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 Öltözetek: (Női, férfi egyaránt) 

- hivatali 
- szabadidős 
- utcai öltözék 
- informál 
- fél ünnepélyes 
- ünnepélyes: 

- black tie 
- white tie 

1, Hivatali öltözet 

Női: kosztüm: - francia 
- angol szabású 

Francia: nőies, inkább koktélpartin hordható, rövid derekú, szabott, esetleg csipkedísz, dísz gombok. 
Angol: Hosszított kabát válltöméssel, sálgalléros,  1 soros v. 2 soros gombolással, szűkített ( slájkolt ). 
Külön szabóval varrandó méretre. Szoknyája: szűk, térközépig ér (picit lehet hosszabb, rövidebb), 
slicc, amely nem nyitott. 
Elegáns ruha, szoknya+blúz+mellény v. kardigán+ öv. Minden esetben testszínű harisnya. 
Körömcipó. Kiegészítők: bross, kitűzők, sálak, kendők mindez visszafogottan. 
Az anyag általában egyszínű, esetleg apró mintás. 
Férfi: öltöny+ hosszú ujjú ing+nyakkendő+ hosszú szárú zokni+elegáns (nem makkos) cipő 
Ősszel sötét színek (barna, bordó, kék, fekete), vastagabb anyag 
Tavasszal nyáron vékonyabb anyag, világosabb színek (tojáshéj, vajszín) 
Sötét öltöny+fehér ing+ sötét nyakkendő+ sötét zokni+ alkalmi cipő 
Az egyenruhák is idetartoznak (rendőr, katona, légi kísérő) 
2, Utcai öltözet 
Meghatározó, hogy honnan hová megyek. Van – e alkalmam átöltözni a két alkalom között . 
( Munkából piacra, nincs öltöző, nem tud átöltözni. ) 
3,Szabadidős öltözet 
Az adott helyszínre való öltözet használata kötelező (Tenisz ruha, golf , úszás ) 
4, Informál 
Arról informál az időpont a meghívón, hogy miben kell megjelenni az adott rendezvényen. 
Késő délelőtti állófogadás – kosztüm, késő délutáni rendezvény – koktélruha  
5, félünnepélyes 
Férfi: sötét öltöny- ing- nyakkendő 
Nő: Sötét ruha, kosztüm, lehet kiegészítő, de túl kihívó. 
6, Ünnepélyes 
Férfi: fekete öltöny+ fehér ing+ alkalmi lábbeli 
Nő: fekete, sötét ruha 
Black tie (férfi ): szmoking, fehér ing, fekete selyem csokornyakkendő, hosszú szárú fekete zokni, 
fekete mellény , lakkcipő, kalap. 
(hölgyek) kisestélyi térdközépig érő (lábszár középnél ne legyen hosszabb, szabás variálható) frizura 
igazodik a ruhához, harisnya variálható, cipő elegáns. 



White tie (férfi) Frakk viselete kötelező, fehér ing, fehér selyem mellény, fehér csokornyakkendő, 
fehér glasszé kesztyű, cilinder, sétapálca. 
 (hölgyek) nagyestélyi (ruha szabása testalkat függő) , ujjatlannál stóla v. perelin, fodrász, smink, 
könyök fölé érő hosszú szárú kesztyű ( anyaga: selyem, csipke, ruha anyaga ), ékszert kesztyűn kívül 
viseljük, nem vesszük le. Ékszer csak ezüst v. arany v. tűzzománc, nem keverendő, 1 kézen csak max. 
2 gyűrű, övek, brossok. 
 
Tárgyalás: 
Konfliktusa van, az áralku. Írásba kell foglalni a megállapodást. Ki kel alakítani a taktikát, tárgyalási 
stratégiát. Stratégiai módszer felállítva, kialakítani a taktikát, közben pedig állandó ellenőrzés, hogy 
az általam előre eltervezett célt elérjem. 
Kérdés típusok: 
1, Ismerkedési kérdés típusok: ismeretlen partnernél: tapogatódzás (könnyen idetalált, hogy van, 
közös hobbi (ha pl. egy képről kiderül, ami a falon függ, hogy szokott horgászni), így oldott légkörben 
kezdődik a tárgyalás. 
2, Tilos kérdések: személyre, családra, jövedelemre vonatkozó kérdések. 
3, Tárgyalás megakad: szónoki kérdések, megválaszolhatatlan kérdések (Mi volt előbb a tyúk vagy a 
tojás? ) 
4, Lényegre törő, informális kérdések (Hány db 2 ágyas v. franciaágyas szobája van? ) 
5, Szuggesztív kérdések: (beleszuggeráljuk szinte, amit szeretnénk) 
6, Kérdésre kérdés válasz: akkor használjuk üzleti életben, ha nem szeretnénk a nekünk feltett 
kérdésre válaszolni. A válaszul feltett kérdésünkből tudja, hogy nem fog választ kapni a saját 
kérdésére. 
 
Az üzleti életben sok olyan nép van, aki nem tűri a visszautasítást. Ilyenkor a válasz pl. sajnos nem 
tudtam eléggé tájékozódni, így nem szeretnék még állást foglalni ez ügyben, türelmét kérem. v. 
visszakérdezés, v. térjünk vissza erre egy későbbi időpontban. 
 
Az egyik legegyszerűbb eladási stratégiai módszer: AIDA 

A- ember figyelmének felkeltése (kirakat) 
I- érdeklődés felkeltése 
D -       vásárlási óhaj felkeltése ( kipróbálás ) 
A -        Akcióra, vásárlásra bírás ( kifizetés) 

 
Rangsorolni kell a hivatali életben: 
Nemek szerint: A nő magasabb rangú, mint a férfi (férfit mutatnak be a nőnek) 
Életkor szerint: Idősebb feljebb való, mint a fiatalkorú. A fiatalabbat mutatom be az idősebbnek. 
Hivatali rangsorolás: Alacsonyabb rangút mutatom be a feljebb valónak. 
De együtt kell értékelni ezeket és így használni (60 éves titkárnő- 40 éves főnök- a főnök köszön a 
titkárnőnek) 
7 lépcsős ( régi)  rangsorolás: 

- csoportvezető (legalacsonyabb) 
- oszt. vez. helyettes 
- oszt. vezető 
- főosztály vez. hely. 
- főoszt. vezető 
- gazd. ig. helyettes, elnök helyettes 
- igazgató, elnök, vezérigazgató 

/ 2 lépcsőfokot lehet átlépni a rangsorban pl. a bemutatásnál, ültetésnél) 
Új rangsor: 

- beosztott, alsó vezető 
- középvezető 



- felső vezető 
 
Ültetés: üzleti életben  
 Főhely: vendéglátó, mellette a felesége 
2. főhely: vendég, többiek a delegációvezető 2 oldalán csökkenő rangsorban foglal helyet. 
Illik mindent végig kóstolni. Feleség, ha a cégnél dolgozik, akkor a rangsori helyén ül. Az asztaltól nem 
lehet felállni csak az étkezés legvégén. 
 
Köszönés, bemutatkozás, bemutatás 
Köszönés: napszaknak megfelelően (Jó napot kívánok!, Üdvözlöm! Kezi csókolom! Viszont látásra!) 
Magázódás! 
Férfi köszön előre nőnek, fiatalabb az idősebbnek, alacsonyabb beosztású a magasabbnak, terembe 
belépő először a bennlévőknek, kilépő a maradóknak. 
Szakmák köszönései használhatók. 
Rendezvényeken a hostess fogadja és köszönti a vendégeket. 
Magán életben is ezeket a szabályokat alkalmazzuk. 
Üzleti életben kézfogás, kézcsók. Szándékot figyelni kell, hogy a nő kézmozdulata kézfogás v. csók 
lesz. Kézcsóknál végigvezeti a kezet a kézbe, nem fogja meg és kéz fölé hajol, nincs cuppanás  :) a 
kézen. Kézfogásnál nem rázzuk ki a szuszt a másikból  (3 puszi szláv szokás). Azonos neműeknél 
csak kézfogás van. 
Sorrend: Kézfogás- köszönés- bemutatkozás- névjegykártya átadása. 
Kézfogás kesztyű nélkül (kivétel hölgyeknél White tie). Kesztyűtlen kéz barátságot és 
fegyvertelenséget jelent. 
/Tyúkszem párbaj: első sérülésig ment 
 Koncert párbaj: nem volt sérülés 
Amerikai párbaj: halálig vívták 
Orosz rulett: 1 golyó a tárba / 
Bemutatás: 3 ember kell hozzá, úgynevezett közreműködő 3. fél. Rendezvényeken van ilyen, azért, 
hogy az oda meghívottakat összeismertesse. 
„ Nagy Úr engedje meg, hogy bemutassam Önnek a hölgyet, v. urat „ Csak egyik felet ismeri a 3. 
személy. 
„Nagy Úr engedje meg, hogy bemutassam Kiss Urat.” Ismeri mindkét félt a 3. személy 
„ Uraim / Hölgyeim, Uram, Hölgyem / engedjék meg, hogy bemutassam Önöket egymásnak.” 
Kézfogás és mondják a nevüket egymásnak. A 3. fél egyik felet sem ismeri. 
 
Protokoll a gépkocsiban: 
Üzleti életben mindig a vendég a legmagasabb rangú. A vendégjog mindent felülír. ( A vendég 
rágyújthat a nem dohányzó kocsiban.) 
Ha a gépkocsit sofőr vezeti: 1 rangú hely: jobb hátsó ülés, 2. bal hátsó, 3. hátul közép, 4. anyósülés- 
házigazda. Kiszállásnál a 1. rangú kezd. Beszállás: jobb oldal 1 rangú, baloldal 3. rangú, 2. rangú, jobb 
első és gépkocsivezető ajtókat becsukja, csomagokat berakja a csomagtartóba majd ő maga is 
beszáll. 
Ha a házigazda a sofőr: 1 rangú hely az anyósülés, 2. jobb hátsó, 3. bal hátsó, 4. hátul közép. 
Ha a vendég dohányzik a kocsiban a vezető, akkor sem gyújthat rá. 
Baloldali közlekedésnél megfordul a rangsor helye. ( Ausztrália, Angol, Japán) 
 
Dohányzás: 
Vannak helyek, ahol: 

- Tilos (törvény, tábla tiltja, korház, bank, iskola, közintézet, megálló) 
- Nem illik (beteg, idős, kismama mellett, étkezésnél, nem dohányzó lakásban, 

tömegközlekedésen) 
- Szabad dohányozni (kijelölt helyeken, utcán?- bár nem illik,) 


