
 1 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program 

 
 
 
 
 
 
 
 

Háhn Judit 
 
 
 

Promóciós műfajok a virtuális térben 
 
 

A szponzorált szöveges link, a szalaghirdetés és az üzleti honlap  
nyelvészeti megközelítése 

 
 
 

Doktori értekezés 
Tézisfüzet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témavezető:  
 

Dr. Bódi Zoltán, főiskolai tanár 
 
 
 
 
 
 
 

Pécs, 2010 
 



 2 

Bevezetés 
 

 A doktori értekezés tárgya három online marketingkommunikációs eszköz, a 

szponzorált szöveges link, a szalaghirdetés és az üzleti honlap leírása és tipologizálása az 

alkalmazott nyelvészet szemszögéből. Az alkalmazott nyelvészet területén belül a dolgozat 

egy rendkívül friss kutatási területhez, a netnyelvészethez kapcsolódik, melynek 

bemutatásával a disszertációban külön fejezet foglalkozik. A téma interdiszciplináris 

megközelítést igényel, hiszen szükségszerű olyan fogalmak tárgyalása, amelyek az 

informatikai és a marketing tudományágakhoz kötődnek. A tézisfüzet lábjegyzetekben 

tartalmazza ezek közül a legfontosabb szakkifejezéseket, a dolgozatban viszont szószedetben 

fejtem ki jelentésüket.  

 Az értekezés újszerűsége a vizsgálat tárgyában ragadható meg: olyan 

kommunikátumok elemzésére kerül sor, amelyeket nyelvészek szisztematikusan még nem 

írtak le és nem definiáltak. Célom annak bebizonyítása, hogy nyelvészeti kutatások számára is 

alkalmasak ezek a multimediális és hipertextuális jellegű online promóciós eszközök. 

Külföldön már az 1990-es évek végétől kezdve érdeklődés mutatkozott a digitális műfajok és 

szövegek leírására, alkalmazott nyelvészek, informatikusok és kommunikációelméleti kutatók 

körében (Crowston&Williams 1997, Kopak 1999, Mehler 1999, Miall 1997, 

Shepherd&Watters 1998, Dillon&Gushrowski 2000, Askehave&Nielsen 2004, Fortanet et al. 

1998, Storrer 2002, Herring et al. 2004, Janoschka 2004). A netnyelvészet új alkalmazott 

nyelvészeti diszciplínaként való elfogadását Posteguillo kezdeményezte 2002-ben 

(Posteguillo 2002, 2003, Posteguillo et al. 2007). David Crystal is utal ennek időszerűségére, 

amikor az internet nyelvre gyakorolt hatását hangsúlyozza (Crystal 2005).  

 A netnyelvészet elméleti keretét a diskurzuselemzés, a funkcionális nyelvtan, a 

műfajelemélet és a szociolingvisztika adja (vö. Posteguillo 2002, 2003). Új diszciplínaként 

való elfogadását Posteguillo (2002: 22) három érvvel indokolja: 

• az alkalmazott nyelvészet meglévő tudományágai nem fedik le teljesen a 

netnyelvészeti kérdéseket; 

• az eddig használt fogalmak és kifejezések új értelmezésére van szükség; 

• az internetes nyelvhasználat új nyelvi jelenségeket eredményez. 

 A netnyelvészeten belül elkülönített elemezési szinteket és a határtudományokkal való 

viszonyát az 1. ábra szemlélteti. 
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A netnyelvészeti kutatások területei és a határtudományok,  
Posteguillo (2002: 34) ábrája alapján 

 
1. ábra 
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A netnyelvészeti kutatások két fő folyóirata a Language@Internet 

(http://www.languageatinternet.de/), és a Journal of Computer-Mediated Communication 

(http://jcmc.indiana.edu/). A legfontosabb kutatási területek pedig a következők: 

• a hipertextualitás és a hiperlinkek elemzése, 
•  kiberpragmatika, 
• digitális műfajok definiálása, nyelvhasználati sajátosságaik leírása, 
• weboldalak fordításának kérdései, 
• webszövegek írásának és olvasásának kutatása és az ehhez kapcsolódó 
• használhatósági (webergonómiai) vizsgálatok, 
• az írásbeliség változása, valamint 
• a nyelvhasználat és az információs társadalom kapcsolata. 

 

 Magyarországon a netnyelvész és a netnyelvészet terminusok használata még nem 

terjedt el (vö. Bódi 2005). Hiperszövegek elemzésére főként szövegszemiotikai (Petőfi S. 

1995, Koltay 1995, Benkes&Vass 1998, Benkes&Vass 1999, Vass 1996) és számítógépes 

nyelvészeti (Prószéky&Kis 1999) megközelítések keretében került sor. Digitális műfajok 

közül elsősorban a blogok (Csala 2005, Juhász 2010), a csevegőfórumok (Balaskó 2005), az 

e-mail (Pajzs 1996, Koltay 1997, Bódi 1998, 2004) és az üzleti célú e-mail (Zsubrinszky 

2007) leírásával kapcsolatos elemzéseket érdemes megemlíteni. A BME Kognitív Tudományi 

Tanszékén 2002 óta folynak internet-használhatósági1 kutatások, amelyek a felhasználók 

böngészési és olvasási szokásainak feltérképezésére irányulnak (vö. Rung&Kiss 2006). Az 

internetes nyelvhasználat és az információs társadalom kapcsolatára világítanak rá többek 

között Nyíri Kristóf (1995, 1996, 1998, 2000, 2007), Szépe György (1997), Benczik Vilmos 

(2001, 2006), Balázs Géza (2005) és Bódi Zoltán (1999, 2004) írásai. Az internetkorszak 

kommunikációja című tanulmánykötet (Balázs&Bódi 2005) a nyelv és az információs 

társadalom összefüggéseit mutatja be. Az internetes nyelvhasználat során felmerülő 

nyelvművelési kérdések tárgyalásának nyilvános, magyar nyelvű fórumai a világhálón is 

elérhetők a http://www.e-nyelv.hu  és a http://e-nyelvmagazin.hu/ címeken.  

 Jelen értekezés a magyarországi netnyelvészeti kutatásokba hoz új színt azáltal, hogy 

egyrészt nagyban támaszkodik külföldi szerzők kevésbé idézett netnyelvészeti 

forrásmunkáira, másrészt kísérletet tesz digitális kommunikátumok szövegszerűségének 

igazolására, valamint azok szövegtipológiai és műfajtani besorolására.  

A disszertáció első fejezete a külföldi és a magyarországi netnyelvészeti kutatások fő 

irányvonalait mutatja be. A második fejezetben a multimedialitás, a harmadikban a 

hipertextualitás fogalmának tárgyalására kerül sor, hiszen az internetes szövegek többségét 
                                                 
1 internet-használhatóság (webhasználhatóság, webergonómia): felhasználóbarát weboldalak 
kialakítása 



 5 

jellemző sajátosságokról van szó. A negyedik és az ötödik fejezetek a szövegnyelvészet és a 

műfajelemzés keretein belül megadják a szövegszerűség, a szövegtípus és a műfaj azon 

definícióit, amelyek mentén a vizsgálódás történik. Az értekezés második felének 

középpontjában a három online promóciós eszköz – a szponzorált szöveges link, a 

szalaghirdetés és az üzleti honlap – részletes szöveg- és műfajtani vizsgálata áll. Az 

eredményeket és a következtetéseket az utolsó fejezet összegzi.  

 

Az értekezés elméleti keretének fő pontjai 
 

A szövegszerűség, a szövegtípus és a műfaj fogalmát a funkcionális-kognitív 

nyelvelméleti (Beaugrande 1996, 1997, Beaugrande&Dressler 1981, 2000) és a műfajtani 

kutatások (Swales 1990, Bhatia 1993, 2004) keretén belül értelmezem. Ezek a megközelítések 

ugyanis meglátásom szerint alkalmasak az általam vizsgált multimediális és hipertextuális 

jellegű szövegek elemzésére, hiszen középpontjukban a kommunikatív funkció értelmezése 

áll, azaz annak megvilágítása, hogy milyen módon képesek a szövegek a létrehozásukkor 

kitűzött gyakorlati célokat megvalósítani.  

Beaugrande (1997) funkcionális-kognitív nyelvelmélete a szövegre mint 

kommunikatív folyamatra, különböző elemek kapcsolódási rendszerére tekint. A funkcionális 

megközelítés középpontjában a nyelvhasználók (a szövegalkotó és a szövegbefogadó) állnak. 

Beaugrande és Dressler (2000) szövegszerűségi ismérvei (kohézió, koherencia, szándékoltság, 

elfogadhatóság, hírérték, helyzetszerűség és intertextualitás) arról adnak tanúbizonyságot, 

hogy a szövegek és a társadalomról kialakított tudásunk között milyen szoros kapcsolat van. 

Könyvükben a szerzők nem foglalkoznak non-lineáris, multimediális és hipertextuális 

szövegek szövegszerűségének a vizsgálatával, de úgy vélem, hogy egy olyan szemlélet, amely 

• a szövegre mint kognitív-kommunikációs folyamatra tekint,  
• a szövegalkotó- és befogadó szemszögét helyezi előtérbe, 
• a szöveget komplex rendszerként értelmezi, valamint 
• a jelentés fontosságát hangsúlyozza 
 

lehetővé teszi, hogy a szövegszerűség ismérveit az interneten megjelenő szövegek 

esetében is vizsgáljuk. A szerzők maguk is azon a véleményen vannak, hogy a verbális 

szövegek tudománya általánosítható annyira, hogy például multimediális szövegek 

elemzésére is alkalmas legyen:  

„A legszélesebb értelemben véve minden jelentéssel rendelkező jel-együttállás szöveg, 
és szövegszerűséggel kell rendelkeznie. (…) A filmek, a képzőművészeti alkotások, a 
hirdetőtáblák, a hangversenyek, a politikai nagygyűlések, a sportesemények – mindezek 
az események (és sok más) kohéziós és koherens elemekből állnak, amelyek befolyással 
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vannak a résztvevők viselkedésére és céljaira a helyzeten belül.” (Beaugrande&Dressler 
2000: 280) 

 
 Koltay Tibor (1995: 117-118) szerint hipertextek esetében is releváns 

szövegszerűség tárgyalása, hozzátéve, hogy a szövegszerűségi ismérvek némelyikéről (pl. 

kohézió, koherencia, szándékoltság) csak korlátozott értelemben beszélhetünk.  

 A szövegtípus és a műfaj fogalmát különböző módokon definiálják a szakirodalmi 

források. Az értekezésben a szövegtípus fogalmát a szövegalkotó retorikai szándékához 

kötődően használom (vö. Werlich 1975, 1976, Hatim&Mason 1990, Trosborg 1997, 

Balázs 1985, Reiss 1976, Károly 2007, Beaugrande&Dressler 2000), elkülönítve azoktól a 

definícióktól, amelyek a szövegtípust mint a szövegek konkrét megnyilvánulási 

formájaként határozzák meg. A szövegtipológiai besorolásokat kiegészítem Hoey (2001) 

strukturális mintázataival, amelyek szintén a szövegtípusok retorikai stratégiáira épülnek. 

A műfaj fogalmát a műfajtani kutatásokban használt meghatározások szerint értelmezem: a 

műfaj a szövegek konkrét megvalósulási formája (vö. Swales 1990, Bhatia 1993, Károly 

2007). A műfajkutatások célja a szövegek retorikai szerkezetének feltárása, tartalmi-

logikai felépítésük leírása, valamint a jellegzetes lexiko-grammatikai jegyek bemutatása.  

 

A kutatás célja és hipotézisei 
 

 A dolgozat célja három újonnan kialakult internetes műfaj - a szponzorált szöveges 

link, a szalaghirdetés és az üzleti honlap - szövegszerűségének leírása, valamint retorikai 

szerkezetének és nyelvi jegyeinek a meghatározása azzal a szándékkal, hogy kísérletet tegyen 

ezen online promóciós2 eszközök műfajtani és szövegtipológiai besorolására.  

 A szponzorált szöveges link (más néven szöveges keresőhirdetés, szöveges linkreklám) 

és a szalaghirdetés (más néven banner) az online reklámozás legnépszerűbb formái. 

Mindkettő webes felületen elhelyezett, fizetett hirdetés, melyre kattintva rendszerint egy 

promóciós célzatú weboldalra érkezik a felhasználó. A fő különbség abban ragadható meg, 

hogy míg a szponzorált szöveges link kizárólag statikus, verbális elemekből épül fel, addig a 

szalaghirdetés multimediális jellegű, egy vagy több egységből felépülő reklám (lásd 2. és 3. 

ábra). 

 

                                                 
2 promóció: a marketingben használt szakszó, egy adott termék/szolgáltatás, márkanév vagy 
cég népszerűsítésére utal, az értekezésben a marketingkommunikáció egyik szinonimájaként 
használom 
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       Szöveges linkhirdetés 
 
        Fogorvos 

       Barátságos légkör. Megfizethető ÁR. 
      Üdülési csekket elfogadunk. 
      www.mxdent.hu/udulesi csekkel is 
 

2. ábra 
 

Szalaghirdetés 

 

3. ábra 

 Szöveges linkreklámokkal legtöbbször keresőgépek3 találati oldalain4 találkozhatunk, 

míg szalaghirdetések bármely weboldal megnyitásakor megjelenhetnek, leginkább a fejlécben 

vagy az oldal jobb szélső sávjában láthatóak. Az érkezési weboldal a hirdető által üzemeltett 

webhely5 egyik weblapja, sok esetben maga a főoldal, a honlap. Az értekezésben a honlap 

terminust használom a webhely központi, főoldalának megnevezésére. Ez az oldal a webhely 

kiindulópontja, itt találhatók a fő menüpontok, a legfontosabb tartalmi és funkcionális elemek. 

A kutatás a promóciós céllal létrehozott, vállalkozások és cégek termékeit és/vagy 

szolgáltatásait hirdető üzleti jellegű honlapokra irányul.  

 A hipotéziseket két csoportra osztottam: (1) módszertani és (2) elméleti hipotézisek. A 

dolgozatban ugyanis fontosnak tartom annak vizsgálatát, hogy az alkalmazott nyelvészetben 

jelenleg rendelkezésre álló fogalmak és elemzési módszerek milyen módon alkalmazhatóak a 

három marketingkommunikációs eszköz esetében. Az elméleti hipotézisek olyan, főként leíró 

jellegű feltételezések, amelyek a vizsgált kommunikátumok szövegtipológiai és műfajtani 

besorolásával kapcsolatban tartalmaznak megállapításokat.  

                                                 
3 keresőgép: olyan kiszolgáló rendszer, amely segíti az interneten való tájékozódást keresés 
         formájában (pl. Google) 
4 találati oldal: egy adott keresésre megjelenő találatok (weboldalak) listája    
  elérhetőségekkel 
5 webhely: egymáshoz szorosan kapcsolódó weblapok összessége, melyek egységes   
       szerkezetet alkotnak  
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I. Módszertani hipotézisek 

1. Mivel a Beaugrande és Dressler (2000) által definiált szövegszerűség nem zárja ki 

multimediális (Beaugrande&Dressler 2000) és hipertextuális (Koltay 1995) szövegek 

vizsgálatának lehetőségét, a három online marketingkommunikációs eszköz esetében 

is releváns a szövegszerűségi ismérvek elemzési szempontokként történő alkalmazása.  

2. Mivel a hagyományos mozzanatszerkezeti modellek esetében az egyes mozzanatok 

meghatározása az általuk betöltött retorikai funkció mentén történik, a hipertextuális 

és multimediális elemek retorikai funkciójának meghatározásával lehetővé válik 

online promóciós műfajok szerkezetének leírása. 

 
 

II. Elméleti hipotézisek 
 
3. A szövegszerűségi ismérvek mindhárom vizsgált online promóciós eszközt jellemzik, 

így azok kommunikatív szövegként definiálhatóak. 

4. A három promóciós eszköz mindegyike önálló szövegtípust alkot a közlés módjára 

jellemző retorikai stratégia szerint. 

5. A három promóciós eszköz mindegyike önálló műfajt alkot Swales (1990) és Bhatia 

(1993) műfajról adott meghatározásai értelmében, mozzanatszerkezetük pedig 

leírható. 

6. Mivel az internetes hirdetések és a honlapok funkcionálisan kapcsolódnak egymáshoz, 

köztük intertextuális és intermediális kapcsolat mutatható ki. 

 

 Kutatási módszerek 
 

 Az értekezés kvalitatív és kvantitatív elemzésekre egyaránt támaszkodik ugyan, de 

arányait tekintve inkább kvalitatív szemléletű. A vizsgált korpuszok ugyanis nem 

reprezentatívak, kialakításuk – a teljes populáció számosításának kivitelezhetetlensége miatt – 

szakértői mintavétellel történt. A statisztikai kimutatások, az abszolút és a relatív 

gyakoriságok elsősorban tendenciák megvilágítását szolgálják. Az adatgyűjtés ideje 2009 

februárjától 2009 decemberéig tartott. 

A korpuszok a következők voltak: 

1. Szöveges linkek: A Google (www.google.hu) keresőoldalán különböző szavakat és 

kifejezéseket gépeltem a keresőmezőbe (pl. autó, ház, szauna, szőrtelenítés, olcsó 
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szállás, fogyókúra stb.), majd a kapott találati oldalon az organikus találatok6 felett és 

mellett megjelenő szponzorált linkeket összegyűjtöttem, s kiegészítettem az 

ETARGET (www.etarget.hu) reklámszolgáltató hirdetési adatbázisában található 

szponzorált szöveges linkekkel. Az így kapott korpusz 250 elemű. 

2. Szalaghirdetések: Különböző weboldalakról, véletlenszerű szörfölgetés közben 

gyűjtöttem össze 100 szalaghirdetést, arra törekedve, hogy azok témájukban, 

méretükben és a weboldalon történő elhelyezkedésüket tekintve változatosak legyenek. 

3. Honlapok: Két olyan gyűjtőoldalról (www.pecsiceg.lap.hu, illetve 

www.pecsicegek.linkpark.hu) történt szakértői mintavétel, amelyeken különböző üzleti 

ágazatban tevékenykedő, önálló webhellyel rendelkező, pécsi illetőségű cégek 

találhatók. Az adatbázis egy megyeszékhelyre történő leszűkítésének az oka abban 

rejlik, hogy az egy településhez kötődő cégek – mint cseppben a tenger – jobban 

reprezentálják (pl. cégméret, ágazat stb. tekintetében) a magyar vállalkozásokat, mint a 

más alapon szerveződő internetes gyűjtőoldalak. A korpusz 70 honlapot tartalmaz. 

  

 

Az eredmények összefoglalása 
 

1. Mivel a Beaugrande és Dressler (2000) által definiált szövegszerűség nem zárja ki 
multimediális (Beaugrande&Dressler 2000) és hipertextuális (Koltay 1995) szövegek 
vizsgálatát, a három online marketingkommunikációs eszköz esetében is releváns a 
szövegszerűségi ismérvek elemzési szempontokként történő alkalmazása.  
 
 A három online marketingkommunikációs eszköz szövegszerűségének vizsgálata 

során folyamatosan kerestem azokat a megközelítési lehetőségeket, amelyek segítségével a 

hét kritérium értelmezhető multimediális és hipertextuális jegyeket egyaránt tartalmazó 

kommunikátumok esetében. Bebizonyítottam, hogy amennyiben az egyes ismérveket a 

kognitív-nyelvészet (Tolcsvai Nagy 2001), a vizuális retorika (Kress&Leeuwen 2006), 

valamint a webergonómia7 (Nielsen&Tahir 2002) szemszögéből is értelmezzük, a 

szövegszerűség releváns elemzési keret lehet. Az egyes ismérvek kimutatásakor a következő 

szempontokat érdemes felhasználni az elemzés során: 

 

 

 

                                                 
6 organikus találat: a keresőgépek találati oldalán adott keresésre megjelenő, nem fizetett 
találat 
7 webergonómia (webhasználhatóság): felhasználóbarát honlapok tervezése 
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A szövegszerűség ismérveinek elemzéséhez javasolt megközelítések 
 

A szövegszerűség 
ismérvei 

Az elemzés tárgya és fő 
szempontjai 

Javasolt megközelítés 

Kohézió - a vizsgált online promóciós 
eszköz egésze, illetve szükség 
esetén klaszterekre bontása 
- nem látható metaszövegek és 
kulcsszavak8 
- a linkek révén kapcsolódó 
weblapok 

- hagyományos kohéziós eszközök 
mentén történő elemzés, mely 
kiterjed a non-verbális és 
hipertextuális elemek, valamint a 
metaszövegek bevonására (Schiller 
2008, Knox 2007, 
Baldry&Thibault 2006) 

Koherencia - szövegvilág: virtuális tér- és 
időkijelölések eszközei, 
deiktikus elemek, nézőpont 
nyelvi jelöltsége, dizájn szerepe 

- a koherencia kognitív-nyelvészeti 
értelmezése (Tolcsvai Nagy 2001, 
Storrer 2002) 

Szándékoltság és 
elfogadhatóság 

- beszédaktusok 
- reklámcsapdák 
- linkek 

Austin (1962), Grice (1997), Sas 
(2007), Searle (1969, 1997), 
Brown&Levinson (2008) 

Hírérték - a hírérték mint 
médiakommunikációs fogalom  
- vizuális elrendezés 
- téma/réma viszonyok 

Kress&van Leeuwen (2006) 
Erbring (1989) 

Helyzetszerűség - a hirdető promóciós 
szándékának megléte 
- webergonómiai szempontok 
érvényesülése 

Nielsen (1997, 2000a, 2000b, 
2002, 2006, 2007), Nielsen&Tahir 
(2002) 

Intertextualitás - reklámok és érkezési oldalak 
kapcsolata 

Engebretsen (2001), Mehler 
(2001), Janoschka (2004) 

1. táblázat 
 

2. Mivel a hagyományos mozzanatszerkezeti modellek esetében az egyes mozzanatok 
meghatározása az általuk betöltött retorikai funkció mentén történik, a hipertextuális és 
multimediális elemek retorikai funkciójának meghatározásával lehetővé válik online 
promóciós műfajok szerkezetének leírása. 
 
 A második hipotézis a műfajtanban alkalmazott retorikai mozzanatszerkezeti modellek 

(Swales 1990, Bhatia 1993, 2004) alkalmazhatóságára vonatkozik. Ezek a modellek retorikai 

mozzanatokból épülnek fel: a mozzanat olyan diskurzusbeli vagy retorikai egység, amely 

koherens kommunikatív funkcióval jellemezhető (Swales 2004: 228). A mozzanat tehát 

funkcionális-retorikai alapon definiálható, s ebből kifolyólag feltételezhetően alkalmas arra, 

                                                 
8 metaszöveg (meta tag): adott weboldalhoz tartozó, a felhasználók számára nem látható 
szövegek, ide sorolható a metaleírás, vagyis az adott oldal tartalmának összefoglalása, a 
kulcsszavak listája, illetve az oldalcím (title) megadása. Funkciója az oldal minél kedvezőbb 
megjelenése a keresőgépek találati oldalain, bár ennek hatékonyságát sok szakértő 
megkérdőjelezi.  
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hogy nemcsak lineáris szerkezetű verbális elemek, hanem multimediális és hipertextuális 

elemek révén is megvalósuljon.  

 Az értekezésben a szponzorált szöveges link, a szalaghirdetés és az üzleti honlap 

műfajtani besorolásakor megvalósíthatónak bizonyult a multimediális és a hipertextuális 

elemek beépítése a mozzanatszerkezeti modellekbe abban az esetben 

• ha az elemek egymástól elkülöníthetőek, s így az általuk megvalósított 

stratégiák, illetve mozzanatok definiálhatóak; 

• ha a mozzanatok sorrendje nem kötött; 

• ha elfogadjuk annak lehetőségét, hogy egy stratégia több mozzanat 

felépítésében is részt vehet. 

 A szponzorált szöveges link kizárólag verbális elemekből épül fel, de linkként 

funkcionáló címsora, illetve az utolsó sorban szereplő URL-cím9 hipertextuális jellemzők. A 

kattintható címsor elsődleges retorikai funkciója – tipográfiájából és helyzetéből fakadóan – a 

figyelemfelkeltés. Ugyanakkor a linkfunkció megléte (aláhúzással jelölve) a befogadót 

implicit módon válaszadásra is készteti, így tulajdonképpen két mozzanatot valósít meg 

egyszerre. Az URL-cím megadása pedig elsősorban a hirdető hitelességét igazolja: létezik a 

világhálón egy hely, ahova a hirdetésre kattintva a befogadó eljut, s ott további információkat 

talál. A szalaghirdetés mozzanatszerkezeti modelljének kidolgozásakor a mozzanatok 

egymástól való elkülönítése már nem volt ilyen egyértelmű. Ezeknél az online reklámoknál 

ugyanis nagyon kis helyre koncentrálódnak a verbális és a non-verbális elemek, amelyek 

szorosan összefonódva több mozzanatot is megvalósíthatnak. Nincs átlátható szerkezet, 

hiányoznak a visszatérő módon megjelenő, könnyen beazonosítható tartalmi és funkcionális 

egységek. Az üzleti honlap retorikai szerkezetének megadásakor számos multimediális elemet 

figyelembe kellett venni ugyan, de a honlap maga olyan tartalmi és funkcionális egységekre 

(stratégiák) bontható, amelyek egymástól elkülöníthetők, retorikai funkciójuk pedig 

megadható. 

 

3. A szövegszerűségi ismérvek mindhárom vizsgált online promóciós eszközt jellemzik, így 
azok kommunikatív szövegként definiálhatóak. 
 
 Ha a szövegszerűségi kritériumok valamelyike nem mutatható ki, az adott szöveg nem 

lesz kommunikatív, nem lesz alkalmas közlésre (Beaugrande&Dressler 2000: 23). Az általam 

                                                 
9 URL-cím (Universal Resource Locator): egy internetes fájl (weboldal) elérhetőségének címe 
(pl. www.pte.hu ) 
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vizsgált mindhárom internetes promóciós eszköz esetében igazolható volt a szövegszerűségi 

kritériumok megléte. 

 A szponzorált szöveges linkek felépítésüket tekintve a következő egységekre 

bonthatók: 

• kattintható címsor      Repülőtéri szállás        
• rövid leírás                  Airport Hotel Budapest 
                               4*-os szálloda, non-stop étteremmel 
• URL-cím (nem kattintható)        www.airporthotel.hu 

 

 A kohéziót elsősorban a hagyományos eszközök (cím, ismétlések, ellipszis) 

biztosítják. A címsor a hirdetések 92%-ában szintaktikailag is elkülönül a hirdetés többi 

részétől, s elsősorban lexikális ismétlések formájában létesít kohéziós kapcsolatot a többi 

szövegrésszel (lásd 2. táblázat). 

A címsor és a hirdetés többi sora közti kohéziós kapcsolat 

Kohéziós kapcsolat eszközei Hirdetések száma Relatív gyakoriság* 
Lexikális ismétlések 168 67,2% 
Szinonimák 37 14,8% 
Hiperonimák 8 3,2% 
Hiponimák 12 4,8% 

*előfordulásokat tartalmazó hirdetések száma/a korpusz hirdetéseinek (n=250) száma 
2. táblázat 

 
 Előfordul, hogy a címsor egy-egy elemét a hirdetés szövegében az ismétléskor 

tipográfiailag is kiemelik, erre a korpusz 15,2%-ában volt példa:  

 LEGO Áruház      Fogyás szenvedés nélkül 
www.legoaruhaz.hu  Egyedülállóan széles   Fogyás sebészeti beavatkozás nélkül  
választék, alacsony árak, akciók!    Gyorsan, kényelmesen  
       www.almalasers.hu 
 

 A lexikális ismétlések a szöveges linkhirdetések egészét átszövik (lásd 3. táblázat), a 

korreferensként szereplő elemek rendszerint a hirdetéshez megadott kulcsszavak10 is egyben.  

 

 

 

 

 

                                                 
10 kulcsszavak: jelen esetben a hirdetéshez annak feladásakor megadott szavak és kifejezések, 
amelyek növelik annak valószínűségét, hogy a szemantikailag azonos vagy hasonló szavakra 
történő kereséskor a hirdetés megjelenik a keresőgép találati oldalán 



 13 

Ismétlések és szinonimák révén megvalósul korreferencia szponzorált szöveges 
linkekben 

 

 Hirdetések száma Relatív gyakoriság* 
Egyszerű lexikális ismétlések   

• változatlan 115 46% 
• variált 126 50,04% 
• változatlan és/vagy variált 190 76% 

Szinonimák alkalmazása 57 22,8% 
*az előfordulásokat tartalmazó hirdetések száma/korpusz hirdetéseinek száma (n=250) 

3. táblázat 
 

 A szövegek rövidsége miatt gyakran találkozhatunk ellipszissel, melynek 

áthidalásában a befogadókat háttértudásuk, valamint a hirdetés szövegkörnyezete segíti (lásd 

4. ábra).   

A bohóc és a gyerekzsúr keresőszavakra megjelenő hirdetések 

Bohóc Rendezvényre Zsúrba 
 Bohóc, Bohócműsor, LufiBohóc, show 
 Gólyaláb, Szülinapi Zsúr, Arcfestés 
 www.golyalab.hu 

 

4. ábra 
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 A koherencia olyan szövegvilág jelenlétével igazolható, amelynek jellemzője a térbeli 

közelség és a folyamatos jelenérzet. Ezt támasztják alá a tér- és időkijelölést szolgáló online, 

az itt és a most határozószók, a jelen idejű igealakok, illetve az időnélküliséget tükröző 

feliratszerű elemek. A beszélő a szponzorált szöveges linkek több mint felében (58%) nem 

volt jelölt nyelvileg, a hirdetők tehát nem a szöveg szubjektív hatására építenek a meggyőző 

szándék kifejezésekor (vö. Síklaki 1994: 173-177), céljuk az organikus találatokkal11 való 

hasonlóság elérése.  

 A szándékoltság a hirdetőhöz köthető fogalom, akinek egyértelmű célja a szöveg 

befogadóinak cselekvésre (kattintásra) bírása, az elfogadhatóság pedig a linkfunkció 

aktiválásaként értelmezhető. Mivel ezen hirdetések elsősorban keresés eredményként jelennek 

meg a keresőgépek találati oldalain, a befogadók akkor tartják őket elfogadhatónak, ha a 

keresésre adott válaszként értelmezhetőek. A tényleges promóciós szándékot ezért a hirdetők 

elfedik azáltal, hogy hirdetésük megjelenésében hasonlít az organikus találatokhoz. A 

kattintásra való felszólítás aktusa is csak közvetve van jelen: a szöveges link egésze olyan 

közvetett beszédaktusként (Searle 1979, 1997) értelmezhető, amelyben a fő illokúció a 

kattintásra való közvetlen felszólítás aktusa, de ezt más illokúciós aktusok alkalmazásával 

fejezik ki. A leggyakrabban előforduló illokúciós aktusok (az összes beszédaktus 40,6%-a) 

más cselekvésre történő felszólítások voltak, de találkozhattunk retorikai kérdésekkel 

(18,6%), ígéretet tartalmazó kijelentésekkel (10,6%), felhívó jellegű felkiáltásokkal (16,5%), 

közlésekkel (7,2%), invitálással (2,9%), megerősítéssel (2,1%), valamint figyelmeztetésekkel 

(1,2%).  

 A szöveges keresőhirdetések hírértéke egyrészt kontextusukból fakad: többnyire 

információkérésre adott válaszként jelennek meg. Másrészt tartalmi és formai jegyeik is 

hírértéket képviselhetnek a bennük szereplő promóciós hívószavak és a téma-réma szerkezet 

megléte révén. 

 A helyzetszerűség manipulatív célzatú helyzetkezelés formájában van jelen: a hirdetők 

saját promóciós céljaikat kívánják érvényesíteni, de a helyzetkövetés látszatát keltve.  

 Intertextuális és intermediális kapcsolatok mutathatók ki a szöveges keresőhirdetés 

kontextusát adó keresőoldal, valamint a hirdetés és az érkezési oldal viszonyában (lásd 5., 6. 

és 7. ábra, valamint 4. táblázat). Az intermediális kohéziót a képi elemek (pl. hotel, 

szobabelső, faház stb.) jelentésismétlő- és jelentésmegerősítő jellege fejezi ki (6. és 7. ábra). 

                                                 
11 organikus találatok: adott keresésre a keresőgép által automatikusan és ingyen megjelenített 
weboldalak listája 
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Lexikális ismétléseken alapuló kohéziós háló a keresőoldalon 
 

 

5. ábra 
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A Dóri Hotel-Camping szponzorált szöveges linkje 

     Dori Hotel-Camping 
     hotel, kemping, apartmanok  
     Fertődön, a kastély szomszédságában  
     www.dorihotel.hu 

 

6. ábra 
 

 
A Dóri Hotel-Camping honlapja – az érkezési oldal 

 

 

7. ábra 



 17 

Intertextuális kohéziós eszközök 

 Szöveges linkreklám Szállásadó honlapja 
szótőismétlés Dori Hotel-Camping 

 
Dori Hotel-Camping  
Dori Hotel-Campingben 
 

 Fertőd Fertődön 
 kemping kempingezés 
 apartmanok apartman-jellegű faházak 
 kastély Esterházy-kastély 
szerkezetismétlés a kastély szomszédságában Esterházy-kastély 

szomszédságában 
 www.dorihotel.hu http://dori.dorihotel.hu 
szinonimák hotel szállás, szálloda, szállodai, 

szállást, szálláshoz, 
szálláslehetőségek 

 apartmanok faházak, szállás, szálláshoz, 
szállást, szálláslehetőségek 

besorolás Dori Hotel-Camping (hiponim) hotel, szálloda (hiperonim) 
 hotel, kemping, apartmanok Dori Hotel-Camping 

4. táblázat 

 A szalaghirdetések szövegszerűségének vizsgálatakor nem szabad figyelmen kívül 

hagyni a képi elemeket, mivel azok a reklámok diskurzusához szorosan hozzátartoznak (Cook 

1992: 38). Verbális elemek kohéziós kapcsolatát mindig befolyásolja a vizuális 

kommunikáció logikája (vö. Schiller 2008).  

Szalaghirdetésekben található fő kohéziós eszközök 

 
Kohéziós eszközök 

Szalaghirdetések 
(n=100)  

Egy egységből 
álló (n=38) 

Több egységből 
álló (n=62) 

 E.sz.* R.gy.** E.sz. R.gy. E.sz. R.gy. 
Lexikális ismétlés 53 53% 8 21,1% 45 72,5% 
Tagmondat teljes 
ismétlése 

17 17% 0 0% 17 27,4% 

Tagmondat 
modalitásának 
ismétlése 

30 30% 3 7,9% 27 43,5% 

Tematikai 
mezőösszefüggés 

79 79% 14 36,8% 61 98,4% 

Grammatikai kohézió  44 44% 10 26,3% 34 54,8% 
Képi elemek ismétlő, 
jelentésmegerősítő 
szerepe 

88 88% 30 78,9% 55 88,7% 

Keret (dizájn) kohéziós 
szerepe 

100 100% 38 100% 62 100% 

*E.sz.= előfordulások száma (a kohéziós eszközt tartalmazó hirdetések száma) 
**R.gy.= relatív gyakoriság (a kohéziós eszközt tartalmazó hirdetések száma/az adott hirdetéstípus összes 

elemeinek száma) 
5. táblázat 
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 A képi elemek jelentésmegerősítő szerepe (pl. a hirdetésben szereplő verbális elem: 3 

csodálatos balkonnövény – képi elem: egy virág fotója) szinte valamennyi szalaghirdetésben 

érvényesül. Az ismétléseken és a tematikai mezőösszefüggésen alapuló hagyományos 

kohéziós kapcsolatok főként a több egységből álló bannereket jellemzik, ahol az egységek 

rotációja miatt nagyobb a kényszer a kohézió megtartására.  

 A szponzorált szöveges linkekhez képest ennél a hirdetési típusnál nagyobb arányban 

fordulnak elő feliratok, alacsonyabb az egy egységre jutó mondatszám is. Az ellipszis 

áthidalását viszont ebben az esetben jellemzően nem a hirdetés szövegkörnyezetét adó 

weboldal adja, hanem a bannerben megjelenő vizuális elemek.  

 A szalaghirdetések szövegvilágában szintén kimutatható az a térbeli és időbeli 

közelség, amely a szöveges keresőhirdetéseket jellemzi. A deiktikus kifejezések (pl. ezeken a 

helyeken) nem megfelelő használata a virtuális térben azonban értelmezési útvesztőbe 

juttathatja a hirdetésre kattintókat. A beszélő a hirdetések 74%-ában nem volt jelölt, ami 

távolságtartást, személytelenséget tükröz. Ugyanakkor fontosnak bizonyult a befogadóhoz 

intézett üzenetek kinyilvánítása: a reklámok 63%-ában a hirdető az internetezőkhöz szólt. A 

deiktikus centrum nem mindig egyértelmű: a vizsgált szalaghirdetések 7%-ában nézőpontok 

keveredésének lehetünk tanúi (8. ábra), a koherencia megteremtését ilyenkor a vizuális 

elemek segítik.  

 

Két deiktikus, egyes szám első személyű központ egy hirdetésen belül 

 

8. ábra 

 Akárcsak a szöveges linkhirdetéseknél, ennél az online reklámtípusnál is a közvetett 

beszédaktus jelenségével írható le a szándékoltság nyelvi kifejeződése: a közvetlen, 

kattintásra történő felszólítás helyett inkább más illokúciós aktusok szerepelnek a hirdetések 

szövegében. A cselekvésre közvetlenül késztető, explicit felszólítások (pl. Kattintson ide!, 

Klikk ide!) a szöveges keresőhirdetésekkel szemben felbukkannak ugyan, de alacsony 

gyakorisággal. A korpusz szalaghirdetéseinek szövegében összesen 113 felszólító módú 

igealak volt, ebből viszont mindössze 17 szólított fel közvetlenül kattintásra. A kattintás 
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kiváltását szolgáló további manipuláció egyik formája a reklámcsapda jelensége (Janoschka 

2004: 65-68): azokról az esetekről van szó, amikor a befogadó várakozásival ellentétesen 

működik egy online reklám (pl. a számítógép képernyőjén felbukkanó hibaüzenetet utánozza).  

 A hírértéket az aktuális tartalom, a közérthetőségre törekvés (egyszerű 

mondatszerkezetek), a hívószavak, valamint a vizuális elrendezés jelenítheti meg. Kress és 

van Leeuwen (2006: 179-180) szerint a hírérték kifejezését az elrendezés jobb-bal felosztása 

tükrözi: a bal oldal az ismert, a jobb az ismeretlen információkat tartalmazza. A korpusz 

vizsgálata során megállapítottam, hogy elsősorban verbális elemek kerültek ezeknél a 

hirdetéseknél a hírértékkel bíró jobb oldalra. A szponzorált szöveges linkekhez hasonlóan ez a 

reklámtípus is leírhatónak bizonyult téma-réma szerkezettel.  

 A helyzetszerűség a szalaghirdetés esetében is helyzetkezeléssel jellemezhető: a 

kommunikátum funkciója az, hogy a helyzetet a szövegalkotó céljainak megfelelő irányba 

terelje. 

 A szalaghirdetés, akárcsak a szöveges keresőhirdetés, hiperlinkként funkcionál. Ebből 

adódóan intertextuális és intermediális jelentéskapcsolatot hoz létre az érkezési oldallal, 

melynek meglétét a szalaghirdetés és az érkezési oldal közti kohéziós eszközök segítségével 

bizonyítottam.  

 Az üzleti honlap szövegszerűségének igazolása nem egyszerű feladat, hiszen nagyon 

komplex kommunikátumról van szó. A kohéziós kapcsolatok elemzéséhez célszerű a 

honlapot ún. klaszterekre (Schriver 1997), azaz tartalmi-funkcionális egységekre bontani. A 

klasztereken beül a lokális, a klaszterek között a globális kohézió vizsgálható. Mindkét 

esetben fontos szerepük van a vizuális és a verbális elemeknek. A kohéziós eszközök közül 

érdemes kiemelni a lexikális ismétlés szerepét, amely a keresőgépek manipulálásának egyik 

módja is lehet egyben. A honlaphoz tartozó metainformációs szövegek és a honlap verbális 

elemei között is igazolható a globális kohézió megléte.  

 Honlapok koherenciája egy olyan szövegvilágot feltételez ideális esetben, amelyben az 

internetezők néhány másodperc alatt tájékozódni tudnak, az értelem-összefüggések könnyen 

felfoghatóak. A honlap szinte minden eleme a virtuális térkijelölés eszközének tekinthető: a 

címsor12, az URL-cím, a deiktikus nyelvi eszközök, a menüpontok, a regisztrációs mezők, a 

bevásárlókosár ikonja stb. A beszélő többnyire nyelvileg jelölt (a honlapok 80%-án), 

legtöbbször többes szám első személyű, amely az ún. „üzleti mi” (vö. Brown&Lewinson 

1987: 202) megjelenítéseként értelmezhető. A szponzorált szöveges linkkel és a 

                                                 
12 címsor (vagy oldalcím): adott weboldal megnyitásakor a böngésző legfelső sávjában 
megjelenő, verbális elemeket tartalmazó sor 
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szöveghirdetéssel szemben az üzleti honlapon kifejeződik a hirdető-befogadó kommunikációs 

viszony, legtöbbször (75,7%) magázás formájában.  

 A szándékoltság és az elfogadhatóság vizsgálata kapcsán kerültek a felszínre olyan 

megoldások, amikor a linkfunkció jelzésével egy-egy nominális szerkezet, illetve egy-egy 

verbális egység tulajdonképpen burkolt, cselekvésre történő felszólítást valósított meg, pl. 

 Hogyan készülhetünk fel a nyári allergia-szezonra?  

 Eredeti illokúció: kérdés 

 Linkfunkció megadásával a megváltozott illokúció: felszólítás kattintásra 

 Bizonyos szövegrészek, verbális elemek kiemelésével (pl. aláhúzás) az eredeti 

illokúciós aktus felülírása történik tehát: a linkfunkció közvetett beszédaktussá módosítja 

ezeket a megnyilatkozásokat.  

 A hírérték relevanciája honlapok esetében nem vitatható, hiszen az üzleti honlap egyik 

legfontosabb funkciója a tájékoztatás. Kress és van Leeuwen (2006) horizontális felosztása 

azonban itt nem érvényesíthető, mivel a webergonómia elveivel (vö. Nielsen 2000, 2006) 

ellentétesnek bizonyult.  

 A helyzetszerűség vizsgálata honlapok esetében több szemszögből is megtehető. Egy 

honlap abban a helyzetben, amelyben megjelenik, akkor funkcionál relevánsan, ha az 

elektronikus szövegek befogadásait segítő szempontoknak minél jobban eleget tesz. Ehhez 

adnak útmutatást a webhasználhatóság irányelvei (Nielsen&Tahir 2002). Mivel azonban egy 

weboldalnak a keresőgépekhez is alkalmazkodnia kell, optimális megjelenése vizsgálható a 

weboldalak optimalizálásának13 oldaláról is. Ha pedig az üzleti honlapra mint 

marketingkommunikációs eszközre tekintünk, a helyzetkezelés jelenségét tapasztalhatjuk, 

sokszor a helyzetkövetés látszatát keltve. 

  Honlapok esetében az intertextualitás kérdése releváns, hiszen a honlap maga más 

weboldalakhoz linkek révén kapcsolódó hipertextuális csomópont.  

 Igazolható tehát, hogy a három vizsgált marketingkommunikációs eszköz 

szövegszerűséggel bír, kommunikatív szöveg, amely közlésre alkalmas.  

 

4. A három promóciós eszköz mindegyike önálló szövegtípust alkot a közlés módjára jellemző 
retorikai stratégia szerint. 
 
 A szponzorált szöveges link, a szalaghirdetés és az üzleti honlap is tárgya szerint a 

promóciós szövegfajták közé sorolható, mivel az online marketingkommunikáció eszközei.  

                                                 
13 weboldalak optimalizálása: a kereső-optimalizálás (SEO) egyik területe, célja olyan 
weboldalak kialakítása, amelyeket a keresőgépek könnyen felismernek és azonosítanak 
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 A közlés retorikai funkciója szerint a szponzorált szöveges link felhívó jellegű 

szöveg (vö. Reiss 1976), funkciója a figyelemfelkeltés és a cselekvésre késztetés. Emellett 

elindít egy meggyőzési folyamatot, amely az érkezési weboldalon fejeződik be. Az érvelő-

meggyőző szövegekre jellemző problémamegoldó szerkezet (Hoey 2001) megléte 

kimutatható, ha elfogadjuk annak lehetőségét, hogy a probléma megoldását közvetett módon 

a linkfunkció is kifejezheti. A közlemény közege szerint írott szövegekről van szó, 

amelyekben kimutathatóak az írott-beszélt nyelv sajátosságai (vö. Bódi 2004), például a 

helyesírási hibák, rövidítések és a normától időnként eltérő szerkesztés formájában.  

 A szalaghirdetés a közlés retorikai funkciója szerint szintén felhívó jellegű 

szövegtípus, hiszen célja az internetezők cselekvésre (kattintásra) bírása. A reklámokra 

jellemző informatív és meggyőző funkció is kimutatható ezekben a hirdetésekben, hiszen 

egyrészt tájékoztathatnak a reklámozott termékről vagy szolgáltatásról, másrészt 

kiindulópontját képezhetik annak a meggyőzési-érvelési folyamatnak, amely az érkezési 

oldalként megadott weblapon folytatódik. A meggyőzési folyamat első lépése azonban nem 

valamilyen probléma felvázolása, mint a szponzorált szöveges link esetében. A 

szalaghirdetések szerkezete inkább a célmegvalósító, a vágyfelkeltő-beteljesítő, a lehetőség-

megragadó, valamint a tudásbeli hiányt betöltő modellek valamelyikének mintázatát követi 

(Hoey 2001: 155). A közlemény közege szerint multimediális jellegű, írott szövegekről van 

szó, az írott-beszélt nyelvi jegyek kevésbé explicit módon vannak jelen.  

 Az üzleti honlap szövegtipológiai besorolását a közlés retorikai funkciója szerint nem 

sikerült megvalósítani. Egyrészt számos olyan verbális elem található ezeken az oldalakon, 

amelyek besorolása nehézségekbe ütközik (pl. listák, képaláírások, linkek, táblázatok, 

felsorolások stb.), másrészt több szövegtípus együttes jelenléte megakadályozza az egységes 

szövegtipológiai kategória meghatározását. A közlemény közege szerint a honlapok 

alapvetően írott szövegek, amelyek szóbeliségre emlékeztető jegyekkel csak korlátozottan 

rendelkeznek.  

 

5. A három promóciós eszköz mindegyike önálló műfajt alkot Swales (1990) és Bhatia (1993) 
műfajról adott meghatározásai értelmében, mozzanatszerkezetük pedig leírható. 
 
 A három promóciós eszköz műfajként történő meghatározásakor vizsgáltam a 

műfajiság kulcsfogalmainak relevanciáját, valamint a mozzanatszerkezeti modell 

megadásának lehetőségét.  

 Mindhárom marketingkommunikációs eszköz jellemezhető promóciós, informatív és 

interaktív kommunikatív célokkal. A diskurzusközösség fogalma viszont csak fenntartásokkal 
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és rendkívül tágan értelmezhető. Beszélhetünk ugyan a hirdetők mint üzletemberek, 

vállalkozók szakmai csoportjáról, akiket hasonló célok vezérelnek, de az egymás közti 

rendszeres kommunikációt nem lehet egyértelműen igazolni. A befogadók közönsége viszont 

azonosnak mondható abból a szempontból, hogy ezek az online eszközök mind az 

internetezőket célozzák meg. 

 A javasolt mozzanatszerkezeti modellek a következők: 

Szponzorált szöveges link Szalaghirdetés 

1. Figyelem felkeltése – kötelező 
mozzanat 
2. A termék vagy szolgáltatás egyes 
jellemzőinek bemutatása, rövid jellemzése 
3. Ösztönzők felajánlása (pl. akciók, 
árkedvezmények) 
4. Nyomásgyakorlás(felszólítások 
vásárlásra, foglalásra, árajánlat kérésére 
stb.) 
5. A termék vagy szolgáltatás iránti igény 
megfogalmazása (célzás a vevők igényeire, 
problémáira) 
6. Válaszadás szorgalmazása – kötelező 
(implicit) mozzanat 
7.Útvonal/elérhetőség megadása 
(hitelteremtés) – kötelező mozzanat 
 

1. A figyelem felkeltése – kötelező 
mozzanat 
2. A termék vagy szolgáltatás egyes 
jellemzőinek bemutatása, rövid jellemzése 
3. Ösztönzők felajánlása (pl. akciók, 
kedvezmények) 
4. Nyomásgyakorlás (pl. Vásároljon még 
ma!) 
5. A termék/szolgáltatás iránti igény 
megfogalmazása (pl. Autóvásárlást tervez?) 
6. Válaszadás szorgalmazása (pl. Hívjon!, 
Kattintson ide!) 
7. A piac megcélzása (pl. idős emberek, 
vállalkozók, családok fotója)  
8. Híresség/tipikus felhasználó jóváhagyása 
9. Hitelteremtés (pl. URL-cím megadása, 
vállalkozás nevének szerepeltetése) 

 
Üzleti honlap 

 
 1. A weboldal (feladó) azonosítása – kötelező mozzanat 
 2. A figyelem felkeltése – kötelező mozzanat 
 3. A potenciális vásárlóval való kapcsolat megerősítése 
 4. Információ adása a webhelyről – kötelező mozzanat 
 5. Hitelteremtés 
 6. A piac megcélzása (célközönség) 
 7. A termék vagy szolgáltatás iránti igény igazolása 
 8. A termék vagy szolgáltatás fő jellemzőinek bemutatása – kötelező mozzanat 
 9. A cég filozófiájának megfogalmazása 
 10. Ösztönzők felajánlása 
 11. Kapcsolatfelvétel szorgalmazása 
 12. Reklámok megjelentetése 
 13. Hírek közlése 
 14. Navigációs metadiskurzus 
 15. A célközönség információs és szórakozási igényeinek kielégítése 
 16. Kereső-optimalizálási manipuláció 

 A szalaghirdetés és a szponzorált szöveges link mozzanatszerkezeti modelljeinek 

hasonlósága Bhatia (2004: 64) reklámokra kidolgozott modelljével arra enged következtetni, 
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hogy a két hirdetéstípus az online reklám műfajának alműfajaként definiálható. Az üzleti 

honlap számos eltérő mozzanata és retorikai funkcióinak változatossága miatt önálló 

műfajnak tekinthető az online promóciós műfajok kolóniáján belül.  

 

6. Mivel az internetes hirdetések és a honlapok funkcionálisan kapcsolódnak egymáshoz, 
köztük intertextuális és intermediális kapcsolat mutatható ki. 
 
 A linkek a reklámozott termékről vagy szolgáltatásról bővebb információval szolgáló 

webhely egyik oldalára vezetnek. Ez a weboldal (érkezési oldal) lehet a webhely címlapja, 

honlapja (főoldala), vagy kifejezetten az adott termék vagy szolgáltatás promóciójára 

kialakított oldal, amely legtöbbször a webhely részét képezi.  

 

Online reklámok és érkezési oldalak kapcsolata 

     címoldal (címlap) 

 

online reklám     honlap – további online reklámok  

 

 

     egyéb weboldal – további online reklámok 

9. ábra 

 Az intertextuális kapcsolódás a vizsgált online promóciós műfajok között 

megvalósulhat: 

• a szöveg teljes átvételével, 
• kohéziós eszközökkel, 
• műfaji kapcsolódással (műfaji függőség és műfaji beékelődés formájában). 

 
 
Következtetések és kutatási tervek 
 

 A kutatás eredményeként bebizonyítottam, hogy a három online 

marketingkommunikációs eszköz: 

• szövegszerűségének elemzése releváns, 

• szövegszerűséggel rendelkező, kommunikatív szöveg, mely 

• műfajtanilag besorolható, mozzanatszerkezete megadható. 

 Azt is sikerült igazolnom, hogy nyelvészeti kutatások számára alkalmasak ezek a 

mulitmediális és hipertextuális jellegű online promóciós eszközök. Bemutattam, hogy milyen 

megközelítések mentén elemezhetőek alkalmazott nyelvészeti megközelítésben. A retorikai 
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szempontok szerint történő szövegtipológiai besorolást azonban az üzleti honlap esetében 

nem sikerült véghezvinni, illetve a szalaghirdetésen belüli mozzanatok elkülönítése is 

nehézségekbe ütközött.  

 Az eredmények felhasználhatók további interdiszciplináris kutatások 

kiindulópontjaiként. Mivel a szövegszerűségi ismérvek újraértelmezése során lehetővé vált 

multimediális és hipertextuális jegyekkel rendelkező kommunikátumok leírása, az általam 

javasolt megközelítési mód alkalmazható más internetes szövegek (pl. blogok, elektronikus 

hírlevelek) szövegszerűségének vizsgálatára. A mozzanatszerkezeti modellek felhasználásával 

pedig megnyílhat az út olyan kontrasztív retorikai kutatások előtt, amelyek különböző nyelvű 

online reklámok és üzleti honlapok mozzanatszerkezeti modelljeinek, illetve azok lexiko-

grammatikai jegyeinek az összehasonlítására fókuszálnak. A lokalizáció, amely az idegen 

nyelvű honlapok fordítását is magában foglalja, csak akkor hajtható végre sikeresen, ha a 

fordító tudatában van az adott műfaj retorikai szerkezetének a forrásnyelv és a célnyelv 

esetében egyaránt. Számos olyan digitális műfaj is fellelhető továbbá még a világhálón, 

amelyek kategorizálásra, leírásra szorulnak.  

 Az üzleti honlap mozzanatszerkezeti modelljének ismeretében az eredményeket 

hasznos lenne egybevetni egyrészt egy befogadói attitűdvizsgálat kimutatásaival, másrészt a 

weboldalak olvasására és használhatóságára vonatkozó kísérletekkel. A webergonómia, azaz a 

weboldalak használhatóságára való törekvés olyan interdiszciplináris kutatási területet jelöl 

ki, amely nyelvészek és informatikusok együttműködését teszi lehetővé. A multimedialitás és 

a hipertextualitás szövegértési- és befogadási szokásokra gyakorolt hatásának vizsgálata olyan 

eredmények kimutatásához vezethet, amelyek segítik a honlapszerkesztőket a minél 

könnyebben olvasható és értelmezhető weboldalak létrehozásában.  

 Az disszertációban csak érintőlegesen tértem ki a metaszövegek és a honlap, valamint 

a kulcsszavak és a szponzorált szöveges link kapcsolatára. A kereső-optimalizáció, amelynek 

célja a weboldalak és az online hirdetések szövegeinek optimalizálása a keresőgépek találatai 

szempontjából, olyan kutatási lehetőségeket rejt magában, amelyek rávilágíthatnak arra, hogy 

milyen hatása van a kulcsszóhasználatnak, ismétléseknek, szinonimák alkalmazásának az 

organikus találatokra, illetve milyen kapcsolat van a népszerű keresőkifejezések és a 

weboldalakhoz, hirdetésekhez megadott metaszövegek között.  

 Reklámnyelvi kutatások keretén belül a hagyományos és az online reklámok 

nyelvhasználatát össze lehetne hasonlítani, rámutatva a figyelemfelkeltés, meggyőzés és 

manipuláció hasonlóságaira és különbségeire a különböző médiumokban. Szociolingvisztikai 

szempontból pedig érdekes lenne megvilágítani a különböző gazdasági szférákhoz 
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kapcsolódó honlapok (pl. banki, önkormányzati, non-profit stb.) nyelvhasználatában 

megmutatkozó különbségeket. 

 Bízom benne, hogy ez a disszertáció felkelti azon kutatók érdeklődését is a 

netnyelvészet rendkívül érdekes és feltárásra váró területei (pl. kiberpragmatika, 

webergonómia, kiberműfajok) iránt, akik eddig még nem foglalkoztak ilyen jellegű 

vizsgálatokkal, s idővel a netnyelvészet is az alkalmazott nyelvészet egyik diszciplínájává 

válik.  
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