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Kommunikáció: Maga a fogalom latin eredetű szó, a kommunikáció: (a CD-n levő anyagot 
átnézni, ehhez kapunk még adalékokat) egy másik emberrel, embercsoporttal történő 
kapcsolatteremtés, mint egy adó-vevő készülék.  Amikor a Tanárnő beszél Ő az adó, lököm a 
sódert, tehát felmegy az agytekervényünkbe, a fülünkön keresztül, az, hogy ennek van-e 
értelme vagy nem, vicces vagy nem, az arcunkon megjelenik a reakció és megkezdődik a 
visszacsatolás, pl. ha kimeredt szemmel s kés megáll a levegőben, akkor valószínűleg valami. 
Marhaságot mondtam, ha komolyan néznek akkor valami. Olyasmit mondtam, ami újdonság, 
vagy ha tréning, vizsga lenne ahol mindenki szóhoz jut, akkor máris Önök lennének az adók, 
de most Önök a vevők, vagy ha szóbeli vizsga lenne akkor igyekszek felvenni a pókerarcot , 
 
Vannak verbális és nonverbális kommunikációk, nagyon fontos, hogy mennyire vagyok 
felkészült, hogyan tudom lekommunikálni amit szeretnék, egy üzleti tárgyaláson pl. azért 
veszünk részt, hogy felvirágoztassuk a vállalkozásunkat, partneri viszonyba kerüljünk 
egymással, ehhez nagyon fontos, hogy oda kell figyelnem a partnerre, be kell tartanom az 
udvariassági szokásokat, nem mindegy, hogy magyar partner vagy külföldi, ha külföldi akkor 
oda kell figyelnem az adott ország protokoll és egyéb szokásaira, pl. népművészet, 
néphagyományok, népnyelv, tehát figyelnem kell arra, hogy semmiben meg ne sértsem a 
partneremet, ha külföldi akkor az adott országból fel kell készülnöm , ha megsértem 
akaratomon kívül a tárgyaló partnert akkor abból nem lesz jó üzlet, tehát a családban annyira 
nem figyelünk hogy kommunikálunk anyós pajtással , gyerekekkel ,stb.,  
 
Az üzleti kommunikációban vannak írott és íratlan szabályok, soha ne érezze azt, hogy 
magamnál kevesebbre tartom,de azt sem, hogy többre tartom, tehát mindig egyenrangú 
félként kell tárgyaljak a másikkal, testtartással, mimikával is alá kell támasztanom, én majd 
külön választanám az írott és nem írott kommunikációt., ugye azt mondtam, hogy a 
kommunikáció kapcsolatteremtést jelent, tehát két fő ága van a beszélt és az írott 
kommunikáció, ez is tovább oszlik:   a beszélt kommunikációnál biztos, hogy eljön egy olyan 
helyzet amikor konfliktusba kerülök a partneremmel, mindketten tudjuk mennyiért éri meg 
eladni- megvenni az árut, tudjuk a piaci jelenlétét, ezek mind a tényekre vonatkozó informatív 
kérdések és válaszok, és amikor mindketten előnyösnek találjuk ezt az üzletet akkor jön az ár 
alku ami mindig sokkal hevesebb gesztusokban, akár kifejezésekben mint az addig beszélt 
tárgyalás, ezért ketté oszlik társalgásra és tárgyalásra, amíg a társalgásnak nincs konfliktusa 
addig a tárgyalásnak van konfliktusa és mindig az árnál alakul ki, ez otthon is lehetséges, de 
mindig van . 
 
Általában amikor árra kerül a sor az eladó mindig felsrófolja az árat a vevő az alacsonyabbról, 
a két ár mindig közeledik egymáshoz ha nehezen is, aztán elér egy olyan küszöb értéket 
amikor mindkét félnek megéri eladni vagy megvenni és innentől fogva megállapodna, kezet 
fognak és ismét át megy társalgásban a tárgyalás.  
 
Az írott kommunikációnál sokat írunk, magánemberként írunk leveleket hivataloknak, 
reklamálunk aztán háborgunk, de ezeket mind megtesszük, a jobbik eset ha elismerik a 
hivatalok a hibát, de általában próbálkozik, hogy csőbe húzzon, de pl. a nyomtatványok 
kitöltése is ide tartozik , bevételi pt . bizonylat, jegyzőkönyv, kérvény, kérelem, bejelentés. 
 



Pl: kivonatom a gk.-mat a forgalomból, de ezektől nagyban eltérnek a magánemberek egymás 
közötti levelezései, itt egy dolgot kell figyelembe venni, hogy ugyanolyan tagolt legyen, 
legyen megszólítás, bevezetés, meglegyen a hármas tagolás, bevezetés, tárgyalás, befejezés és 
legyen egy dátum valahol rajta, mindegy, hogy hol. 
Stílusában is merőben más mint egy hivatali levélnek. 
 
Vannak külső és belső zavaró tényezők, pl. ha nem egy nyelvet beszélünk, akkor 
szaktolmácsot kell fizetni . tegyük fel, hogy van közös nyelv, külföldi, akkor ismernem kell a 
külföldi ország szokásait, pl. az angolokkal magánéletről semmi esetre se beszéljünk , viccet 
ne meséljünk, mert nem az Ő fülükhöz szokott viccek , politikai viccet nem mesélünk, mert 
nem értik, disznó viccet nem mesélünk, ha régóta partnerek vagyunk Ők próbálkoznak egy-
egy viccel, de azt meg mi nem értjük, mert elég fanyar .  
Mr. Bean, nem bírom, de a könyvekben olvasott angol humor nagyon jó ., de az üzleti életnek 
nem erről kell szólnia, hanem ott dolgozzunk, mondjunk el minden feltételt az áruról, 
mondjunk el mindent amit lehet és ha lehet akkor hosszú távú üzletet kössünk, belső zavaró 
tényező lehet, ha nem tudjuk kifejezni magunkat rendesen és folyton szó ismétlést csinálunk, 
de ehhez tudnunk kell, hogy a magyar nyelv nagyon fantasztikus választékkal bír, pl. : 
mozgás= cammog, baktat, poroszkál, bandukol, lépeget, sétálgat, totyorog, megy, lépked, 
halad, siet, szalad, rohan, lohol, száguld, , ezért tudják a magyar nyelvet kihasználni a 
műfordítók, mert magyarról az árnyalatokat is ki tudják fejezni , vagy nagyon sok rokon 
értelmű szavunk van, sok különböző alakú és szinte azonos szavunk van , próbáljuk ki az 
anyanyelvünket a magánhangzókkal felcserélve kihasználni, pl: eke, éke, oka,  
Ezeket használják ki amikor a beszélt kommunikáció van , illetve ne használjon alá és fölé 
rendeléseket, mert már rég elveszítette mivel kezdtük a mondatot, egyszerű mondatokban 
fogalmazzunk , érthetően és logikusan fejezzük ki magunkat és mindezt írásban és beszédben 
is.  
Belső zavaró tényező ha nem vagyok a másikból felkészülve, ha nem bízok meg benne ,ha 
feltételezem, hogy Ő engem be akar csapni, akkor Ő is feltételezi rólam, hogy be akarom 
csapni, ezért ezeket a belső zavaró tényezőket ki kell zárni, lehet kicsit zavaró, de a 
beszédhibákat ki lehet küszöbölni, pl. a siketnémáktól csodás tárgyalásokat láttam, 
jelbeszéddel, de ne mosolyogjuk meg a másikat ha a helyi népviseletben jelenik meg, lehet, 
hogy ez a részéről ez a legnagyobb tisztelete felém, !!!!!  
 
Belső zavaró tényezők közé tartozhat ha valaki nagyon izgul, ez nagyon látszik rajtuk, 
elfehérednek , vannak akiken ilyen piros foltok jelennek meg, pl. vizsgákon, de tudja az 
anyagot és mégis, egy tárgyaláson ezt ne ! amíg otthon ki nem gyakorolták a tükör előtt, hogy 
izgulunk, soha ne vegye észre a másik , mert azt fogja gondolni, hogy át akarjuk verni, vagy 
könnyű prédák vagyunk . Ezenkívül egy tárgyalás alkalmával külső tényezők is 
felmerülhetnek, de ezek általában tőlünk független tényezők, pl. az utcán iszonyú zaj van, 
hiába van becsukva az ablak, beszűrődik, elvonja az ember figyelmét, vagy egy adott 
teremben többen elkezdenek pusmogni és ez nagyon zavarja az előadást,  külső zavaró 
tényező lehetne ha ebben a teremben fekete padok és asztalok esetleg fekete fal lenne, 
mennyire van összhangban a terem , ezek a lehajtós székek is iszonyú kényelmetlen , ezen 
nem lehet órákig ülni , ez is lehet igen komoly tényező, ha nagyon kényelmetlen a szék, vagy 
nem megfelelő magasságban van az asztal , ha túl kényelmes a szék hajlamosak vagyunk 
hátradőlni, elbóbiskolni, ezt egy tárgyaláson meg ne próbálják, még ha 45-50 fok van a 
teremben akkor sem , soha ne aludjunk el, egy tárgyalás alkalmával ez megengedhetetlen. 
A teremben levő hőmérséklet ha túl meleg, ha túl hideg, mindkettő nagyon zavaró, most már 
a legtöbb irodában légkondi van, de annak a hőfokának a beállítása sem mindegy! Ne legyen 
5 foknál több az eltérés a kinti és benti hőfokok között . 



Nagyon fontos egy teremnek a díszítése, nem azt jelenti, hogy 83 képet és növényt 
kiakasztok, ne művirágot !!!! ÉLŐ virágot csak !  
Fontos a teremnek a megvilágítása , olyan világos legyen ahol nagyon jól látok, de szűrt fény 
legyen, nem olyan ahol a szemembe világít a nap, vagy a fény, az energia takarékos sárgás 
fény a sokkal kellemesebb mint az átlátszó hideg, kék üvegbúra pl.  
A terem mérete is fontos !   Ha egy teremben pl, ebben 20-30 fő ül, vagy kérem, hogy ne 
húzódjanak hátra egyenként, méterekkel később., vízhangozna az egész terem , vagy nem 
tudok bebeszélni egy egész termet, de egy ilyen létszámnál már nem tudom betölteni a teret 
mikrofon nélkül . 
 
Ha magyar üzleti partnerem van akkor is ismernem kell az adott időszakban érvényben levő 
írott vagy íratlan illem szabályokat., nézzük meg egy picit ezeket :  
 
Illem fogalma:  a társadalmi érintkezés a jó modor, és az udvariasság szabályainak összessége  
 
Az illemszabály az ember legősibb, leg emberibb szokásait tartalmazza, tulajdonképpen a 
társadalmi érintkezést teszi lehetővé, nincsenek rá jogszabályok, nem büntetik ha megszegjük,  
 
Az Erkölcs:  azon viselkedési formák melyek a társadalom szempontjából kevésbé fontosak , 
de az egyének  mindennapos érintkezésében  elengedhetetlenek, erkölcsnek nevezzük . . 
 
Az erkölcsi szabályok állandóan változnak, különböző politikai viszonyokban, kül. 
Országokban, különböző társadalmi viszonyokban különbözően változnak. 
 
Pl: Mo-on XIX. században ha az utcán megjelentek és kivillant a bokájuk, már 
erkölcstelennek számítottak , manapság????    
Anno mi is lázadoztunk , vagy, hogy ismerkedünk ma???  Mindenkit össze-vissza puszilunk, 
és máris meg van az ismeretség,   anno ha egyedül sétált egy fiatal lány, akkor ha már látó 
távolságban volt a fiatalember akkor a lány leejtette a zsebkendőjét, és a fiatalember felemelte 
és átnyújtotta, de nem lehetett sokáig bemutatkozni, de meg lehetett hívni egy-másfél héten 
belül egy teára, de nem maradhattak egyedül az asztalnál , hanem az összes vénkisasszony 
rögtön ott termett és kikérdezték társadalmilag, anyagilag , akkor lehetett néhány mondatot 
váltania az ifjú Hölgynek az ifjú Úrral !   Nem az érdekelt senkit, hogy szerelmes lesz-e 
valaki, mert birtok- birtokkal, vagyon-vagyonnal házasodott akár már a babák születése után 
rögtön . 
 
Azóta olyan nagyot változott a világ , úgy változtak a szabályok, a világ, ugyan van még egy 
réteg ,de nem biztos, hogy az olyan jó, lásd. Fenyő ügy. 
 
Itt eljutottunk a viselkedéshez:   vonatkozhatnak a köszönésre, a bemutatkozásra, 
öltözködésre, telefonálásra, hogyan illenek ezek a dolgok ?  
 
Az etikett fogalma:    A társadalmi érintkezés viselkedési szabályainak formáinak , előkelő, 
vagy előkelősködő körökben /pl. diplomácia/ megszabott s egyben megmerevedett rendszere . 
 
Ez a fogalom a diplomáciai etikettben elengedhetetlen fogalom. 
 
Az üzleti életben szokták mondani, hogy az üzleti üzletben etikusan viselkedik, vagyis ez 
inkább az erkölcs szinonimája amit az üzleti életben és a diplomáciában szolgálunk . 
 



A protokoll jelentései: az egyik nagyon gyakorlatias dolog:  pl . igen aláírtuk a protokollt, ez 
egy megállapodás, keretszerződés amit az üzleti életben is használunk .   a másik jelentése a 
diplomáciában nagyon fontos, a diplomáciai élet viselkedési szabályainak megjelenési 
szabálya: amit ha külföldi partnerünk van kötelességünk betartani ., abban az időben lóra 
kaptak és elindultak leigázni a másik fejedelmet, területet, manapság már nem így működik . 
 
Senkit nem akarok megsérteni, de nagyon –nagyon szeretném ha Európában nem olyan 
vélemény lenne rólunk amilyen most van, hanem olyan, hogy ragaszkodnak a 
keretszerződésekhez, ismerik egymás protokoll szokásait, nagyon korrektek az üzletben . 
 
Anno az MSZP- az SZDSZ-szel Kormány idején volt itt Erzsébet Királynő, elvitték a 
Nagycsarnokba, elvitték ide-oda, majd délután a Parlamentben volt egy plenáris ülés, na most 
minden országnak megvannak a szokásai, hogy hogyan lehet megszólítani Erzsébet Királynőt, 
Szabad György , nem tudta hogy kell, ott állt mellette a Parlamenti tolmács, de ehhez képest , 
Szabad György rámutat Erzsébet Királynőre, és közli vele, hogy Please Madame!, megállt a 
kés a levegőben, nyitva maradt a szájuk és a szemük , az éppen bent levő képviselőknek is, 
egyszer csak eltelt egy kis idő, mutatták a Póker arcát , a szeme egy picit megrebbent, és 
benne volt minden véleménye , na ez a sötét balkán, hát ez jellemző , és kivárta azt az egy –
két percet, majd úgy ahogy kell, mellette ült az Őt fölvezető Úri ember, aki felsegítette, a 
pulpitushoz, felállt a pulpitusra és köszöntötte a magyar tv .nézőket, képviselőket és ahogy a 
nagy könyve meg van írva ezt úgy mondta el.    
 
Medgyessy Felesége 500 ember jelenlétében a csészébe dohányzott, pedig nem volt 
hamutartó az egész protokoll teremben . 
 
Mik tartoznak nonverbális jelekhez., nem szóbeli , mert ugye ezek helyettesítik, kiegészítik 
ezeket a jeleket, ugyanakkor az első amik a vokális jelek és ez csak a hangokkal vannak 
kapcsolatban , nem mindegy,hogy milyen hangerővel beszélek, nem mindegy a hanglejtés, a 
stílus ahogy beszélek, milyen gyorsan beszélek.  
 
Példa: a Heti hetesben amikor még vendég volt a Verebes, hogy a különböző hangsúlyok 
hogyan hatnak,  Kohn és Grün nagyon összevesznek, Grün nagyon megsérti Kohnt, Kohn 
bírósághoz fordul, bíróság beidézi Grünt: két lehetősége van vagy itt most bocsánatot kér, 
vagy pedig ki kell fizetnie 10.000 séker büntetést, elkezd gondolkozni mit csináljon, egye 
fene bocsánatot fog kérni , odamegy a Grün a Bíróhoz és bocsánatot kérek, de van egy nagy 
problémám, nem tudom mit mondjak neki,   Grün : a Kohn egy becsületes ember ? bocsánatot 
kérek ? ezért nem mindegy hogy milyen a hangsúly.  
 
 
Tehát az első csoport a nonverbális jeleknél a hangsúly volt, most következnek a gesztusok, 
vannak népek ahol nem szeretik a széles gesztusokat, ezek ahol hideg van az északi népek, a 
déli népek, Olaszok, Zsidók, Arabok, külön forgatókönyv szerint zajlik, olyan nagyon 
gesztikulálnak , de ahogy megállapodtak egymás vállát veregetik, előtte ordibált, gesztikulált, 
aztán együtt kávéznak ha megállapodtak., a heves vérmérsékelt is hozzá tartozik , pl. a 
Viktóriát  a mutató és középső újjal mutatjuk, de van ahol a két szélső ujjunkkal nagyon 
csúnyát mutatunk, Cézár lefelé mutatta a tutit, lefelé hüvelykujj, az azt jelentette, hogy halál !  
 
Amikor beszélünk és mutogatunk akkor alátámasztjuk a mondandónkat, Skandináv országban 
nem szabad szélesen gesztikulálni , ott lefogom a kezemet ha muszáj. 
 



A következő a mimika:,  nagyon fontos az üzleti életben , anno az Ibuszban utaztam és 100 
milliós üzleteket kötöttem, és volt olyan, hogy két napig tárgyaltam , mert begyakoroltam a 
póker arcot, előtte idegen vezetőként kezdtem, hogy ne sértsen meg vendéget, ne vegye észre, 
hogy ha a vendég megsértette, az idegenvezető mindig mosolyog , mondjuk , hogy én egy 
zokni nagykereskedő vagyok és mondjuk van 10 ezer pár nagy zoknim és szeretném egyben 
eladni, jön a vevő és elkezdünk beszélgetni, milyenek a zoknik, milyen színű, lila van, igen 
van, lila-piros van , igen van, hány mosást bír ki, hány százalék a pamut benne, 37-es van, 
minden szám van, igen úgy hiszem, hogy minden szám van raktáron, de közben 38-as nincs , 
de ezzel az úgy hiszemmel és ha a szemem nem rebbent, nem kétkedik ebben a vevő., hányas 
számtól van, gyerek zokni van-e, 35,36,37, és kiderül 38-asnál hogy nincs, múlt héten még 
volt, nézzük meg, keresgélünk , és kiderül, hogy a 38-as elfogyott, de ha neki ez a nagyon 
fontos, akkor nem 1250,-ért, hanem 1150 ft-ért adom a zoknikat, hát ha 300 ft-nál többet 
veszek ki, a gyerekeim éhen fognak halni , de miután 4 órája alkudozunk eljutunk 800-600 ft-
ig, tehát félúton 700 ft-ban megállapodunk, mert mindketten jól jártunk, mert nekem 500 ft 
lenne csak ha raktározásért fizetek, de ő is el tudja adni 1000 ft-ért és ezzel még nagyon jó a 
piacon ,  de volt olyan, hogy észrevettem, hogy sűrűbben pislog a partnerem mint az előtt, és 
addíg jártam körbe az adott témát, míg ki nem derítettem, hogy mi volt az, mert éreztem, hogy 
hintába akar ültetni ,  de végül kiderült.  
 
Most nézzük meg a testtartást , az állam és a nyakam ha 90 fokos szöget zár be akkor ülök 
egyenes gerinccel, ha így ülök akkor se lenéző se megalázkodó nem vagyok, így vagyok 
biztos és egyenes, nagyon oda kell figyelni, hogy hogy tartom a testemet, ha nagyon lehajolok 
akkor abszolút megalázkodó vagyok, és lenéz a másik, ha fent hordja az orrát és beleesik az 
eső akkor szóba nem állnék vele, mert engem ne nézzen le amikor még azt sem tudja kivel 
van dolga , ha ülünk fontos az ,hogy ne tehénkedjünk az asztalon, pl. ebédelni megyünk a 
partnerrel, az alsó kar közepénél följebb nem tesszük az asztalra a kezünket , mert csuklóból 
kell étkeznünk, teríteni meg úgy kell , hogy összeérintjük a kézfejünket és kitartjuk a 
könyökünket, minden elférjen és ne lökdössük egymást , elegánsan akkora falatokat eszek 
amekkorákat be tudok helyezni az arcomba és ne nézzek ki hörcsögnek , ne csurogjon le a 
kanálról, ne essen le a villáról, nem beszélgetünk evés közben , nehogy leköpjük le a másikat 
véletlenül , Magyar ember evés közben nem beszél, csak a két fogás között beszélgetünk,  
Régen még a gyerekek két hóna alá könyvet raktak, hogy tanulja meg, hogy kell enni , ha 
kiesett a könyv mehettél az asztaltól a következő étkezésig!  
 
A 0.00 cm-től a fél méterig terjed az a távolság, üzleti tárgyalásra mindig pontosan illik 
érkezni, megérkezünk és megbotlunk a küszöbben, szép kis bemutatkozás, és átfut minden az 
agyán, de amikor az orránál már csak 5 cm van, vki. Felkapott , és máris intim távolságba 
kerültünk vele , ilyenkor a szaglás ilyenkor kiéleződik, finom az arcszesze, vagy Úr Isten de 
büdös, és a hallás is  , de jó a hangja, bocsánatot kért, hogy megmentettem, és beindul a 
tapintás is , de jó lenne beletúrni a hajába, vagy hagyjon már békén, és a látás is kiéleződik, de 
szép ápolt a haja, frissen borotvált, vagy Úr Isten csimbókokban lóg a haja, az üzleti életben 
csak az ízlelés nem kap szerepet ,   ez fél métertől 1,2 méterig terjed, az intim szféránk, pl. 
kezet akarok fogni ,de ha alacsony vagyok nem kell 1,2 méterről kezet fogni, mert hasra 
fogok esni,  ha már félig látjuk egymást, akkor megnő a látás szerepe, már lemérjük az 
öltözetét, aztán jön a hallás, ha már kezet fogtunk akkor a tapintás, szaglásé csökken , a 
harmadik távolság, az üzleti távolság: 1.20 cm, -től 3 m-ig terjed a távolság, erre mondják a  
három lépés távolságot., nézzük a látás szerepét :   kialakulhat első benyomásként a milyen a 
frizura, stb., de igazán azt mondják, hogy a bel csín a lényeg, de azt sajnos csak először a 3-ik 
találkozás, tárgyalás során tudjuk csak leszűrni.,    
 



Fontos még a pontosság, ennek is három fő fajtáját különböztetjük meg, első fajtája a percnyi 
pontosság, egy tárgyalásra 14.00 óra van megbeszélve akkor az 14.00 ,nem előbb, nem 
később, ha előbb érek oda, odaadom a névjegyemet a titkárnőnek és megkérem pontosan 
14.00-kor kísérjen a főnökéhez, addig az irodában környezettanulmányt végzek, megnézem 
van-e kint egy fotó, mondjuk egy hatalmas halat fogott a főnök ….., akkor ez már téma lehet a 
feszültség feloldására 
 
Megengedett késés, pl. a protokoll vendéglátás ültetéses formáinál, a díszétkezésnél van 
megengedett késés, maximum. 10 perc a megengedett idő a késésre., 19.10 perckor a 
házigazda megkéri a vendégeket , hogy foglalják el a helyüket, ha ennél többet késünk inkább 
ne menjünk oda, mert senki nem fog megszólni, de mindenkinek meg lesz a véleménye !  
 
15 perc elteltével már hozzák az első ételeket , miután a házigazda 5 perces beszédet mondott, 
és akkor pont készek az ételek és olyan állagban, ízben ami akkor kellően meleg, tehát nem 
lehet várni vele,  
 
A pontosság 3-ik fajtája az egy adott időintervallumon belüli érkezés, ez azt jelenti, hogy 
mondjuk az van a meghívóra írva, hogy a fogadás kezdete 17.00-17.30 között akkor 17.05 és 
17.25 között illik érkezni !!!!   ennél se előbb, se később ne érkezzünk .  
 
 
Most szeretnék egy kicsit a szimbolikus jelekről is szólni, a szimbolikus jelek, mindenben 
azok a jelek, melyekről szinte beszélnünk sem kell , pl: le lehet róla szakadni, foglalt, vagy 
leül a két partner, és mindkettőnek kikandiláll az ingéből a medálja, az egyiknek zsidó csillag 
a másiknak kereszt lóg a nyakában .  vagy a különböző egyenruhák, pilóta, tengerész, jó 
szelet, stb. köszöntés, Áldás, békesség =Református, Dicsértessék = Katolikus, orvosok, 
műtősök, cukrászok, szakácsok, száriba öltözve,  apáca viselet, rendőrök egyenruhája, pajesz, 
az Ortodoxoknak,   kipa a férfiak fején, régen a menyasszonyi ruha fehér volt, tisztaság, piros 
=szerelem, sárga = hűség, kék = barátság, ha virágot kell adnunk legyen 3 szál és egy legyen 
kék mondjuk írisz, de itt már a színek elveszítik jelentőségüket, de a kék a barátság jele, tilos 
mezei virágot ajándékozni, művirágot, cserepes virágot, illetve szalma virágot ajándékozni 
tilos ajándékozni !   ne okozzunk kellemetlenséget, pl. repülővel megy ne adjunk kardvirágot 
!, Liliomot szoktunk-e ajándékozni? Igen, csak ne fehéret !, vannak egzotikus különböző 
színű virágok, 1,3,5,7,9, virág legyen rajta, ezekből lehet 2 szálat, mert sok virágfej van 
rajtuk, de a 3 szál már sok. Nekem 30 féle van a kertemben  
 
 
Általában a magánéletben olyan virágot ajándékozunk amilyeneket tudjuk, hogy szeret, pl. 
kaktusz ,   fehér krizantém nálunk temetői virág, de Japánban lehet adni, mert ott nem az, de 
pl. Japánok nem szeretnek kezet fogni , pl. a vendéglátó meghajol az étterem ajtóban, majd én 
viszonzom, majd Ő megint meghajol és ott snitt, én többet ne, mert ott fogok éhen halni !  
 
Hollandok nagyon merevek, nem barátkoznak, ezért először nekünk kell lelkesednünk értük, 
mennyire tiszteljük Őket,  
 
Ne mutogassunk , nagyon figyeljünk a gesztikulációinkra. 
 
Oroszoknak soha ne adjunk fehér, vagy piros virágot, de cirmos szegfűt adhatunk  
 



Nem adunk bovlit, készpénzt , műkincset, nagy értékű ajándékot, drága illatszereket, 
tisztasági csomagot , ruhaneműt, fehérneműt, mert illik kibontanunk az ajándékot a 
megajándékozott előtt, ha bonbont kapunk nem illik kienni az egészet , háztartási gépeket, 
autót, ékszert se ajándékozunk, dohányárut, élő állat, Depardieu, anno kapott egy kiskutyát 
Fábry-tól, de vannak helyek ahol fél évre karanténba teszik az állatot ha beviszed, Indiainak 
nem adunk tehenet vagy tehenet ábrázoló képeket, nem adunk Uniqumot, Tokajit sem 
Arabnak, sem gyógyítónak. 
 
Külföldi partnernek általában Hungaricumot adunk , 5-10 dkg-ot, fél fogásos fokhagyma 
füzér, egy fogásos , mert ínhüvely gyulladás nélkül 32 db fokhagymát fűznek egy szálra, 
ennek a fele az egyfogásos 16 db-os füzér, de adunk Pick szalámit, Gyulai kolbászt, Libamáj, 
Kecskeméti Ágyas, mézes pálinkák, Tokaji Aszú, Uniqum, Vilmos Körte, egy pici festett tál, 
Magyar konyha receptjei könyvben, Albumok, DVD-k, tájegységekről, építészetről, kulturális 
emlékekről, gyógyfürdőkről, komolyzenei CD-k, Operettek, Sass Sylvia, Sebestyén Márta, 
Farkas Bálint, egyaránt adhatjuk a kivételeket : pl:  ha nekem van egy parfüm gyáram akkor 
adhatok a saját termékemből, fehérneműt is ha fehérnemű gyáram van, de csak zsebkendőt, 
nyakkendőt, sál, kész !   ha dohány gyáram van, egy kartonnal,vagy 30 szál szivart, vagy 150 
gramm pipadohányt, édességet , konyakos meggy, macskanyelv, Szamos marcipán. 
 
Minden jogot felülír a külföldi vendégjoga!     
 
Ezzel szemben magyar partnereinknek, céges ajándékokat , tollak, esernyők, sporttáskát, 
díszdobozos Tokaji aszú, két talpas pohárral, gravíroztathatom is a poharakat, határidő naplót, 
fali naptárat, ajándékkosarat. 
 
Az ajándékoknak két fő fajtáját különböztetünk meg, lekötelező és tilos ajándékot, és van a 
figyelmességi ajándék, mert az nem nagy értékű és elfogadható, és azt ugyanígy viszonozzuk.   
 
 
 


