
Kommunikáció        Hilliner Zsuzsanna 
 
Kommunikáció: latin eredetű szó, kapcsolatteremtés 
 
Tanár  adó 
Diák  vevő 
Az arcon reakció jelenik meg  mogorva, komor, mosoly  visszacsatolás 
 
Különböző módok:  1. verbális (szóbeliség) 
   2. nem verbális 
   3. szimbolikus 
 
1. Verbális  Hogyan beszélünk, megfogalmazás, téma ismerése, felkészültség a témából, 
figyelés a másikra  udvariasság a másikkal, magyar-külföldi partnerrel való tárgyalás 
(protokoll, nemzeti szokások) felkészülés az adott ország szokásából. A partnert egyenrangú 
félként kezeljük. 
 

Kommunikáció 
 

   
 

Beszélt   Írott 
            

     
 

   Tárgyalás   Társalgás 
  - van (ár) konfliktus  - nincs konfliktus, baráti kör 
 
Írott kommunikáció: 
 - levél 
 - magánélet 
 - hivatali élet 
 - magán  hivatalos 
  
Belső- külső zavaró tényezők 
 
Belső zavaró tényező: 
 - nincs közös nyelv 
 - viccmesélést hanyagolni kell 
 - szóismétlés 

- ne használjunk hosszú, összetett mondatokat; érthetően, logikusan fejezzük ki 
magunkat 
- felkészültség 
- ha nem bízom a partnerben 
- beszédhibák 
- izgalom 
- ha a külföldi partner nemzeti viseletben jön, nem mosolygunk, ez a tisztelet jele 



 
Külső zavaró tényezők: (tőlünk független tényező) 
 - külső zajforrás 
 - háttérzaj, pusmogás 
 - a környezet harmóniája 
 - kényelmesség 
 - hőmérséklet 
 - terem díszítése 
 - a terem megvilágítása, mérete 
 
Illem: a társadalmi érintkezés, a jómódor és az udvariasság szabályainak összessége 
 
Illemszabályok: (írott és íratlan) az ember legősibb szokásait tartalmazza, a társadalmi 
érintkezést szabályozza. Nincsenek rá jogszabályok. 
 
Erkölcs: azon viselkedési formák, melyek a társadalom szempontjából kevésbé fontosak, de 
az egyének mindennapos érintkezésben elengedhetetlenek. Az erkölcsi szabályok mindig 
változásban vannak. 
 
Viselkedés: az illem és az erkölcs írott és íratlan szabályai, mindennapi életvitelünket 
meghatározza. 
 
Etikett: a társadalmi érintkezési, viselkedési szabályainak, formáinak előkelő vagy  
előkelősködő körökben megszabott és egyben megmerevedett rendszere.  
 
Protokoll: egymás közötti megállapodás, keretszerződés.  
 Diplomácia  a diplomáciai élet megjelenésének szabályai 
 
2. Non-verbális jelek: 
 - vokális jelek 
 - szemkontaktus 
 - gesztusok 
 - mimikai jelek 
 - testtartás 
 - távolságtartás: 

- intim terület (0-50 cm)  szaglás, hallás, tapintás, látás 
- bizalmas távolság (50-150 cm) 
- üzleti távolság (150- kb. 300 cm) 

 
Pontosság 

 
       

 
 Percnyi pontosság  Megengedett késés  Egy adott időintervallum 
 - tárgyalásra való   - ültetéses forma  - fogadások (max. 20 perc) 
 érkezés   protokoll vendéglátás 
     max. 10 perc késés 
 



3. Szimbolikus jelek: 
 - színek 
 - ruházat (egyenruhák, régi öltözék) 
 - virágok 
 - ékszerek (karikagyűrű) 
 - vallási jelvények 
 
Virágajándékozás: 
- Ha férfit köszöntünk 3 féle színből lehet adni. 
- TILOS: mezei virágot, művirágot, cserepes virágot, szalmavirágot adni! 
- csak nemesített, vágott virágot adhatunk 
- csak olyan, ami nem okoz kellemetlenséget 
- attól függően honnan jön a partner – fehér krizantém  japánoknak lehet 
     – vörös-fehér szegfű  orosznak nem, esküvői virág 
- a virágot úgy adjuk át, hogy a csomagolást levesszük, kivéve díszcsomagolás 
 
Üzleti életben ajándékozás: 
 
TILOS: 
 - készpénzt 
 - bóvli, giccs 
 - műkincs 
 - illatszer (kivéve ha parfümcégem van) 
 - fehérnemű (kivéve ha fehérneműket gyártok: CSAK nyakkendő, zsebkendő, sál) 
 - háztartási gépek 
 - ékszer 
 - dohányárut (kivéve dohánygyár: 1 karton cigi, 30 szál szivar, 150 gr. pipadohány) 
 - élőállat 
 
Külföldi partnernek:  Hungarikum 
 - pirospaprika 
 - fokhagymafüzér (félfogásos – 16 fokhagyma) 
 - téliszalámi (Pick) 
 - hímzés 
 - libamáj 
 - kecskeméti fütyülős barackpálinka 
 - tokaji aszú 
 - magyar konyha receptjei az adott nyelven 
 - albumok, dvd Mo-i hírességek, látványosságokról 
 
Belföldi partnernek: 
 - céges ajándékok: esernyő, toll, naptár 
 - tokaji díszdobozos, poharakra céges embléma gravírozva 
 - agenda 
 - ajándékkosarak 
 
TILOS adni és elfogadni: 
 - nagy értékű 
 - lekötelező 
Ezek zsarolásra adhat okot! 
 



Öltözetek: 
- hivatali öltözet 
- utcai öltözet 
- szabadidős öltözet 
- informál öltözet 
- félünnepélyes 
- ünnepélyes  
 - black tei 
 - white tei 
 
Hivatali öltözet: 
Általában amiben tárgyalunk férfiaknál öltöny, nőknél kosztüm. 
Női kosztüm lehet:  

- angol: tárgyalásra felvehető kosztümtípus, mindenkinek jól áll. Fazonja lehet 
hosszított, válltöméses, sálgalléros, 1-2 soros gombolás, sweifolt (szűkített) 
- francia: nőiesebb (koktélpartira, rövidderekú, csipke, mellvarrásos, kiemeli a 
nőiességet 

Hosszított kabát és bő szoknya, szűk szoknya, nem lehet. Térdközépig, vagy egy kicsit 
hosszabb lehet, a szabadlépést a slicc biztosítja. Elegáns ruha + mellény, vagy 
kosztümkabát, sötét blúz + elegáns kardigán. Testszínű nylon harisnya, körömcipő kötelező. 
Kiegészítők: bross, selyemvirág, sálak-vállkendők, öv 
Télen: vastagabb szövet, sötét szín (barna, kék, szürke) 
Nyáron: vékonyabb anyag, világos, tavaszi szín (barack, tojáshéj), virágos mintás 
 
Urak: zakó, nadrág, fekete-sötét hosszúszárú zokni, ing, nyakkendő, lehetőleg ne 
nagymintás 
Gyakori viselet a világos öltöny, sötét ing, világos nyakkendő, de ez még nem az elterjedt 
elegancia. 
 
Hivatali egyenruha: 
Rendőr, katona, bíró, orvos, pap, szimbolikus jelek. 
 
Utcai öltözet:  
Mit veszek fel, az határozza meg, hogy honnan hova megyek 
 
Szabadidős öltözet: 
Adott helyszíneken viselhető, ahol a szabadidőmet töltöm. Attól függ, hogy milyen 
szabadidős tevékenységet folytatok. 
 
Informál öltözet: 
Mégis hova, és mikor megyek. Délelőtt állófogadásra abba megyek, amiben dolgozom, a 
délutáni fogadásra koktélruhába. 
Arról informál az öltözék, hogy milyen időben viselem. 
 
Félünnepélyes: 
(Pl.: opera) Férfiaknál sötét öltöny, ing, nőknél kösztüm. 
 
Ünnepélyes: 
Black tei:  

Férfi: fekete csokornyakkendő, fehér mellény, fekete lakkcipő, fekete zokni, szmoking, 
kalap, sál, kesztyű 

Nő: kisestélyi, legalább térdközépig érő vagy hosszabb, frizura az adott ruhához 
igazodjon, kiegészítőknek nylon harisnya, táska 
 
White tei: 



Férfi: frakk, fehér csokornyakkendő, fekete hosszú zokni, lakkcipő, cilinder, sétapálca, 
hosszú fehér sál, fehér glasszé kesztyű, szőrme kabát 

Női: nagyestélyi viselet, profi smink és fodrász kötelező 
Ruha a testalkattól függ, ha rövidujjú  akkor pelerin, stóla, vagy könyök fölé érő 

kesztyű. Lehet csipke, vagy a ruha anyagából. Az ékszereket a kesztyűre húzzuk fel, és a 
kesztyűt tilos levenni. Lehet hajba kiegészítő, öv, kitűző, bross, ezüst, vagy tűzzománc. 
 
Tárgyalási technika: 
 
Alaposan fel kell készülni, stratégia felállítása. 
Taktikai módszer  amit alkalmazni tudok a cél érdekében 
Tárgyalás ellenőrzése, hogy úgy alakul e, ahogy terveztem; értékelem, majd újra tárgyalok, 
visszaterelem a szót 
 
Kérdés típusok:  
- udvariassági kérdések (normális légkör, oldottabb, közös hobbi) 
- tilos személyre és családra vonatkozó kérdéseket, jövedelemre vonatkozó kérdéseket 
- tilos megválaszolatlan kérdést feltenni (pl.: tyúk v. tojás) 
- lényegre törő informális kérdések 
- szuggesztív kérdések (pl.: rábeszélés) 
- kérdésre kérdés (pl.: ha olyan kérdést tesz fel, ami olyan dolgot érint, amire nem akarok 
válaszolni, kérdéssel válaszolok) 
 
Sok nép van, akik nem tűrik az elutasítást (fortélyok alkalmazása, körülírás, mert nem tudni, 
hogy pozitívan vagy negatívan reagál e).  
Politikai kérdésekben nem mondunk véleményt, ekkor lesz a tárgyalás kiegyensúlyozott. 
 
AIDA 
 
A – attention – figyelemfelkeltés 
I – interest – érdeklődés  
D – desire – vásárlási óhaj 
A – action – vásárlásra hívás 
 
(Pl.: ha turmixgépet látok, visszalépek, tényleg ott van, bemegyek, nézegetem, felkelti az 
érdeklődésemet, és megnézem van e annyi pénzem, majd kifizetem – hazaviszem) 
 
Rangsorolás: 
 
Rang: a hivatali életben a férfit mutatom be a nőnek 
Kor: a fiatalt mutatom be az idősnek 
Hivatali rang: mindig az alacsonyabb rangbelit mutatom be a magasabbiknak. 
 
7 lépcsős rangsorolás - Lépcső aljától  

- csoportvezető 
 -  osztályvezető helyettes 
 - osztályvezető  
 - főosztályvezető helyettes 
 - főosztályvezető 
 - gazdasági igazgató 
 - igazgatók, elnökök 
Régen max. 2 lépcsőt lehetett átlépni. 



Mai szintek: 
 - beosztottak, elsó vezetők /csoportvezető/ 
 - középvezetők /osztályezető/ 
 - felsővezetők /igazgató/ 
Csökkenő rangsorba ülnek a delegáció tagjai. 
 
Köszönés, bemutatás, bemutatkozás 
 
Köszönés: 
Napszaknak megfelelően köszönünk, az üzleti életben a magázódás kötelező. Fiatalabb 
köszön előre az idősebbnek, férfi a nőnek, alacsonyabb beosztású a felsőbb beosztásúnak. 
Ha belépek akkor köszönök, ha kilépek is én köszönök előre. 
Rendezvényeket fogadó hosztesek várják a vendégeket.  
Kézfogás – kézcsók:  
Szándék: ha a hölgy indítja, akkor én is indítom, és ha fordul a kézfej, akkor kézcsókra 
vállmagasságba és hozzáér a szájával. Tisztelet!  
Ha nem fordul a kézfej, akkor kézfogás lesz. 
(szláv szokás a jobb-bal-középre puszi) 
Kézfogás, bemutatkozunk, névjegykártya csere /balkézzel, így rá tudok nézni a név miatt/  
Kesztyűt le kell venni a hölgyeknél minden esetben! 
 
Bemutatás: 
Mindig kell közreműködő harmadik, hogy ő a különböző embereket összeismertesse, ő 
odakísér ahhoz, akinek be kell mutatni – közvetítő szerep. 
 
Protokoll a gépkocsiban: 
 
Viselkedési szabályok: a vendég a legmagasabb rend, a vendég felül múl minden szabályt, 
jogot. Vendégjog van. Joga van rágyújtani pl.  
Jobb hátsó a legelőkelőbb, majd bal hátsó és közép, rangnélküli az anyósülés. (A jobb hátsó 
a legveszélytelenebb) 
Beszállni – kiszállni a rangsor szerint kell.  
Be: kinyitni a jobb hátsó ajtót, a bal hátsót, majd balra ülni.  
Ki: jobb hátsó, bal hátsó 
Jobb kormányos autónál minden a fordítottja! 
 
Dohányzás 
 
Dohányozni: 

- van ahol illik 
 - van ahol tilos 
 - van ahol szabad 
 
Tilos: 
- ahol a törvény tiltja 
- ahol tábla tiltja 
 
Nem illik: 
- gyerek mellett 
- idős mellett 
- kismama mellett 
- beteg mellett 
- étkezésnél 
- dohánymentes csoportban 
- utcán nem illik 



Ahol szabad: 
- otthon 
- kijelölt helyen 
 
Két gyújtás erejéig lehet tüzet adni. A szivarozás és a pipázás szertartás! 
 
Telefonálás 
 
1. Mobiltelefon 
2. Vezetékes telefon 
 
1. Mobiltelefon: 
 - elterjedt használat, káros hatásaival senki nem foglalkozik 

- szabályok vannak, helyek és esetek vannak ahol és amikor tilos, ahol nem illik, és 
ahol lehet 

 - törvény tiltja   autóban csak kihangosítóval használható 
    orvosi műtét közben nem lehet mobiltelefont használni 
    ahol tábla tiltja, ott ki kell kapcsolni 
 - ahol nem illik:   
   tömegközlekedési eszközön 
   színház, étterem, opera 
   utcán kiabálva 
 - ahol lehet: 
   otthon 
   kávéházban 
   minden olyan helyen, ahol nem tilos 
 
2. Vezetékes telefon:  
 
Hivatali beszélgetés: 
Először a hívó fél mutatkozik be, köszön, utána a hívott fél. Ha nem tudják adni, 
akivel beszélni akarunk, akkor visszahívást kérek, név-szám-(esetleg) tárgy 
megadása.  
Ha beszélgetés közben megszakad a hívó fél hív újra.  
Hivatalos tárgyalásra szeretnénk menni, de ismeretlen a hely és telefonon 
jelentkezünk be: bemutatkozás, személyes találkozást kell kérni, percnyi pontosan 
illik megjelenni az adott helyszínen. Ha korábban érkeznénk, névjegykártyát vigye be 
a titkárnő az pont az adott időpontban vigye be a tárgyalás elején.  
Az üzleti életben otthon reggel 9 előtt, és este 9 után ne zavarjuk a partnert. /ha 
szállodában lakik, akkor az a lakás/. 
Kivétel, ha sürgős az információ és engedélyünk van rá. 
Ha üzenetet hagyunk, hagyjuk meg a nevünket, telefonszámunkat, és, hogy meddig 
vagyunk elérhetőek.  
Ha hivatalban hívunk valakit, akkor meg kell kérdezni, hogy nem zavarjuk e. 
Tömören, röviden, lényegretörően beszéljünk. Feleslegesen ne akarjunk fizetni, 
viszonylag egyszerű mondatokba beszéljünk. Inkább a személyes találkozón 
beszéljük meg.  
Ha hivatalos ügyben keresek valakit, érdemes előre összeírni a kérdéseket, kis 
helyet kihagyva, hogy a választ le tudjam írni. Érthetően beszéljünk, ne hadarjunk, 
mosolyogjunk, mert minden átjön a telefonon. Idegen nyelven, ugyanúgy érvényesek 
ezek a szabályok.  
 



Üzletember ékszerezettsége 
 
Mindig egyfajta ékszer /vagy ezüst, vagy arany/. Férfin 1 pecsétgyűrű, 
mandzsettagomb, nyakkendőtű. Nőn szintén, egy kézen max. 2 gyűrű, nyaklánc. 
Nappal a smink finom, este lehet erősebb.  
 
Iroda berendezése, üzletember felszerelése 
 
Iroda berendezés: 
Függ attól, hogy saját cég e, vagy alkalmazott vagyok.  
Alkalmazott esetén: már egy kész irodába ülök be, általában nem választhatom meg, 
hogy milyen legyen a bútor, vagy a falak színezése. 
Saját cég:  

- harmonizáljon a szín 
- ne legyen hidegszínű 
- ne legyen zsúfolt, de legyen meg mindennek a helye 
- elérhető magasságban legyen minden 
- kézközelben legyenek a telekommunikációs eszközök. 
- ergonómiailag kényelmes legyen 
- fény, légkondicionálás 
- élőnövények 
- tárgyalóterem megfelelő berendezése: 3-5 fős az ideális létszám, egy fő a 
vezető, és a két delegáció egyforma számban képviseltesse magát 
 

Üzletember felszerelése: 
 
Hivatali öltözet – egyenruha 
Ha nincs egyenruha, akkor a férfinek öltöny, fehér ing, nyakkendő, a nőnek kosztüm. 
Férfi, női diplomatatáska.  
Fontos, hogy legyen egy mappa benne /bőr, vagy műbőr, cég embléma, legyen 
helye jegyzettömbnek, íróeszköz, legyen hely a jegyzeteknek, névjegykártya tartó, 
kapott névjegynek hely, számológép, vagy managerkalkulátor/ 
Fontos, hogy mivel érkezünk /komoly üzletember sötét színű, középkategóriás 
autóval/, ha nincs autó, akkor taxival. Semmiképp ne lássa a partner, ahogy a 
tömegközlekedési eszközről leszállunk.  
 
Névjegykártya: 
 
Céges névjegy: színe a cég alapszíneivel egyezzen meg, tartalmazza a cég központi 
elérhetőségét, középen a dolgozó nevét, a hivatali beosztása. Bal-jobb alsó részén, 
ha máshol dolgozik, akkor annak a neve, elérhetősége. Bal alsó sarokban maradjon 
annyi hely, hogy ha szükséges, akkor a francia etikett rövidítéseit be lehessen írni.  
 
a.c.  – üdvözlettel 
p.f. – köszöntés (névnap, születésnap) 
p.r.  – köszönettel 
p.f.f.n. – nemzeti ünnep alkalmából 
p.f.c. – őszinte részvét 
p.f.n.a. – BÚÉK 
 



Meghívó – géppel írva, R.S.V.P – választ várok 
 
Ha külföldi partner is van, akkor több névjegykártya is van, minden nyelven.  
 
Magán névjegy: az ember egyéniségére jellemző, színek, rajzok, mindenképp 
tartalmazza a nevet, végzettséget, tudományos fokozatot, elérhetőséget 
 
Mix névjegy: egyben van a magán és hivatali, bal felső sarokban embléma, középre 
név, alá milyen foglalkozást űzök, jobb-bal alsó sarokban a cím, hátoldalon mit vállal 
még, és a nyitva tartást. 
 
Meghívó: 
 
Magánéletben és üzleti életben más-más. Postán küldendő. (E-mailen küldhető az 
üzleti meghívó, hivatali levélként kezeljük.) 
Fejléces céges papírra írjuk, baloldalon a címzés, a cég neve, dátum. 
Bevezető mondat   milyen fajta rendezvény, milyen alkalom 

 helyszín (közismert csomóponttól, hogy lehet megközelíteni, 
ha nem ismert hely), alkalom, pontos cím 
 mire számíthat /étel, ital, műsor/ (vendégcsalogató 
szófordulatok: „jó hangulat érdekében”, „ételkülönlegességek”) 
 fel kell tűntetni R.S.V.P., illetve az utalást az öltözetre  
 elbúcsúzás 
 ha az igazgató a címzett, akkor az igazgató írja alá 

A meghívót 10 nappal, max. 2 héttel korábban kell elküldeni.  
Ha rendezvényt szervezek:  
 - kiket akarok meghívni 
 - rendezvény helye 
 - időpontja 
 - szakáccsal menü és ital, üdvözlőkoktél 
 - meghívó tervezése – menükártya  ezeket nyomdába küldjük 
 - szövet 
 - szórakoztatás 
 - távozáskor figyelmességajándék 
 - köszönőlevél 
 
Írott kommunikáció 
 
Levél: 

 magán – magán  
 hivatali levelezés cég – cég 
 magán – hivatali 
 reklámok 
 önéletrajz, motivációs levél 
 jegyzőkönyvek 
 számlák, nyugta, elismervény, kötelezvény 
 árajánlat 



Magán – magán: 
Bármilyen papírra írhatok, (spirálnál le kell vágni a szélét). Formai követelmény, hogy 
nem írunk lapszéltől-lapszélig. Oldalakat számozni kell, kézzel írni, elég a borítékot 
címezni. Dátumot a jobb felső, vagy bal alsó részre írjuk.  
Megszólítás, hármas tagolás (bevezetés, tárgyalás, befejezés), elbúcsúzás, aláírás. 
Minden nyelvtani forma megengedett, fokozott jelzők, többszörösen összetett 
mondat, alá-fölé-mellé rendelések. Beszélgető stílus. Sértegetni TILOS. 
 
Hivatali levél: 

- Fejléces papír 
- Bal tetején a címzés /cég neve, elérhetősége, illető neve, titulusa/ 
- Jobb teteje dátum, hivatkozási szám, iktatószám 
- baloldalt tárgy, megszólítás 
- hármas egység /bevezetés, tárgyalás, befejezés/, a hármas egység 
különüljön el, ha témát váltok új bekezdés 
- elköszönő mondat, aláírás, beosztás 
- rövid, 1, max. 1,5 oldal, és melléklet csatolása 
- nem használunk fokozó jelzőket 
- ne használjunk többszörösen összetett mondatokat, egyszerű, logikus 
lényegretörő mondatok 
- ne dicsérjük magunkat, cégünket 
- elbúcsúzás (Várom szíves észrevételét/jelentkezését/válaszát) 
- aláírás, beosztás 
- FONTOS: nézzük át a helyesírást, a mellékletek legyen számozva 

 
Magán – hivatali levél: 
 
Kérvény  
 nincs céges papír 
 belül kell megcímezni 
 jobb oldalra kerül a dátum, de ha van akkor a hivatkozási számot kell írni oda 
 megszólítás, rang, alá a tárgy 
 bevezető mondat, tárgyalás /leírom, hogy mit szeretnék, nem szeretnék/ 
 érthetőség, tömörség 
 befejezés, elköszönés, név – cím – elérhetőség  
 ajánlva vagy tértivevényesen kell feladni 
 
Írott kommunikáció: 
 
Jegyzőkönyv:  
1. Adatok felsorolása:  
- Tárgyaló felek személyes adatai 
- az esemény feltárása, mi a tárgy 
- időpontok pontos rögzítése 
- hol és mikor történt az esemény 
2. Fő rész: 
- Mivel indult az ügy 
- ki mit mondott, mit kérdezett, reakciók, kik válaszoltak 
- milyen eredménnyel zárult a párbeszéd 
- sikerült –e megegyezni 



- meddig jutottak, ha több napos a tárgyalás, megbeszélés 
3. Befejezés 
- Dátum, hely megjelölés 
- JKV. vezető, elnök, bíró stb. aláírása 
- 2 személy hitelesíti 
 
Balesetnél is kell jegyzőkönyv, főleg ha külföldi partnert éri a baleset, és a 
biztosításhoz szükség van rá. (B-B-P biztosítás: Betegség – Baleset – Poggyász)  
Baleseti jegyzőkönyvnél a fejlécbe kerül a cég neve, akinél volt a baleset, helye, a 
balesetet szenvedett adatai, helyszín, idő percre pontosan, kik voltak jelen, és jön a 
részletes leírás. Aláírás, 2 tanú. 
 
Önéletrajz 
 
Három fő típusa van: 
 - amerikai 
 - europass 
 - mix 
 
Amerikai: 2 fajtája van, a sima időrendbeli (kezdettől indul a „most” felé), illetve a 
fordított időrendbeli (mostani időtől visszafelé). 

 Adathalmaz felső része tartalmazza a személyes adatokat - név, anyja 
születési neve, a születés ideje-helye, elérhetőség /cím, telefon, e-mail/, 
családi állapot 

 A második része az iskolai végzettségeket – mettől meddig, hol, bizonyítvány 
száma, éve; nyelvismeret, nyelvvizsga 

 Munkahelyek: mettől-meddig, hol, milyen beosztásban 
 Egyéb végzettség: OKJ, ECDL, jogosítvány 
 Hobbi, egyéb tevékenységek 
 Dátum aláírás 
 Esetleg fénykép 

 
Az amerikai stílusú önéletrajzhoz az esetek többségében csatolni kell motivációs 
levelet. Ez az álláshoz szükséges adottságot tartalmazza, azokat a tulajdonságainkat 
kell elsősorban kiemelni, melyek a munka elvégzésénél előnyt jelentenek.  



Europass: 
A személyes adatok ki kell írni, és a jobb oldalon van a fotó. Személyes adatok, és 
tanulmányokat részletesen kell kifejteni. A munkahelyeket is pontos adatokkal kell 
leírni, mettől-meddig dolgoztam ott. Nyelvtudást kell írni, nem nyelvvizsgát, kódos 
jelölés alapján kell osztályozni a nyelvismeret szintjét. Különböző készségeket és 
képességeket is kérdez ez a fajta önéletrajz, többek között szociális, technikai, 
szervezési, művészeti és számítástechnikai. 
A különböző szakmai képességeket, és a jogosítványt is ki kell fejteni.  
Mellékletként kell csatolni a bizonyítványok közjegyző által hitelesített másolatát.  
 
Mix önéletrajz: 
A szocialista rendszer jellemzője volt. Mindent ki kell fejteni benne, nagyon részletes.  
 
Manapság a nagy cégek pályáztatnak. Menete: 

1. kézzel írott pályázatot kell benyújtani, amit sok esetben grafológus 
kielemzi, el tudom e látni az adott munkát.  

2. ha a grafológus jellemzése alapján alkalmasnak találnak, akkor következik 
az állásinterjú /tanácsos a cégről információt gyűjteni/, elképzelhető, hogy 
csoportosan interjúztatnak, célszerű kideríteni, hogy milyen kérdéseket 
tehetnek fel. 

 
Kérdés fajták: /amik lehetségesek  ez interjún/ 
 - nyílt kérdések /ha szorong a pályázó, feszültségoldás/ 
 - követő kérdések /kifejtő választ várnak/ 
 - direkt kérdések /olyan választ kell adni, ami ad a saját személyiségemből/ 
 - célzott kérdések /milyen a pályázó gondolkodásmódja/ 
 - provokatív kérdések /amit szeretnék elhallgatni/ 
 - struktúrált kérdések /mesterséges feszültség generálása/ 
 - nyugtató kérdések /feszültségoldás/ 
 
Panelinterjú: ugyanabban az időben több munkavállalót is interjúztatnak 
 
Páros interjú: 2 ember beszélget 
 
Interjú sorozat: egy munkavállaló több helyre adja be a pályázatát, és egy napon 
több helyre is megy 
 
Stresszinterjú: nyomást gyakorolnak a munkavállalóra, és figyelik, hogy hogyan 
reagál 
 
Áfás számla:  
Kézzel, vagy géppel írt, szigorúan nyilvántartott számadású nyomtatványok.  
 
Kézzel írt:  
- Baloldalra az eladó adatai kerülnek (név, cím, adószám)  
- Jobbra a vevő neve, címe, adószáma. 
- Átutalás vagy készpénzes (ha utalás, akkor meg kell adni a teljesítés dátumát, 
aznapi keltezéssel, készpénzes esetén a teljesítés, a kiállítás és a fizetési határidő 
ugyanaz a nap) 
- szolgáltatás (TEAOR, SZJ) száma, mire adtam ki a számlát 



- ÁFA (tárgy, vagy alanyilag mentes) 
- mennyiségi egysége, egységára, és áfa összege 
- ha utalás, akkor bankszámla 
Bevételi-kiadási tömb: a bevételi 3 példányos, a kiadás 2 példányos. 
 
Elismervény: írni kell, hogy nyoma legyen, ha adtam pénzt valakinek. 
 
Protokoll 
 
Állófogadás: partik, különböző fogadások 
Ültetéses: villásreggeli, brunch, munkaebéd, munkavacsora, üzleti ebéd, díszétkezés 
Egyéb társasági összejövetel 
 
Álló: 
Svédasztalos étkezés, előre megbeszélt, elkészített ennivaló, tálalás. 
Tényár, evőeszközök az asztal két végén. Minden új étkezésnél tiszta tányér + 
evőeszköz. Mindig olyan ennivalót kell készíteni, hogy állva egy kézzel is tudjon enni. 
(pl: aszpikos sonkás tekercs, falatkák, sajt, zöldség, gyümölcssaláta, édesség) 
 
Konyhaparti / kertiparti: 
Átmenet az állófogadás és az ültetéses között: svédasztalos 
 
Ültetéses étkezések 

1. Villásreggeli: 
- nem reggel, hanem 10 óra környékén 
- általában az üzletemberek szokása, akiknek ki kell bírni a délutáni étkezésig. 
Bőségesnek kell lennie.  
- különböző hideg ételek, meleg virsli, kolbász, omlett 
- mielőtt étkeznek, 100 % narancslé, víz, majd tea, vagy sör, az étkezés végén 
kávét, és/vagy konyak. 

2. Brunch:  
- 10-1/2 12 között 
- pl. úgynevezett zóna ételek, reggeli és ebéd összevonva 

3. Munkaebéd / vacsora / ültetett 
- célszerűség, 2-3 fogásos étkezések 

4. Üzleti ebédek / vacsora 
- komolyabb üzlet végén 
- a tárgyalás végén pezsgővel megünneplik, és a házigazda szervezi az üzleti 
esti vacsorát 
- a meghívó fél fizet! 

5. Tárgyaló asztalnál való kínálás (nem főétele, hanem sós és édes dolgokat, ne 
vonja el a figylemet) 

6. Társalgó asztalnál való kínálás 
7. Díszétkezés 

 
Egyéb társasági összejövetelek: 
Egy vagy több napos programok (vadászat, főzőverseny). Minden alkalommal kötött 
forgatókönyv szerint zajlik, órára-percre bontva. 



 
Díszétkezés: 
Nagyobb események alkalmával van rendezve (érettségi bankett, záróbankett). Ital, 
étel zene, szórakoztató műsor. 
Ültetőkártyás: a szakmai szervező ismeri a vendégeket, és ő állítja össze, hogy ki, ki 
mellé ül – úgy kell megoldani, hogy tudjon beszélgetni a vendég. Menükártya 
elhelyezés. Késés mx. 5 perc. 
 
 


