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1. fejezet - Kommunikációelmélet 

1) Mit nevezünk kommunikációnak? 

A kommunikáció fogalma minden olyan folyamatot 
magába foglal, melynek során információ-átadás 
történik. A kommunikáció interakciós folyamat – a 
vevő és az adó részéről is – jelzések kibocsátása és 
észlelése, illetve átadása és vétele történik, miköz-
ben kölcsönösen hatnak egymásra. Dr. Marinovich 
Endre szerint: „A kommunikáció a társadalmi érint-
kezés specifikus formája, melynek lényege az em-
berek társadalmi viselkedésében és társadalmi kap-
csolataiban létrejövő jelentésközlésből áll.” 

2) Milyen elemei vannak a kommunikáci-
ós folyamatnak? 

A kommunikációs folyamatnak 3 fő eleme van: 

1) kommunikátor, kibocsátó, adó – aki in-
formációt bocsát ki 
2) az üzenet, amit kibocsát a kommunikátor, 
az adó 
3) a másik fél, a befogadó, a címzett, a vevő 
– vagyis akinek szól az üzenet. 

3) Mit jelent és milyen jellemzői vannak a 
kódolásnak? 

A kommunikációs folyamatban az üzenet valami-
lyen jelrendszerben közvetített formában érkezik a 
címzetthez. Ezt a jelrendszert kommunikációs kód-
nak nevezzük. A kommunikáció csak akkor jön 
létre, ha a dekódolás (vagyis az üzenet „megfejté-
se”), az üzenet értelmezése is megtörténik. Annak a 
kódnak tehát, amelyben az üzenet megformálást 
nyer, rendkívül fontos szerepe van a folyamat léte 
és sikeressége érdekében. Az információ átadása 
meghiúsul, vagy zavar támad az átadás sikeres fo-
lyamatában, ha mondjuk az adó és a vevő nem azo-
nos kódrendszert használ. 

4) Milyen hatásokat válthat ki a kommuni-
káció? 

A kommunikáció hatása változást okozhat 

- a viselkedésben 

- az ismeretekben 
- a véleményekben és attitűdökben 
- az érzelmekben 
- a személyiség mélyrétegében 
- a befogadó tudatában. 

5) Milyen típusait különböztetjük meg a 
kommunikációnak? 

A kommunikációs rendszerek többféle tipizálása 
létezik, ezek közül a legáltalánosabb 3 szintet kü-
lönböztet meg: 

1) szervetlen kommunikációs rendszerek 
(kristályok) 

2) biológiai kommunikációs rendszerek 
(DNS) 

3) emberi kommunikációs rendszerek. 

A mi szempontunkból egy részletesebb felosztást 
célszerű alkalmazni: 

a) kibernetikai kommunikációs rendszerek 
(elméleti, matematikai megközelítés) 
b) technikai kommunikációs rendszerek 
(számítástechnikai, híradástechnikai megkö-
zelítés) 
c) természeti kommunikációs rendszerek 
(ökológiai megközelítés) 
d) társadalmi (emberi) kommunikációs rend-
szerek (társadalomtudományi megközelítés) 
e) biológiai kommunikációs rendszerek (bio-
technikai, genetikai megközelítés) 

6) Milyen zajforrásokat különböztetünk 
meg? 

A zajforrás lehet 
- kommunikációs eredetű, a kódolás-
dekódolás diszfunkciójából fakadó (Pl. fél-
reértés, vagy az üzenet részleges vétele: in-
formációhiány) 
- csatornazaj, amennyiben a technikai adat-
átvitelből ered 
- környezeti zaj, ha a közvetlen és tágabb 
környezet feltételei nem megfelelőek. 
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7) Milyen jellegzetességei vannak a kom-
munikációs folyamatnak? 

- A kommunikáció dinamikusan előrehaladó 
folyamat. A folyamatban résztvevő külön-
böző jelek rendszert alkotnak, és a különbö-
ző rendszerekhez tartozó jelek egymást ki-
egészítve, egymást támogatva alkotják azt a 
jelentést, amelyet a kommunikáló felek az 
interakció során egymásnak átadnak. 

- A kommunikációs folyamat mindig egy-
szeri és visszafordíthatatlan, ennek nem 
mond ellent, hogy a felek akár újból is kap-
csolatba léphetnek egymással, akár ugyan-
azokon a csatornákon is, de minden egyes 
interakció vagy időben, vagy hatásában, 
vagy egyéb részletében egyedi, mert közben 
módosulhat az ismeretanyag, megváltozhat a 
szituáció, a közlés célja, eszköze, stb. 

- A kommunikációs folyamat rugalmas, 
mert a szituációtól, a kommunikáló partner 
jelzéseitől függően, ahhoz alkalmazkodva 
módosulhatnak a kommunikációs folyamat 
során a csatornák, a kódok és az üzenet is. 
(Pl. Ha megsértünk valakit egy kijelenté-
sünkkel, és érzékeljük megbántódását, vagy 
sértődését, azonnal kezdeményezhetjük 
megbékítését is: szavakkal, ajándékkal, mo-
sollyal, stb.) 
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2. fejezet – A kommunikáció eszközei 

1) Hány és milyen típusát különböztetjük 
meg a nem verbális viselkedésnek? 

A nem verbális viselkedés részben tanított, 
részben utánzott, részben pedig ösztönös. Egyre 
több a bizonyíték arra, hogy érzelmi arcviselke-
désünknek vannak pánkulturális (vagy egyete-
mes) alkotóelemei, de ez nem jelenti azt, hogy 
ne lehetnének kulturális különbségek az olyan 
dolgokban, mint az érzelmet kiváltó körülmé-
nyek, a bizonyos helyzetekben az arckifejezés 
ellenőrzését irányító tudati tényezők, és az érze-
lem cselekvésbeli következményei. 

2) Mit tekintünk nem verbális kommuni-
kációnak? 

A nem verbális megjelölés rendszerint mind-
azon kommunikációs események jellemzésére 
használatos, amelyek a beszélt vagy írott szó ha-
tárain túl vannak, vagyis a gesztusok, a mozdu-
latok, a mimikai mozgások, a hanghordozás ta-
roznak ebbe a körbe. Ilyenkor a jel azt fejezi ki, 
ami szavakban is elmondható lenne. Ugyanak-
kor azonban észre kell vennünk, hogy ezeknek a 
nem verbális eseményeknek és viselkedéseknek 
jó részét verbális szimbólumokon keresztül ér-
telmezzük. Ebben az értelemben tehát nem iga-
zán nem verbálisak. A nem verbális kommuni-
káció kategóriájába soroljuk: a testmozgást (me-
takommunikáció), a testi jellemzőket, az érintke-
zéshez kapcsolódó viselkedést, és a paranyelvet 
is. 

3) Mi tartozik a metakommunikáció kate-
góriájába? 

A metakommunikációnak (magyarul: testbe-
széd) kiemelkedő fontossága van a kommuniká-
ciónkban. A verbális kommunikációhoz hason-
lóan ennek is saját nyelvtana van. A gesztusok, 
a mimika, a testtartás felelnek meg a szavaknak, 
és sokszor csak e jelzések megértésével válhat 
világossá számunkra a tartalom. Az alapvető 
gesztusok a világban majdnem mindenütt egy-
formák. Az öröm, meglepetés, érdeklődés, féle-
lem, düh, harag, szégyen, undor mimikában és 
testbeszédben megjelenő formáit egy eszkimó 
és egy tuareg is megérti, holott a föld más-más 
pontján élnek. 

4) Ismertesse az írásbeli kommunikáció-
nál használt dokumentumok típusait! 

Az írás a közvetett kommunikáció egyik formá-
ja. 

Az írásbeli kommunikáció típusai: 
- Levelek, emlékeztetők, jelentések, ajánlatok 
- Összefoglalók, jegyzetek, feljegyzések 
- Jegyzőkönyvek, utasítások 
- Személyes iratok 
- Kommüniké, sajtóanyag 
- Publikációk, cikkek 
- Hirdetés, szóróanyag, prospektus, ismertető 
- Kézikönyvek, használati útmutatók 
- Vállalati etikai, viselkedési kódex 

5) Melyek a hivatalos levél kritériumai? 

A hivatalos levelek nyelvezete némileg külön-
bözik a köznapi beszélt nyelvtől. A levelek, hi-
vatalos iratok készítésénél, fogalmazásánál 2 
szempontot kell mindenképpen érvényesíteni: 

- közérthető, világos 
- magyaros, hibátlan. 

Se nyelvtani, se stilisztikai, se helyesírási, sem 
pedig nyelvhelyességi hiba nem lehet benne! Ha 
lehet, kerüljük az idegen szaka használatát, 
amennyiben van magyar megfelelőjük. 

6) Milyen megszólításokat használna egy 
hivatalos levélben? 

7) Elemezzen a tanult szempontok szerint 
(tartalmi szempontból) egy hivatalos 
levelet, melyet cégének küldtek! 

8) Értelmezzen üzleti megbeszélésen ta-
pasztalható, testtartással és mozgással 
összefüggő néhány testbeszédet! 
o Test előtt karba font kezek, összekulcsolt 

lábak: védekezés, ellenállás, tartózkodás 
o Játszó kéz: nem-odafigyelés, idegesség 
o Előre dőlő test: fokozódó figyelem 
o Hátratámaszkodás: nemtetszés, visszavo-

nulás, ellenérzés 
o Órára nézés: unalom, türelmetlenség 
o Kitáguló pupillák: érdeklődés, izgalom 
o Összeszűkülő pupilla: harag, düh 
o Sűrű pislogás: idegesség 
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9) Milyen értelemben van szerepe a távol-
ságtartásnak az üzleti helyzetekben? 

A közép-európai kultúrákban a következő távol-
sági zónákat különböztetjük meg: 

- intim zóna (0-45 cm, bizalmas) 
- személyez zóna (45 cm-1m, baráti) 
- társasági zóna (1-3 m, hivatalos) 
- nyilvános zóna (3m felett, csoportok, elő-
adásnál) 

A társasági/társadalmi zónában normál hangvé-
tel melletti beszélgetésekre van mód. A partner 
teljes alakja látható, jól megfigyelhető. A tár-
gyalások leggyakrabban a személyes és a társa-
sági a zónában zajlanak. A kétszemélyes tárgya-
lásokhoz inkább a személyes távolság ad megfe-
lelő terepet, míg a delegációknak a társasági tá-
volság alkalmas. A csoportos tárgyalásoknál 
szintén biztosítani kell a többiekkel való kap-
csolattartásra, az információkhoz jutásra az 
egyenlő esélyt. Ennek lehetősége a kör alakban 
való elhelyezkedés, amely az adott helyzetben 
biztosítja a partnerséget. 

10) Mi a fontosabb: amit mondunk, vagy 
ahogy mondjuk? 

Ha a kommunikációs csatornák alkalmazásáé-
nak egymáshoz való arányát tekintjük, a követ-
kező eredményt kapjuk: 

o kb. 55% testbeszéd, non-verbális 
kommunikáció 

o kb. 38% hanghordozás, hangsúly 
o kb. 7% a tényleges szavak aránya 
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3. fejezet – Üzleti kommunikáció 

1) Ismertesse a nyolcfázisú tárgyalási 
mód legfontosabb lépéseit, és ezek tar-
talmát, különösen kiemelve a főbb ré-
szeket! 
a. tervezés, átgondolás (információgyűjtése, 

szelektálás, rendezés, tárgyalási célok 
megfogalmazása, bemutatkozás, prezentá-
ció tervezése, szükséges anyagok, eszkö-
zök előkészítése) 

b. ráhangolódás (lazítás, zavartalanság bizto-
sítása, pozitív beállítódás, empátia, kon-
centrálás, helyszínfelmérés, előzetes be-
nyomások értékelése) 

c. légkörteremtés (első benyomások szerzése, 
első benyomások keltése, köszönés, bemu-
tatkozás, hellyel kínálás, megjelenés, saját 
image megvalósítása, ismerkedés, pozitív 
kapcsolat kiépítése) 

d. bizalomkeltés, igény és szükség felmérése 
(bizalom kiépítése személyünk és cégünk 
iránt, bizalom kialakítása a termék, szol-
gáltatás iránt, igények, szükségletek feltá-
rása, reális lehetőségek körülhatárolása) 

e. aktív ráhatás (azonosulás a célokkal, a cé-
gekkel, azonosulás a termékkel, szolgálta-
tással, érvelés, meggyőzés, ajánlattétel, al-
ku) 

f. elfogadás, döntés, megegyezés (összefogla-
lás, döntésre késztetés, döntés, megállapo-
dás rögzítése, fellazítás) 

g. lezárás, befejezés (utolsó kedvező impresz-
sziók, semleges téma, barátságos légkör, 
elbúcsúzás) 

h. értékelés, státuszelemzés (a tárgyalás me-
netének, eredményének elemzése, pozicio-
nálás, az elért helyzet megítélése, szüksé-
ges dokumentumok, jelentések elkészítése, 
ígéretek teljesítése, felkészülés a követke-
zőre) 

 

2) Milyen kérdéstípusokat tehetünk fel 
egy tárgyalás során? 

Kérdéstípusok 
- Motivációs  
- Innovációs (Ön szerint hogyan lehetne 

megoldani…) 
- Alternatív (2 lehetőséget kínál fel, növeli 

a választó önbizalmát) 

- Visszaadott (funkciói: a) az eredetileg 
feltett kérdést árnyaltabban tegyék fel 
másodszorra b) nem tudok, v nem aka-
rok válaszolni) 

- Információs (az információ mozgásba 
hozza az eseményeket, kérdései: hol, 
mikor, meddig, mennyi)  

- Megerősítő (egy táborba vonást segíti, 
Ugye Ön is így gondolja?) 

- Fantomkérdés v szónoki kérdés (Tárgya-
lás megrekedése esetén továbblendíthet-
jük vele…. Kizökkenti a partnert) 

- Provokatív (a tárgyalás irányát határozza 
meg, kiprovokálom a választ) 

- Szuggesszív (a kérdés tartalmazza az el-
várt választ, ugye megállapodtunk?) 

- Igen (nehéz emberekkel folytatott tár-
gyalás nehéz helyzeteire, sok nem-válasz 
után alkalmazandó) 

 

3) Írjon le egy sikeres és egy kevésbé si-
keres tárgyalási folyamatot munkája, 
tapasztalata alapján! Kérem, gondolja 
végig, mi volt a sikernek illetve a siker-
telenségnek az oka! Milyen tényezők 
befolyásolták Önt abban a helyzetben? 
/Pl. külső, belső, hivatali, magán/ 

 

4) Milyen körülmények között zajlott le je-
lenlegi munkahelyére való belépéskor a 
felvételi interjú? Milyen érzések marad-
tak meg Önben erről a kommunikációs 
helyzetről? 
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4. fejezet – Csoportkommunikáció 

1) Mit nevezünk csoportkommunikáció-
nak? 

Csoportkommunikáció fogalma,  

Valamiféle rendezőelv alapján együvé tartozók 
csoporton belüli kapcsolatainak kifejezése. 

Csoportkommunikáció: több ember vesz részt a 
folyamatban. A gazdaság és munka világában a 
szervezeti kommunikáció tipikusan csoport-
kommunikáció. 

Csoportkommunikáció jellemzői, sajátosságai 

A csoport a maga tagjait közösen végrehajtott 
cselekvés céljaira tömöríti egybe, a folyamatok-
nak eredménye a csoport összetartozásának, ko-
héziójának a mértéke. 

A csoportra meghatározott kommunikáció – és 
kommunikációs kapcsolat-típus jellemző. 

A csoport célján kívül a csoport tagjainak meg-
van a maguk egyéni szükséglete. Az egyéni 
szükségletek és a csoportcél viszonya határozza 
meg a csoport motivációs struktúráját. 

A csoportnak bizonyos felső horizontális és ver-
tikális tagoltsága van, amit a szerepek, a normák 
és a státuszok, a fölé- és alárendeltség alakít ki. 

A csoportot meghatározott értékek irányítják. A 
kollektíván olyan csoportot értünk, amelyet ér-
tékként szocialista elvek irányítanak. 

 

2) Értékelje saját munkahelyén a csoport-
kommunikáció! Miben lehetne javítani? 

 

3) Hogyan dolgozik Ön szívesebben? Te-
am-munkában vagy inkább az egyedüli 
feladatmegoldásokat kedveli jobban? 

 
 

4) Idézzen fel egy konfliktus helyzetet 
munkája folyamán! Hogyan oldódott 
meg végül is a probléma? Ön kit tartott 
alapvetően hibásnak? 
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5. fejezet – Önismeret 

1) Ismertesse a Johari-modell lényegét! 
 

A Johari-modell vagy Johari-
ablak az önismeret egyik legszélesebb körben 
használt egyszerű modellje. Eredetileg az egyé-
ni hatékonyság mérésére dolgozta ki Joseph 
Luft és Harry Ingham pszichológus, 1955-ben 
publikálták. Az elnevezés kettejük keresztnevé-
nek ötvözete (Joe és Harry → Jo-Hari → 
Johari). 
 
A modell két fő dimenziót ad meg az „én” meg-
értéséhez, egyfelől a viselkedés és stílus azon 
aspektusait, amelyek az „én” számára ismertek 
(„Én”), másfelől pedig azokat, amelyek azoknak 
ismertek, akikkel kapcsolatban áll („Mások”). 
Elsősorban (szinte kizárólag) a pozitív tulajdon-
ságokat vizsgálja 
 

  ÉN 
  ismerem nem ismerem 

is
m

er
ik

 

Nyitott én 
/terület/                   

1. 

Vak én       
/terület/                    

3. 

M
ÁS

O
K 

ne
m

 is
m

er
ik

 

Rejtett én         
/zárt terület/                      

2. 

Sötét,  ismeret-
len          4. 

 
Az ábra 1. negyede a személyiség azon részét 
jelenti, amelynek maga is tudatában van, és 
amelyet hajlandó megosztani másokkal is: a 
„nyitott én” Az egyén viselkedésének az a része, 
amely ismert mind a személy, mind mások előtt, 
akikkel kapcsolatban áll. Olyan információt tar-
talmaz, mint a név, kor, fizikai megjelenés, csa-
ládi vagy vállalati kötődések. 
 
A 2. negyed a személyiségnek azokat a területe-
it reprezentálja, amelyeket ő maga ugyan ismer, 
de amelyeket nem óhajt megosztani másokkal: 
tudatosan és szándékosan elrejti a többiek elől. 
Az e területen levő dolgok titkosak. Például za-
varhatja a beosztottat, ha a főnöke nem kínálja 
hellyel egy megbeszélés alkalmával, de állva 
marad anélkül, hogy a főnöke tudtára adná, 

hogy ez zavarja őt. A főnök azt gondolhatja, 
hogy a beosztott nem bánja, hogy áll, és elfo-
gadja ezt a magatartást, mint a hierarchikus 
kapcsolat részét. Mindannyiunknak sok ilyen 
érzése van a „zárt területen”, amelyeket nem 
akarunk feltárni az érintett személyek előtt. 
 
A 3. negyed az én „vak” területe azokra a dol-
gokra vonatkozik, amelyeket tudatosan titko-
lunk mások elől, de egyben önmagunk elől is, 
amelyek szerves részünket képezik, és amelye-
ket sok esetben másokkal is közlünk. A vak te-
rület a személy viselkedésének és stílusának 
azokat az aspektusait tartalmazza, amelyeket 
mások ismernek, de ő maga nem ismer fel. Le-
hetnek olyan modorosságai az embernek, ame-
lyeknek nincs tudatában, és amelyeket a többiek 
furcsának, zavarónak, vagy kellemesnek talál-
nak. 
 
A 4. negyed a személyiségnek azt a részét jel-
képezi, amelynek sem az adott személy, sem 
mások nincsenek tudatában. Ez a 4. terület az 
ismeretlen vagy sötét terület, amely megközelít-
hetetlen mind a személy, mind mások számára. 
Egyes pszichológusok úgy vélik, hogy ez igen 
nagy terület, és hogy bizonyos körülmények (pl. 
egy baleset), egy bizonyos életszakasz vagy 
speciális eljárások, mint pszichoanalízis vagy 
pszichodinamika, hirtelen tudatosíthatják egy 
személyben önmagának egyes rejtett aspektusa-
it. Mivel a sötét területet nem lehet tudatosan 
szabályozni vagy megváltoztatni, ezért nem le-
het figyelembe venni az egyéni hatékonyság 
vizsgálatánál.  
 
Ha a hatékonyságot összekapcsoljuk az önisme-
ret Johari-ablakával, egy háromdimenziós kocka 
jön létre. Az egyéni hatékonyság a helyes érzé-
kelés és nyíltság felé közeledéssel fokozható. 
Azonban ebben az irányban csak akkor lehet ha-
ladni, ha nagyobb hangsúlyt helyeznek a kom-
munikációra. 
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2) Ismertesse a viselkedést meghatározó 
tényezőket! 

Az emberi viselkedésnek alapvetően 3 lényeges 
befolyásoló tényezője van: 
- a személyiség (ezen beül az ember működé-

se kommunikációs helyzetben, az attitűd, 
beállítódás, a motiváció, a belső erőforrások 
célirányos mozgósítása) 

- a helyzet, szituáció (hely, helyszín, környe-
zet, társ, társaság) 

- a társadalmi és kulturális korlátok (törvé-
nyek, erkölcs, illem) 

  

3) Mi az attitűd fontossága a kommuniká-
cióban? 

A beállítódás vagy attitűd: Az egyén értelmi, ér-
zelmi, viselkedési tapasztalatai eddigi élete 
alapján. Kommunikációs helyzetekben az észle-
lés, értelmezés folyamatában szűrőként műkö-
dik, adott esetben megkönnyíti, vagy megnehe-
zíti a megértést. A tényinformációk feldolgozá-
sakor a beállítódás bizonyos információk fon-
tosságát túlzottan felerősítheti, gyengítheti. A 
vélemény a valóságról bennünk kialakított kép, 
nem feltétlenül egyezik meg a ténnyel. 
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6. fejezet – Prezentáció 

1) Ismertesse a prezentáció típusait! 
- Tájékoztató célú prezentáció – célja az alap-

vető információk átadása, melyhez annak is 
komoly érdeke fűződik, aki a tájékoztatást 
adja. 

 
- Meggyőző prezentáció – valaminek az elfo-

gadtatására szolgál, ebből a szempontból 
azonos a mozgósító prezentációval, de itt a 
meggyőzésen van a hangsúly. A meggyőző 
prezentációeredményeképpen mindenekelőtt 
a bemutatott dolog elfogadását, megértését, 
a vele való azonosulást várjuk el. Ennek 
megfelelően itt különös jelentősége van az 
érveknek, tényeknek, bizonyítékoknak. 

 
- Mozgósító prezentáció – azt akarjuk elérni, 

hogy a résztvevők valamilyen cél érdekében 
az eddiginél nagyobb erőt fejtsenek ki. A 
mozgósítás során el kell fogadtatnunk a cél-
jainkat a résztvevőkkel, be kell tudnunk mu-
tatni azokat az előnyöket, amelyek a célok 
teljesülése esetén származnak a résztvevők-
nek. Sokszor a célok nem-teljesülésének ká-
ros következményeit kell kihangsúlyoznunk. 
A résztvevőknek meghatározó szerepük van, 
jó mozgósító prezentációt csak a résztvevők 
érdekeinek maximális figyelembevételével 
lehet tartani. 

 
- Szakmai prezentáció – mint a neve is elárul-

ja, szakmai eredményekről, újdonságokról, 
megoldásokról, megoldandó feladatokról 
szól. Szakmai jellegéből következően nem 
mindenki számára érthető, bizonyos szakmai 
ismereteket igényel. Egyike a legnehezebb 
prezentációknak, hiszen számunkra világos, 
de sokszor rendkívül bonyolult dolgokat kell 
megértetnünk másokkal. Nem könnyű dolog 
az ismert területekről úgy átvezetni a hallga-
tóságot az ismeretlenre, hogy ez világos, lo-
gikus, egyszerű és egyértelmű legyen. A 
szakmai prezentációnál talán a legfontosabb 
a résztvevők felkészültségének közel azonos 
színvonala. Ennek hiányában egyesek szá-
mára unalmassá, míg másoknak érthetetlen-
né válhat a prezentáció. Ennél a prezentáci-
ónál nagy szerepet kapnak a különböző 
szemléltető eszközök, melyek segítenek a 
jobb megértésben. 

 

- Média prezentáció – A tömegkommunikáci-
ós médiumok törvényben biztosított joga a 
tájékoztatás. Egy cég megítélését a médiá-
ban megjelenő információk alapvetően 
meghatározzák. Az interjú, a riport az egyik 
meghatározó forrása a tömegkommunikáci-
ós csatornákon megjelenő információknak. 
Az interjúra való gondos felkészülés és a 
megfelelő módszerek tudatos, következetes 
alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy 
a feltett kérdésektől szinte függetlenül el-
mondjuk mindazt, amit fontosnak tartunk. A 
prezentáció kulcsa a felkészülés. A legfon-
tosabb annak eldöntése, hogy mi a prezentá-
ció alapvető célja. Amennyiben sikerül a 
célt meghatározni, akkor a megvalósításhoz 
legalkalmasabb eszköz megkeresése már vi-
szonylag egyszerűbb feladat. A cél felisme-
rése sok esetben nem egyszerű. Hibás cél-
meghatározás viszont szükségszerűen a nem 
megfelelő eszközök kiválasztásával jár. 

 

2) Prezentáció keretében mutassa be cé-
ge szolgáltatását, termékét! 
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7. fejezet – Illemtan, protokoll 

1) Mit nevezünk „négyes szabálynak”? 
Előre köszön 
- Férfi a nőnek 
- Fiatalabb az idősebbnek 
- Beosztott a főnöknek 
- Belépő a bent levőnek. 
 

2) Milyen köszönési formákat ismer? 
- szóbeli köszönés (alapvetően napszakhoz 

igazodik) 
- formális köszönések 

o fejbiccentés, kalapemelés, meghajlás 
o felállás – szabályai hasonlóak az elő-

re köszönéshez 
o kézfogás – aki először köszön, annak 

kell megvárnia, míg kezet nyújtanak 
neki 

o ölelés és csók – nagyon bizalmas 
kapcsolat esetén. 

o kézcsók 
 

3) Hogyan mutatná be középkorú házas-
társát és főnökét (nő) egymásnak? 

Férfit a nőnek  
 

4) Milyen esetben megengedhető a tege-
zés? 

Magán jellegű beszélgetések során. 
 

5) Hogyan szólítja meg angol kollégáját, 
akivel magázódnak? 

 

6) Mik a kellemes társalgás kritériumai? 
A társalgás közösségi művészet, vagyis minden 
résztvevőjének hozzá kell járulnia alakításához. 
Az érdekes társalgáshoz hozzátartozik a téma-
váltás. Egy darabig az élcek, szójátékok előre-
vihetik a társalgást, de az örök sziporkázás lé-
nyegi mondanivaló nélkül unalmassá válik. 
Ugyanez történik, ha mindig egy jól bevált té-
mához ragaszkodunk. A társalgás formai köve-
telményei a világos, jól érthető beszéd, a máso-
kat nem zavaró hangerő, a figyelemnek a part-
nerre irányítása, a beszélgetők között a helyesen 
megválasztott távolság, a szükségtelen gesztiku-

láció és testmozgás elkerülése. A másik szavába 
vágni sem illik, és természetesen a jó modor 
egyéb szabályait sem szabad figyelmen kívül 
hagyni.  
 

7) Milyen témák számítanak tabunak? 
- belügyeke való beavatkozásnak tűnő bármi-

lyen megjegyzés, téma 
- kereset, megélhetési források, vagyoni hely-

zet 
- családi és magánügyek 
- vallási vagy politikai meggyőződés 
- jelen nem levő személyre tett negatív vagy 

magánéletre vonatkozó megjegyzés 
  

8) Mely esetekben megy elöl a férfi? 
Általában, hogy az elsőként belépő férfi megbi-
zonyosodjék arról, hogy a hölgynek a belépés 
biztonságos. 
 

9) Mikor van a hölgyeknek elsőbbségük? 
Lakásba, magánházba történő belépéskor. 
 

10) Tárgyalópartnerével vacsorázni men-
nek. Milyen szabályok érvényesülnek 
az étterembe való belépésnél, és ho-
gyan? 

A vendéglátó megy előre, a férfi és nő esetén 
mindig a férfi. 
 

11) Foglalja össze a kínálás és tűzadás 
szabályait! 

A kínálás az első rágyújtáskor, ha a dohányzás-
nak nincs akadálya, majdnem kötelező, a továb-
biakban nem, de udvarias gesztus. A szomszé-
dokat meg kell kínálni, kiseb társaságban min-
denkit. Elfogadni vagy visszautasítani szabadon 
lehet, de visszatetsző mindig más cigarettáját 
szívni. 
Tűzadás: tüzet ad a férfi a nőnek, fiatalabb az 
idősebbnek, megrögzött dohányosok között a 
megkínált a kínálónak. A tüzet adó nem tarthat-
ja szájában a cigarettát a tűzadás közben. Egy 
gyufával legfeljebb két egymás melletti sze-
mélynek illik tüzet adni. A gyufát a dobozon 
magunk felé húzva gyújtjuk meg, és tűzadás 
után elfújjuk. 
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Öngyújtóval való tűzadáskor mindenkinek kü-
lön kattintjuk fel a lángot. A láng végét tartjuk a 
cigarettához, és csak addig tartjuk ott, amíg a 
cigaretta vége egyenletesen felizzik. 
Szivarra rágyújtóknak nem adunk tüzet, hanem 
egy doboz gyufát vagy öngyújtót nyújtunk át. 
 

12) Mikor és hol nem illik rágyújtani? 
 

- utcán – különösen nőknek 
- hivatalban vagy lakásban, ha a vendéglátó 

nem gyújt rá 
- gépkocsiban, ha az útitársak nem dohányoz-

nak 
- étkezés közben, valamint ha nincs kikészítve 

hamutartó 
- tánc közben 
- folyosón menve 
- olyan esetekben, amikor a rágyújtás körül-

ményes vagy másnak kellemetlen lehet 
 

13) Foglalja össze a telefonálás szabályait! 
- a kapcsolat létrejöttekor a hívott fél nevével 

vagy a cég nevével bejelentkezik és köszön. 
- A hívó fél köszön, telefonközpontostól pon-

tos névvel és beosztással kéri a hívott felet, 
vagy szám szerint kéri a melléket, közvetlen 
hívásnál bemutatkozva kéri a hívott sze-
mélyt, szükség lehet a hívás okának bemon-
dására is. 

- A hívó fél, különösen ha mobil telefonszám-
ra csenget, meg kell, hogy kérdezze, nem 
zavar-e! Ez érvényes akkor is, ha munkahe-
lyi telefonon magánügyen beszélünk. 

- Munkahelyen belül gyakori hiba, talán in-
kább modorosság, hogy nem mutatkoznak 
be az emberek, feltételezik, hogy már isme-
rik a hangjukat. Cégen belül is mindig mu-
tatkozzanak be! 

- A közlendőnket szabatosan, röviden, érthe-
tően kell előadni, kerülve a szószaporítást, 
tartalmatlan beszélgetést. 

- Ha közlendőnk hosszabb beszélgetést igé-
nyel, kérdezzük meg a partnerünket, ráér-e! 
Szükség esetén kérjünk újabb időpontot. 

- A vonal megszakadása esetén a hívó fél kö-
telessége az újrahívás. 

- Ha a hívó félnek visszahívást ígérnek, és ő 
megadja a telefonszámát, tehát beleegyezik, 
akkor nem telefonálhat újra. 

- A megbeszélendők elintézése után a hívó fél 
kezdeményezi a búcsúzást. Ha ezt a hívott 
fél teszi, lerázásnak tűnhet.  

- Ha valaki visszahívást ígér, azt meg is kell 
tennie. 

- Külföldi partnert lakásán csak elkerülhetet-
len, az ő érdekét is szolgáló esetben hívjunk. 

- Fontos hivatalos információkat csak akkor 
érdemes telefonon továbbítani, ha nem áll 
fenn a félreértés veszélye és nem juthat ille-
téktelenek tudomására. 

- Hivatalos meghívás, szerencsekívánat vagy 
részvétnyilvánítás telefonon továbbítása 
nagyfokú illetlenség. 

- Meghívási, látogatási időpont alkalmasságát 
célszerű a legfontosabb meghívottakkal elő-
re egyeztetni, s ezután elküldeni vagy sze-
mélyesen átadni a meghívót. 

- Partnerünket és nálunk magasabb beosztású 
személyeket személyesen hívjunk.  

- Emlékezetből tárcsázni veszélyes, ezért ke-
rüljük! 

- Ha hívásunk téves helyre ment, győződjünk 
meg róla, hogy nem a szám rossz-e, vagy 
változott-e meg 

- Az idegen nyelven való telefonbeszélgetés – 
különösen rossz vonal esetén – még na-
gyobb nyelvi felkészültséget igényel, mint a 
tárgyalás. 

- Külföldön fontos a helyi szokások és a tele-
fonkészülékek használati módjának ismerete 
is. 

- Mások telefonbeszélgetése alatt ki kell men-
nünk a helyiségből. 

- Ha valaki illetlen szavakat használ a tele-
fonban, nyugodtan tegyük le. 

- Az egymást nem ismerő azonos neműek kö-
zötti automatikus tegeződés telefonon illet-
lenség. 

- Mosolyogjon, ez aztán a telefonon is érző-
dik. 

 

14) Milyen időpontokban illik/nem illik tele-
fonálni? 

- partnerünket a munkaidő kezdete és vég kö-
zött hívhatjuk, DE nem illik közvetlenül an-
nak kezdete után vagy vége előtt, illetve a 
helyileg szokásos ebédidőben telefonálni. 

- Egyes országokban a hivatalok jóval később 
kezdenek, mint nálunk, viszonylag hosszabb 
ebédszünet után viszont tovább is tart a 
munkaidő. Dél-európai országokban a déli 
órákban nemcsak a boltok, de a hivatalok is 
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bezárnak. Trópusi országokban a munkaidő 
(kora) délutánig tarthat. Mindenhol fontos 
tehát a helyi szokások ismerete, a telefoná-
lásban igazodjunk ehhez. 

- NEM illik ismerősünket lakásán vagy szál-
lodájában reggel 9.00 előtt és este 21.00 
után hívni. 

 

15) Fogalmazza meg saját üzenetrögzítője 
szövegét, majd hagyjon magának üze-
netet! 

 

16) Ismertesse a mobiltelefon használatára 
vonatkozó illemszabályokat! 

A mobiltelefont úgy kell hordanunk, hogy ne 
legyen feltűnő, de azért a csengetést még hall-
juk. Legjobb a táskában felül, nagyobb zsebben 
tartani. Utcán, buszon, vonaton – tehát emberek 
között – úgy kell használni, hogyne zavarjunk 
vele másokat. A telefonbeszélgetés magántevé-
kenység, ha tehát az utcán cseng a telefon, ak-
kor álljunk meg, lépjünk a fal mellé, és vállunk-
kal fordulva zárjuk a kört a telefon és magunk 
körül. Ne hagyjuk bekapcsolva a mobilkészülé-
künket színház nézőterén, moziban vagy ahol 
másokat zavarhatunk. Ne kapcsoljuk be akkor 
sem, ha előadást tartunk, vagy hallgatunk, ha ét-
teremben ülünk, ha konferencián veszünk részt. 
 

17) Készítse el (gondolatban) saját hivata-
los, illetve magánnévjegyét! 

A hivatalos névjegy tartalmazza: családi és utó-
nevet, beosztást, cég emblémája, neve, postai 
cím, telefon, fax- és e-mail cím. 9X5 cm 
A magán névjegy tartalma szabadon válaszható 
. 

18) Melyek a névjegyküldés szabályai? 
- a névjegyküldés csak a protokolláris előírá-

sok szempontjából felel meg a személyes lá-
togatásnak, s nem egyenlő a személyes is-
meretséggel 

- a névjegy postán küldése udvariatlanság 
- az alkalomhoz kötődő és megválaszolandó 

névjegyeket lehetőleg 24 órán belül viszo-
nozni kell 

- ha több személynek egy borítékban küldünk 
névjegyet, a névjegy tetejére felírjuk a cím-
zett nevét 

- több személy ugyanannak a személynek egy 
borítékban is küldhet névjegyet 

 

19) Milyen ajándékot választana egy távozó 
delegáció számára? 

A delegáció valamennyi tagja kap ajándékot, 
rang szerint csökkenő mértékben, az ajándékozó 
delegációvezető névjegyével az alábbiak közül: 
- népművészeti cikkek 
- Porcelán 
- Könyvek, albumok Magyarországról 
- Hanglemez (népzene, művészlemezek) 
- ital (Tokaji, jó minőségű pálinka) 
Művészeti reprodukciók jellegzetes magyar tá-
jakról 
 

20) Milyen szolgáltatásokért szokásos bor-
ravalót adni, és mennyit? 

A borravaló világszerte elterjedt, pl. a vendéglá-
tásban, idegenforgalomban, szállodákban. Ez 
olyan jelenség, ami elől nem térhetünk ki, és 
igyekezzünk, mint mindenben, ebben is a helyi 
gyakorlathoz alkalmazkodni. 
10-15%-ot illik adni a számlához, ez nemzetkö-
zileg is elfogadott.  
 
Szállodában: szobaasszonynak szokás némi ap-
rópénzt, esetleg kisebb ajándékot otthagyni az 
asztalon. A többi szinte döntés kérdése: portás, 
szobapincér, szervizkiszolgáló, ez mindenkinek 
a saját belátására van bízva. Étteremben is 
adunk borravalót, de ha a számla tartalmazza a 
felszolgálás díját - - ami fel van tüntetve a szám-
lán -, az összeg általában 10-15%, ilyen esetben 
nem kell külön fizetni. De ha valaki leönti a sa-
ját ruháját az asztalnál, és a felszolgáló segéd-
kezik a ruha gyors tisztításában, akkor ezt illik 
borravalóval megköszönni. Borravalót adunk 
a benzinkútnál, amikor lemossák a szélvédőt, 
vagy segédkeznek az üzemanyag töltésekor. 
Amikor ki van írva a töltőállomásnál, hogy Ön-
kiszolgáló, akkor a kutas csak kérésre segít. 
Ilyenkor illik borravalót adni. Borravaló illeti 
meg a taxisofőrt, ha igyekszik a legrövidebb 
utat választani, és nem utaztatja be velünk a fél 
várost, a postásnak, ha pénzküldeményünk ér-
kezik, az idegenvezetőnek, a ruhatárosnak stb. 
Bérelt társas busznál a gépkocsivezetőnek is 
szokás pénzt összegyűjteni.  
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21) Otthoni látogatáskor milyen virágot vá-
lasztana, kit és hogyan ajándékozna 
meg vele? 

 
- A háziasszonynak illik vinni vagy küldeni 
- A csokor nagysága az alkalomtól függ, kü-

lönösen ünnepélyes vagy magas szintű 
meghívásoknál virágkosarat illik küldeni 

- Vágott virágokból készült csokorban csak 
páratlan számú szál lehet (10 szál felett szo-
kásos tucat) 

- Piros rózsa kizárva – az a szerelem, házas-
társi kapcsolat jelképe 

- Az ibolya gyengéd érzelmekre való célzás, 
kerüljük! 

- Liliom történelmileg rossz emlékű, kerüljük 
- A krizantém a részvétlátogatás virága 
- Vegyes színösszeállításnál az aktuális divat 

szerint az egymást ütő színeket kerüljük 
- Piros színű virágot is tartalmazó összeállí-

tásnál legalább a fele legyen más színű 
- Ne tetessünk a csokorba gyorsan el- vagy 

kinyíló virágot, legyünk tekintettel a virágok 
méretének összehangolására 

 

22) Milyen virágdíszt használhatunk te-
remdíszítéshez? 

- nagyobb méretű cserepes vagy ládás örökzöl-
dek a terem sarkaiba 
- kör vagy négyzet alakú, U-alakú asztal köze-
pére helyezhetők virágok olyan magasságig, 
hogy a szemben ülő partnerek között a látást ne 
akadályozza 
 

23) Mire ügyeljenek a férfiak, ha kifogásta-
lanul ápoltnak szeretnének lenni? 

- testi ápoltság –  
- a  haj ápoltsága – a frizura a divatot követi, 

tiszta, ápolt haj 
- borotvált arc, tiszta bajusz, ápolt szakáll 
- ápolt fogak 
- ápolt kezek 
 

24) Milyen az ápolt nő megjelenése? 
- test ápoltság 
- leheletnyi smink 
- szőrtelenített hónalj és lábak 
- ápolt kezek 
- ápolt fogak 
 

25) Mit jelent a „Black tie” megjelölés a 
meghívókon? 

Férfiaknak Szmoking – fekete mellény, kemé-
nyített – puha lehajtott vagy egyenes gallérú fe-
hér ing, fekete csokornyakkendő, fekete lakkci-
pő. Nőknek hosszú ruha, a nagyestélyinél egy-
szerűbb kivitelben. 
 

26) Milyen cipőt viselhetnek a nők, illetve a 
férfiak a hivatali életben? 

 
Férfiak: 
- vékony talpú, sötét színű, fűzős bőr félcipő 
- soha, még nyáron sem, világos öltönyhöz 
SEM illik világos cipőt viselni 
- a csizma téli utcai viselet, a hivatalban át kell 
váltani 
Nők: 
- vékony talpú, bőr cipő 
- félmagas, nem tűhegyes cipősarok 
- elöl zárt 
- nem élénk színű, sötét, még nyáron is legfel-

jebb a sötétkékig 
- csak ha a ruha is indokolja, legfeljebb a 

drappig világosodhat ki 
- soha nem szabad hófehér cipőt felvenni 
- az utcai laposabb sarkú, esetleg esőálló cipőt 

át kell váltani 
- sportcipő tilos 
- hordható szandál, de csak olyan, amely elöl 

zárt, a lábujjakat takarja 
  

27) Hogyan öltözne fel egy délután 16.00h-
kor tartandó fogadásra? (tetőtől talpig) 

 

28) A pontosság milyen „típusait” ismeri? 
- percnyi pontosság (kötelező hivatalos tár-

gyalásokon, olyan hivatalos rendezvénye-
ken, mint jegyzőkönyv aláírása, meghatáro-
zott szertartásrendet követő rendezvénye-
ken, megbeszélt találkozókon. Nem enged-
hető meg korábbi érkezés, sem a legcseké-
lyebb késés. 

- megengedett késés (alkalom jellegétől füg-
gően változik. Ültetéses étkezésre szóló 
meghívásnál pontosan illik érkezni, legfel-
jebb néhány perces késé fogadható el. 

- meghatározott időpontok között való érkezés 
(a meghívó a kezdési és befejezési időpontot 
megjelöli, ilyenkor gyakorlatilag bármikor 
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megjelenhetünk, illetve távozhatunk ezen 
időpontok között. (pl 18.00-tól 20.00-ig) 

 

29) Mikor érkezik meg egy „job-interview”-
ra? 

Percnyi pontossággal kell érkezni. 
 

30) Készítsen meghívót egy elképzelt alka-
lomra! 

 

31) Hogyan rangsoroljuk a helyszíneket? 
- saját (magyar) ház (ahol én vagyok a ven-

déglátó, legyen az valóban a saját otthonom, 
vagy vendéglő) 

- idegen ház (ahol én meghívott vagyok) 
Saját (magyar) házban azonos rangú bel- és kül-
földiek között a külföldié az elsőbbség, idegen 
házban a magyaré. 
 

32) Rajzolja le két delegáció rangsorolását! 
 

 

33) Hogyan rangsorol a tolmács? 
A tolmács nem hivatali rangja alapján vesz részt 
a tárgyaláson, hanem technikai feladatot lát el, 

így nem rangsorol, hanem funkcionálisan he-
lyezendő el olyan helyen, ahol a feladatát a leg-
jobban el tudja látni. 
 

34) Hogyan helyezkednek el a gépkocsiban 
az alábbi személyek: vendég, házaspár, 
sofőr, Ön, mint vendéglátó? 

A fő hely a jobb hátsó ülés, a fővendéget oda ül-
tetjük, és jobb elsőt üresen hagyjuk a jobb kilá-
tás érdekében, kivéve, ha a házigazda vezeti az 
autót, mert akkor a jobb első ülés a fő hely. 
 

35) Miért nem szerencsés U alakú tárgya-
lóasztalnál tárgyalni? 

Nem ajánlatos 2 delegáció részvételnél, mert a 
delegációvezetők az összekötőágon egymás 
mellékerülnek, és egyúttal saját delegációjuk 
szélére. Amennyiben még azn U-alak belső szá-
raira is ültetnek, az itt ülőknek kényelmetlen, 
hogy másoknak hátat fordítanak, vagy nem lát-
ják a beszélőt. 
  

36) Rajzolja le a legismertebb asztalformá-
kat és készítsen tárgyalási ülésrendet 
hozzájuk! 

 


