzés

• Lektor képzés

Platform

• személyes 

• online 

Célcsoport ismerete

Képzési 
dilemmák
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KÉK a Minecraftban

1. Nyissa meg a következő honlapot: 
http://konnyenertheto.gonczirita.hu/ismeret
/filmek/

2. A honlapon nézze meg a Könnyen érthető 
kommunikáció szabályai a Minecraftban
című filmet! Akár többször is.

3. Jegyezze meg a filmben elhangzott 
szabályokat!

4. Töltse ki a film fölött található kérdőívet és 
küldje be 2021.06.04. 11óra 30 percig!

5. Kisorsolunk 5 nyertest a válaszadók közül 
12.50-kor. Az ELTE BGGYK ajándékait kapják 
majd.

Képzési 
dilemmák
egy saját 
élményű 
példa mentén

Köszönöm a figyelmet!

http://konnyenertheto.gonczirita.hu/ismeret/filmek/

