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A nyilatkozat/interjú 

 
 
felkészülés  
Az interjú, vagy sajtótájékoztató előtt közvetlenül mindig szakíts 15-20 percet a 
felkészülésre, a ruházatodra. A felkészülés során érdemes végiggondolni azt a 
három-négy (nem több!) gondolatot, amit mindenképp szeretnél, hogy megjelenjen, 
és a legfontosobbat már az elején elmondani, majd interjú közben megismételni. 
Ugyanúgy készülj válasszal a lehető legkényesebb kérdésekre is!  
 
A jó riporter felkészül az interjúra. Ennek leggyakoribb módja, hogy elolvassa a 
korábban az interjúalannyal készült beszélgetéseket. Ezért aztán a válaszolónak sem 
árt észben tartania, korábban mit mondott, mit mondott másként, van e valami 
olyasmi amivel most ellent fog mondani magának. Ha  talál ilyet, készüljön fel a 
magyarázatra is. Ám ha nem kerül szóba a dolog, akkor nem érdemes 
magyarázkodni. 
 
nem kell mindent tudnod, és nem kell mindenre válaszolnod 
Nem kell mindenre válaszolni tudnod: nyugodtan mondhatod: "utána fogok nézni, most 
nem tudok erre válaszolni".   
 
Ha egy kérdés nem világos, ne akard te kitalálni, hanem nyugodtan kérdezz vissza. 
 
Az interjú jellegéből fakad, hogy az újságíró kérdez. Néha olyasmit is, ami nem 
tartozik a tárgyhoz, vagy tévedést fogalmaz meg a kérdésében. Ilyenkor udvariasan, 
de határozottan javítsuk ki: „Örülök, hogy megkérdezte, biztosan más is 
félreértette..."  Főleg a televízió- és rádió interjúknál ne hagyjuk magunkat kihozni a 
sodrunkból.  
 
Ugyanakkor kerüld az "erről a dologról nem nyilatkozom" típusú válaszokat! Különben 
könnyen abba a szerepbe keveredhetsz, hogy te is "sáros" vagy az ügyben!   
 
Az újságírók általában a minél erősebb történeteket és kitételeket kedvelik. Ne hagyd, 
hogy negatív minősítéseket mondassanak ki veled!  
 
A legrosszabb amit tehetsz, ha vitatkozni kezdesz a sajtóval, de mondhatsz olyat, hogy 
"ez jó kérdés, de az olvasókat/televíziónézőket/rádióhallgatókat talán jobban érdekli az, 
hogy...."  
 
Ne hagyd magad behúzni a csőbe. Ha a kérdés úgy kezdődik, hogy feleljen igennel 
vagy nemmel..., de te erre így nem tudsz, vagy nem akarsz, bátran mond azt, hogy 
sajnos ezt nem tudod megtenni, de ha akarja kicsit részletesebben ki tudod fejteni a 
véleményedet 
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nem kell másnak lenned  
Tévében, rádióban általában jól mutat, ha emberien viselkedünk: elnevetjük 
magunkat, vagy pillanatnyi zavarunkban megvakarjuk a fejünket. A jó riporter, ha 
előre össze is írja a kérdéseit, hagyja magát sodródni a beszélgetéssel.  
 
 
világosság, egyszerűség 
Fogalmazz egyszerűen és röviden, ne használj házi kifejezéseket, vagy szakzsargont. 
Minél rövidebb egy mondat, annál valószínűbb, hogy megértik! 
 
Ha újságba készül interjú, mondjuk el többször a fontos mondatokat, esetleg 
fogalmazzuk meg többféleképpen is azokat. Általában hatásosabbak a rövid, 
frappáns mondatok, a kis történetek, imponáló ha valaki adatokkal tényekkel, 
idézetekkel tudja alátámasztani mondanivalóját. 
 
Interjú közben kerüld az "állítólag", vagy "úgy hírlik" kezdető mondatokat! A forrás nélküli 
hivatkozások gyengítik a mondanivalódat, és könnyen számonkérhetők.  
 
Készülj egy-két frappáns, jellemző, könnyen megjegyezhető mondattal, jelszószerű 
kijelentéssel 
 
Erősíti a mondanivalódat, ha alá tudod támasztani példákkal, érdekes történetekkel, vagy 
kívülállók véleményével.  
 
megjelenés előtt 
Az általad adott interjú szerkesztett változatát megjelenés előtt jogod van még egyszer 
átfutni s válaszaidba belejavítani. A kérdéseket, címeket nem írhatod át, de válaszaidat 
hozzáigazíthatod. 
 


