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1. kód Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév 
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2. A tantárgyfelelős személy és tanszék: 

Név:  Beosztás: Tanszék, Int.: 

Dr. H. Nagy Judit igazgató BME KJK MTK 

3. A tantárgy előadója: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Géczi Rudolf óraadó tanár BME KJK MTK 

 

4. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: - 

5. Kötelező előtanulmányi rend: Vállalkozásmenedzsment 

6. A tantárgy célkitűzése: 

A tantárgy célja: A képzési cél megvalósítása érdekében a tantárgy olyan ismereteket nyújt a 

hallgatóknak, amelyek képessé teszik, hogy a megszerzett szakmai ismereteiket 

hatékonyabban érvényesíthessék a különböző szintű kommunikációk során. 

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák: 

Tudás 

− Ismeri az alapvető személyiségtípusokat; 

− ismeri az együttműködési érzék fejlesztését szolgáló technikákat, az önismereti 

teszthez kapcsolódó SMART akciótervezést; 

− ismeri az önismereti fejlesztésre épülő befolyásolási stratégiákat, melyek célja az 

üzleti döntéshozók meggyőzése a munkavédelmi és üzleti prioritások összhangba 

hozásáról. 

Képesség 

− Képes a személyiségtípusok alapszintű beazonosítására üzleti környezetben; 

− képes alkalmazni az önismereti fejlesztésre épülő befolyásolási stratégiákat; 

− képes a megszerezett ismereteket munkavédelmi feladatok ellátása során, a hatékony 

megelőzés érdekében alkalmazni. 

 



Attitűd 

− együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival; 

− folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását; 

− nyitott a kommunikáció, a befolyásolás eszköztárának használatára; 

− a munkahelyi biztonság és egészség értékrendszere irányítja kommunikációját. 

Önállóság és felelősség 

− Önálló problémafeltárását végez a biztonságtudat erősítése kommunikációs 

akadályainak feltárása céljából; 

− nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket; 

− egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok 

megoldásában; 

− gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza. 

 

7. A tantárgy részletes tematikája: 

Tematika 
elmélet gyakorlat 

óra 

1. A kommunikáció alapjai, befolyásolás elmélete: 

személyiségtípusok, testbeszéd, vokális jelek, kommunikációs 

csatornák, nyilvánosság előtti beszéd, írásos kommunikáció, 

eredményes kommunikációs stratégiák és kommunikációs zavarok, 

befolyásolási kompetencia modell, kölcsönhatás stílusok,  

cselekvés érzelem mátrix, saját stílus befolyásolása, stílus-igazítás,  

kompromisszumkötés módjai, megnyerési módozatok, projekt 

kommunikáció kulcskérdései, döntéshozatal előkészítés 
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2. Befolyásolás gyakorlatok:  

kompetencia modell gyakorlat, aktív figyelem gyakorlat, 

ellentétes személyiség befolyásolása, stílusigazítás szerepjátékkal, 

akcióterv készítés, saját életből vett helyzetek befolyásolás gyakorlata 
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3. Konfliktuskezelés gyakorlatok 
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8. A tantárgy oktatásának módja: gyakorlati példák feldolgozása 

 

9. Követelmények: 

Részvétel az órák legalább 70%-án (az ellenőrzés módja: jelenléti ív), 

 

Félévközi érdemjegy: zárthelyi dolgozat, legalább a megszerezhető pontok 50%-ának 

teljesítésével. 
 

10. Javítási és pótlási lehetőségek: A zárthelyi dolgozat a pótlási időszakban javítható vagy 

pótolható. A jelenléti követelmény teljesítése nem pótolható. 

11. Konzultációs lehetőség: Konzultációs időpontok előzetesen, e-mailben egyeztetve. E-

mail cím: mtk@kjk.bme.hu 

 

 



12. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

- Kapás Zsolt: Szakmai kommunikáció és módszertan a munkavédelemben OMKT Kft., 

Budapest 2012 

- A BME KJK e-learning rendszeréből (edu.kozlek.bme.hu) letölthető segédanyagok 

13. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: 

 

Kontakt óra 8 

Félévközi készülés órákra 22 

Felkészülés zárthelyire 30 

Összesen 60 

 

14. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Géczi Rudolf óraadó tanár BME KJK MTK 

 


