
Kommunikáció dolgozat kérdései 
 
1. Milyen verbális és nonverbális jegyeket ismer? 
 
Verbális jegyek:    Nonverbális jegyek: 
- beszéd,      - gesztusok/metakommunikáció 
- párbeszéd,     - udvariassági szokások 
- előadás,     - néphagyomány, népnyelv figyelembevétele 
- telefonálás,     - testtartás, mimika 
- tárgyalás     - protokoll 
 
2. Milyen szimbolikus jegyeket ismer? 
 
- egyenruhák (orvos, pilóta, pap, apáca stb.) 
- virág (mindig 3 vagy páratlan számú legyen, mezei virágot adni tilos) 
- ékszerek, vallási hovatartozást jelölő szimbólumok (kereszt, dávid csillag stb.) 
 
3. A beszélt kommunikáció főbb ágai, fajtái 
 
- személyközi (magánbeszélgetés) 
- csoport 
- tömeg 
- közvetett/közvetlen 
- kölcsönös/egyoldalú 
- nyilvános 
 
4. Írott kommunikáció főbb ágai, fajtái 
 
- levelezés 
- magánszemély-magánszeméllyel 
- cég-céggel 
- magánszemély-céggel 
- reklámok 
- önéletrajz, motivációs levél 
- jegyzőkönyv 
- számlák, nyugta, elismervény, kötelezvény 
- árajánlat 
 
5. Szóbeli kommunikáció belső zavaró tényezői 
 
- izgulás, félelem, gátlások 
- nyelvismeret hiánya 
- szakzsargon használata 
- durvaság 
- közhely 
- hazugság 
 
 
 
 



6. Szóbeli kommunikáció külső zavaró tényezői. 
 
- utcazaj 
- suttogás, beszélgetés (előadáson pl.) 
- zavaró színek 
- kényelmetlen bútorok 
- hőmérséklet (túl meleg vagy hideg helyiségben megbeszélés) 
- technikai adatátvitelből adódó csatornazaj 
 
7. Öltözetek fajtái, hivatali öltözet jellemzői. 
 
- hivatali   - szabadidős 
- utcai    - informál 
- félünnepélyes  - ünnepélyes 
 
Hivatali öltözet: 
 
Nők: kosztüm, (francia, angol), körömcipő, blúz, kiegészítők visszafogottan, a szoknya 
legalább térdig érő legyen. 
Férfiak: öltöny, hosszú ujjú ing, nyakkendő, elegáns cipő, hosszú zokni, egyenruhák is 
idetartoznak. 
 
8. Black tie: 
 
Ffi: szmoking, fehér ing, fekete selyem csokornyakkendő és mellény, hosszú fekete zokni, 
fekete mellény, fekete lakkcipő 
Nő: kisestélyi ruha, elegáns cipő, frizura, kiegészítők harmóniában a ruha színével, anyagával, 
táska a cipővel. 
 
9. Withe tie: 
 
Ffi: Frakk, fehér ing, fehér selyem csokornyakkendő, fehér selyem mellény, fehér glasszé 
kesztyű, cilinder, sétapálca. 
Nő: Nagyestélyi ruha, stóla, pelerin, hosszú kesztyű, ékszerek, brossok kívül hordva. 
 
10. Pontosság, távolságtartás. 
 
Pontosság: 
Ha ismeretlen helyre telefonon jelentkeztünk be: bemutatkozás, percnyi pontos érkezés 
kötelező, ha kicsit korábban érkezünk, titkárnő vigye be a névjegykártyánkat. Késni csak vis 
maior esetben. Protokoll vendéglátásnál, vacsoránál megengedett 10 perc késés. 
Időintervallumon belüli késés: pl. érkezés 17.00-17.30 között, akkor 17.05-17.25 között kell 
érkezni. 
 
Távolságtartás: 
0-50 cm intim szféra, nem lépjük át. 
50-120 cm kézfogás, felmérhető az öltözet, hallás, tapintás  
120-300 cm üzleti távolság (3 lépés) 
 
 



11. Telefonálás szabályai. 
 
A telefonálás verbális, közvetett kommunikáció, fontos szerepe van a hanghordozásnak, 
hangsúlynak, hanglejtésnek. Lassabban beszélünk, mint élő szóban, de nem hangosabban. 
Udvariasság, kedvesség itt is fontos. Köszönés után bemutatkozunk, a másik félnek is 
hagyunk erre időt. Tájékozódunk a hívás aktualitásáról, esetleg mikor hívhatjuk ez ügyben, ha 
most nem alkalmas. Fontos a tömör, pontos megfogalmazás, adunk időt a válaszra. Ne 
együnk, igyunk, dohányozzunk közben. Nevezhetjük kedvesen nevén a partnert. 
 
12. Névjegyek és jellemzőik, francia etikettből átvett rövidítések. 
 
Céges: 
- a cég emblémája, központi elérhetősége központi helyen legyen 
- dolgozó neve középen, beosztás alatta 
- dolgozó közvetlen elérhetőségei (telefon, fax, e-mail) 
 
Magán:  
- egyéniségre jellemző színek, minták 
- név, végzettség, tudományos fokozat 
- elérhetőségek 
 
E kettő ötvözete: a mix névjegy 
- embléma 
- név 
- cím 
- hátoldalon: mit vállal még, nyitva tartás stb. 
 
Francia rövidítések: 
a.c.: üdvözlettel 
p.f. : köszöntés (névnap, szülinap) 
p.f.c.: őszinte részvét 
p.f.f.n.: köszöntés nemzeti ünnep alkalmából 
p.r.: köszönettel 
p.f.n.a.: BUÉK 
R.S.V.P.: választ vár. 
 
13. Köszönés, bemutatkozás, bemutatás szabályai. 
 
- köszönés napszaknak megfelelően 
- magázódás kötelező 
- férfi köszön a nőnek 
- fiatalabb az idősebbnek 
- alacsonyabb beosztású a felettesnek 
- helységbe belépő a bent lévőknek 
- távozó a maradóknak 
Bemutatás: 
- ha a nő magasabb rangú, mint a férfi, a férfit a nőnek kell bemutatni 
- fiatalabbat az idősebbnek 
- alacsonyabb rangút, a magasabb rangúnak 
-  a kettő ötvözete pl: idősebb titkárnőnek a fiatalabb főnököt 



 
14. Az ajándékozás szabályai. 
Ne adjunk: 
- bóvli, filléres kacat 
- pénz, ékszer 
- műkincs, nagy értékű ajándék, drága illatszer 
- szappan, tisztálkodószer 
- ruha, fehérnemű 
- háztartási gépek, állatok 
 
Külföldi partnernek lehet: 
- hungaricumok 
- pálinkák 
- fokhagyma füzér 
- Tokaji aszú, 
- albumok, DVD kulturális, tájegységi jellegzetességekről 
 
Virágból mindig páratlan szálú csokor, külföldi, üzleti partner esetében tájékozódni a helyi 
jellegzetességekről, fajtákról. 
 
15. A 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 
 
(Csak szerényen szeretném megjegyezni, hogy egy bírósági jegyzőkönyv azé’ ennél egy kicsit 
összetettebb, de mivel nem voltam órán nem tudom konkrétan milyen jegyzőkönyvről volt 
szó. Egy társasházi taggyűlés jegyzőkönyvének ez a formátum tök jól megfelel.) 
 
 
 
 
 


