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1 . KOM M U N IKÁ C I ÓE L M ÉL E T

1 . 1 A ko mmu n i ká c i ó f oga lma é s
j e l e n tő s ég e

A kommunikáció - mint kifejezés - a latin „communicatio” szóból ered.

Köznapi értelemben tájékoztatást, hírközlést jelent. A hivatalos nyelvi

értelmezés szerint: információk közlése vagy cseréje valamilyen erre

szolgáló eszköz, illetve jelrendszer (nyelv, gesztusok stb.) útján.

Napjainkra komoly tudományterületté vált a kommunikáció szakterülete.

Az ennek részleteit és törvényszerűségeit feltáró kutatások egy része a

kommunikáció humán (emberi) vonatkozásaira irányult, és a fogalmat

mint társadalmi viszonyt fogta fel, míg mások a folyamat és jelenség

érdemi alapegységére, az információra összpontosítottak, annak

matematikai törvényszerűségeire helyezve a hangsúlyt.

Ily módon kétféle kommunikációelméleti iskola alakult ki napjainkra:

 matematikai kommunikáció-elmélet

 társadalmi kommunikáció-elmélet.

Mi csupán a kommunikációs folyamat társadalmi aspektusaival és

szabályszerűségeivel foglalkozunk. Mindenféle kapcsolattartás alapvető

eleme a partnerekkel való hatékony kommunikáció.

A kommunikáció fogalma minden olyan folyamatot magában foglal,

amelynek során információ-átadás történik. A kommunikáció interakciós

folyamat - a vevő és az adó részéről is - jelzések kibocsátása és észlelése,

illetve adása és vétele történik, miközben kölcsönösen hatnak egymásra.

Dr. Marinovich Endre szerint: „A kommunikáció a társadalmi érintkezés

specifikus formája, amelynek lényege az emberek társadalmi

viselkedésében és társadalmi kapcsolataiban létrejövő jelentésközlésből

áll.”
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Ennek a felfogásnak számos fontos következménye van:

 a kommunikáció társadalmilag meghatározott,

 a tudathoz kapcsolódó kategória,

 a tevékenység végpontja, valamint olyan célja, amelynek

eredménye regisztrálható. Folyamat jellegű, amelynek van

kiindulópontja.

A kommunikáció folyamat jellege alatt a következők értendők:

 a kommunikáció a társadalom evolúciós folyamatának része,

 a kommunikációs aktus lebonyolítási folyamataként is

értelmezhetjük (azaz: a folyamat egyes elemei időben eltérően

kapnak szerepet, egymásra épülnek és egymástól független

problémákkal is küszködhetnek).

1 . 2 A ko mmu n i ká c i ó fo ly a ma t a

A kommunikáció általános modellje

A kommunikáció bármilyen emberi, társadalmi rendszeren belüli

információcserét jelent, megvalósulásának feltételeit és összetettségét

jelzi.

A kommunikáció klasszikus modellje:

A modell sematizál, értelemszerűen nem a kommunikáció

bonyolultságának megragadása a célja, hanem a szereplők (elemek) és a

folyamat bemutatása.

A kommunikátor (kibocsátó) és a befogadó megléte önmagában

szükséges, de nem elégséges feltétele az információcserének, a

kommunikációnak. A kommunikációs folyamat „eszköze” mindig

érzékszerveinkkel felfogható jelek sorozata, ezeket a hallgató (befogadó)

Kibocsátó Üzenet Befogadó
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csak úgy tudja érzékelni, ha biztosítva van a kapcsolattartásnak

valamilyen közege, csatornája.

A „csatorna” alatt értendő az az út, amelyen a kódolt információ a

kódolótól a dekódolóig eljut.

A kommunikációs folyamat elemei:

A kommunikációs folyamatnak 3 fő eleme van:

 kommunikátor, kibocsátó, adó - aki információt bocsát ki,

 az üzenet - tehát amit kibocsát a kommunikátor, az adó, és

 a másik fél, a befogadó, a címzett, a vevő - vagyis akinek szól az

üzenet.

A kommunikációs folyamat fenti elemei minden kommunikációs

aktusnak elmaradhatatlan és lényegi alkotóelemeit jelentik, amelyek

közül nem mellőzhetünk egyet sem.

A kommunikáció hatása változást okozhat:

 a viselkedésben,

 az ismeretekben,

 a véleményekben és attitűdökben,

 az érzelmekben,

 a személyiség mélyrétegében,

 a befogadó tudatában.

A kommunikáció a folyamat irányulása szerint lehet:

 interperszonális (azaz személyközi) kommunikáció,

 csoport- és

 tömegkommunikáció.

A kibocsátó és a befogadó viszonya szerint:

 közvetlen és közvetett,

 kölcsönös és egyoldalú,

 magán és nyilvános.
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A zajforrás lehet:

 kommunikációs eredetű, a kódolás-dekódolás diszfunkciójából

fakadó (pl. félreértés, vagy az üzenet részleges vétele:

információhiány),

 csatornazaj, amennyiben a technikai adatátvitelből ered,

 környezeti zaj, ha a közvetlen és a tágabb környezet feltételei nem

megfelelőek.

A kommunikációs folyamat jellegzetességei:

 A kommunikáció dinamikusan előrehaladó folyamat. A

folyamatban résztvevő különböző jelek rendszert alkotnak, és a

különbözõ rendszerekhez tartozó jelek egymást kiegészítve,

egymást támogatva alkotják azt a jelentést, amelyet a

kommunikáló felek az interakció során egymásnak átadnak.

 A kommunikációs folyamat mindig egyszeri és

visszafordíthatatlan, ennek nem mond ellent, hogy a felek akár

újból is kapcsolatba léphetnek egymással, akár ugyanazokon a

csatornákon keresztül 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

kijelentésünkkel és érzékeljük megbántódását vagy sértődését,

azonnal kezdeményezhetjük megbékítését is: szavakkal,

ajándékkal, mosollyal stb.)

A kommunikációs folyamatban az üzenet valamilyen jelrendszerben

közvetített formában érkezik a címzetthez. Ezt a jelrendszert

kommunikációs kódnak nevezzük. A kommunikáció csak akkor jön létre,

ha a dekódolás (vagyis az üzenet „megfejtése”), az üzenet értelmezése is
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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 folyamatában, ha mondjuk az adó és a vevő nem azonos

kódrendszert használ.

1 . 3 A kö zv e t l e n emb e r i ko mmu n i ká c i ó tó l
a t ö me g ko mmu n i ká c ió ig

Az információ függetlenül létezik az embertől, az emberi tudattól. Az

emberi információ csak egyike a lehetséges információformáknak. Ebből

következik, hogy az információ kezelésének - a kommunikációnak - is

sokféle formája lehetséges, de ezen belül az emberi információ is

többféleképpen tárolható és közvetíthető, és maga is különböző formákat

vehet fel.

A kommunikációnak - az információtárolásnak és közvetítésnek - és a

kommunikációs rendszereknek többféle tipizálása létezik. Ezek közül a

legáltalánosabb három szintet különböztet meg:

 szervetlen kommunikációs rendszerek (kristályok),

 biológiai kommunikációs rendszerek (DNS),

 emberi kommunikációs rendszerek.

A mi szempontunkból azonban egy másik, részletesebb felosztást

célszerű alkalmazni:

a. kibernetikai kommunikációs rendszerek

(elméleti, matematikai megközelítés),

b. technikai kommunikációs rendszerek

(számítástechnikai, híradástechnikai megközelítés),

c. természeti kommunikációs rendszerek

(ökológiai megközelítés),

d. társadalmi (emberi) kommunikációs rendszerek

(társadalomtudományi megközelítés),

e. biológiai kommunikációs rendszerek

(biotechnikai, genetikai megközelítés).
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Ez utóbbi rendszerezésből a kommunikáció szempontjából a

társadalomtudományi közelítésmód az, amelyik a vizsgálódásunk fő

területét jelenti. A kommunikáció a társadalmi érintkezés specifikus

formája, amelynek lényege az emberek társadalmi viselkedésében és

társadalmi kapcsolataiban létrejövő jelentésközlés.

A társadalmi kommunikáció rendszere

A társadalmi kommunikáció rendszerét a következőképpen

csoportosíthatjuk:

1. tömegkommunikáció /rádió, televízió, sajtó/,

2. szervezeti kommunikáció /marketing kommunikáció, PR stb./,

3. ember-gép rendszer kommunikáció /repülőgép, atomreaktor/,

4. csoport kommunikáció /közösségi, szakmai, társadalmi/,

5. személyes emberi kommunikáció, amely lehet

 közvetett / pl. telefonon/,

 közvetlen / beszéd, érintkezés/.

A szervezet és környezete közötti kommunikáció

A szervezet, mint önálló rendszer határozható meg, ugyanakkor egy

nagyobb rendszer – gazdaság, társadalom - alrendszereként is működik.

Egy szervezet nem tud környezete nélkül létezni. A teljesen önellátó

gazdaság nem létezik - az ilyen irányú próbálkozások mindeddig

kudarcot vallottak – ebből következik, hogy a teljesen önálló -

környezetétől független - szervezet sem. Ez azonban azt jelenti, hogy a

szervezet viselkedését a környezete értelmezi, és adott esetben reagál is

arra.

Ebből következik, hogy a szervezeti viselkedés minden elemének

kommunikációs hatása van a szervezet akaratától függetlenül is. A

szervezet is olyan módon kommunikál, mint az ember. Ahogy a

személyes emberi kommunikációban a teljes személyiség részt vesz úgy



Atalanta Távoktatási Központ Megjegyzés

11

a szervezet, mint egy "személyiség" jelenik meg környezete számára:

minden megnyilvánulásának értelmezést ad.

A kommunikációban a szándék és az eredmény nem feltétlenül azonos.

Sok esetben lassú, szisztematikus módon próbáljuk magunkat megértetni

egy másik emberrel, és a cél előtt valamilyen apró hiba miatt összedől az

egész, továbbra is megmarad az értetlenség. A szervezetek erőforrásaik

jelentős részét fordítják kommunikációra (reklám, arculatkialakítás,

image-építés, PR stb.) megadott célok elérése érdekében. Ezek

eredménye azonban sok esetben kárba vész valamilyen működési

rendellenességből származó esemény kapcsán, s ennek hatásaként az

ügyfelek elfordulnak a cégtől.

A szervezetnél dolgozó alkalmazott vagy megbízott személyek

viselkedése is befolyásolja a szervezetről bennünk kialakuló képet.

Azokban az esetekben, amikor a velünk kapcsolatban álló személy

viselkedése nekünk szimpatikus, akkor ezt a pozitív érzést kivetítjük a

szervezetre is. Egy felmérés szerint, ha valamilyen öröm ér minket, azt

átlagosan három, míg ha valami negatív élmény ér bennünket, azt

tizenegy embernek adjuk tovább. Negatív esetben is megtörténik a

kivetítés. A szerelőt nem kommunikálni hívjuk, de nemcsak a munkája

eredményessége, szakszerűsége fontos, hanem a velünk való kapcsolata

is.
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1 . 4 E l l e nőr ző ké r d é s e k

1. Mit nevezünk kommunikációnak?

2. Milyen elemei vannak a kommunikációs folyamatnak?

3. Mit jelent és milyen jellemzői vannak a kódolásnak?

4. Milyen hatásokat válthat ki a kommunikáció?

5. Milyen típusait különböztetjük meg a kommunikációnak?

6. Milyen zajforrásokat különböztetünk meg?

7. Milyen jellegzetességei vannak a kommunikációs folyamatnak?

?
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2. A KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEI

2 . 1 A kö zv e t l e n e mb e r i k o mmu n i ká c i ó
c s a to r ná i :

 A verbális (szóbeli) csatorna

 Az írásos kommunikáció

 A nem verbális csatorna /metakommunikáció/

 A vokális kommunikáció

 A testbeszéd

A személyes kommunikációt befolyásoló általános tényezők:

 szubjektív torzítás: félreérti, nem érti meg, érzelmei elviszik, arra

figyel inkább, aki érzelmileg közel áll hozzá,

 objektív vagy külső tényezők: környezet zaja, nagy távolság, rossz

világítás stb.,

 nem megfelelő az inger intenzitása: aktuális igényeinkhez,

szükségleteinkhez képest túl erős, vagy túl gyenge,

 közös kód nem ismerete: nyelvismeret, kulturális különbségek,

 információs veszteség: a folyamat bármely pontján lehetséges,

 szelektív figyelem: nem érti, nem hallja, csak azt fogadja el, ami

megerősíti,

 az üzenet bonyolult vagy homályos.

A kommunikációs zavarok lehetséges okai:

 betegség,

 nyelvi szocializáció hiány, a nyelv hiányos ismerete,

 szóözön: sok beszéd, semmi mondanivaló,

 zsargon: szaknyelv, diáknyelv,

 általánosítás, közhely,
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 durvaság, hazugság, indulat, elhallgatás, hallgatás,

 félelem, szorongás, szégyenlősség és gátlásosság,

 a szó jelentéstartalma eltérő lehet.

Kommunikációnk során folyamatosan váltogatjuk a kommunikátor és a

befogadó szerepet, sőt párhuzamosan működünk mindkettőben. Valaki

működését kommunikátorként erősen befolyásolja, hogy milyen benne a

kép a befogadóról és a szituációról, amelyben a kommunikáció zajlik.

Az előbbiekben felsorolt kommunikációs hibák mellett a befogadó és a

kibocsátó is követhet el hibákat.

A közlő /kommunikátor/ oldaláról előforduló hibák:

 nincs megfelelő információja a hallgatóról (annak képzettségéről,

érdeklődési köréről stb.), melynek következtében nem tudja

helyesen megválasztani a kommunikáció nyelvezetét;

 hiányzik az empátia (beleélő képesség) a hallgató iránt, mert ha a

befogadó, a hallgató másfelé érdeklődik, nem lesz képes

megfelelően figyelni;

 nem a megfelelő személynek, vagy nem a megfelelő eszközökkel

történik a közlés (nem szóban, hanem írásban kellett volna, vagy

nem abban a stílusban lett volna célszerű, de lehet, hogy nem

annak a kollégának, hanem a főnöknek stb. kellett volna mondani

a dolgokat);

 bizonytalanul , rosszul kezdi a kommunikációt, ezzel elveszíti a

meggyőzés lehetőségét;

 túl hosszúra sikerül a bevezetés, nem tér időben a tárgyra, ezáltal a

hallgató figyelme elkalandozik;

 nem rendezi a gondolatait, mielőtt beszél;

 nem megfelelő módon történik a közlés (túl gyorsan, túl lassan,

nem megfelelő hanghordozással stb.); ennek következménye, hogy

mást mond, mint amit eredetileg akart;

 más szófordulatokat kell használni a munkahelyen, mint a magán-

életben;
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 nem a megfelelő időben vagy körülmények között történt a közlés

(például sietős, kapkodós körülmények között nem sikerülhet

kellően érthetőre a közlés);

 pontatlanul fejezi ki magát a közlő;

 bizonytalansága miatt mindig tovább beszél, anélkül, hogy

felbecsülné partnere befogadóképességét és ezáltal nem veszi

észre, hogy a másik már nem figyel.

A befogadó oldaláról előforduló hibák:

 nincs osztatlan figyelme;

 már a válaszára gondol, és azt próbálja összeállítani;

 inkább hajlamos arra, hogy részleteket halljon meg, ahelyett, hogy

az egésznek az értelmét és a lényeges közléseket fogná fel;

 eleve előítéletet érez a közlővel szemben /ez lehet negatív vagy

pozitív/, úgy gondolja, nem olyan lényeges a mondanivaló, tehát

nem mindenre figyel / szelektív figyelem;

 meghallja, de nem érti;

 kritizál előadás közben (a beszéd módját stb.), vagy túlságosan

korán ellentmond, vitatkozni kezd (ennek következtében nem

hallja a beszéd végét, ezért nem is tudhatja, hogy mit szándékozott

a közlő mondani);

 már tovább gondolja a kommunikátor gondolatait többet, mást

gondol bele, mint amit a partner mond;

 megérti de nem fogadja el;

 félbeszakítja az előadást, s ezzel elveszíti (vagy az előadó veszíti

el) a beszéd fonalát;

 elfárad, elkalandozik a figyelme /Azért, mert nem elég érdekes a

közlés, vagy mert túl hosszú. Egyéb szükségleteink is lehetnek, pl.

éhesek vagy szomjasak vagyunk/;

 csak egyféle kommunikációs eszközt használ a közlő (csak a

beszédet vagy írást stb.), és így nem tudja a fogadó kellőképpen

rögzíteni az új információt.
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A kommunikáció befogadása szempontjából az emberek különféle

típusúak. Van, akire leginkább a látvány hat: ő a vizuális típus; van, akire

a hallott dolgok gyakorolják a legnagyobb hatást: auditív típus; van

viszont, akire a mozgás hat: őt kinetikus típusnak nevezzük. A

kommunikációnk során nem tudhatjuk, ki melyik típusba tartozik, és

ennek következtében, mi gyakorol rá leginkább hatást. Ezért célszerű

egyszerre mindig többféle csatornát alkalmazni.

Hogyan tudjuk a fentiekben előforduló hibákat elkerülni?

A félreértéseknek oka lehet gyakran az, ha valaki nem megfelelően

használja a nyelvet, a szavakat. A szavak gyakran kétértelműek,

gúnyosak, amivel a másiknak bosszúságot vagy bánatot okoz, amellett

elbizonytalanítja azt, akinek mondja. A félreértések elkerülésére az

alábbi kommunikációs fordulatokat célszerű használni:

 mindig csak arra kell válaszolni, amit kérdeznek, ne adjunk át

feleslegesen információkat;

 csak azt szabad meghallani, amit valóban mondanak (nem szabad

belemagyarázni semmit, vagy arra gondolni: vajon mit akart ezzel

még mondani?);

 ha tanácstalan, nem tudja, hogyan értse a mondottakat, válaszoljon

ellenkérdéssel, ami azonban konkrét, zárt (ha lehet, ne nyitott)

kérdés legyen /zárt kérdések: ki? mi? hol? mikor? stb. a nyitott pl.

miért ?, és ön, hogy gondolja ?/;

 mindig igyekezzünk egyértelműen kifejezni magunkat,

törekedjünk arra, hogy szavaink soha ne legyenek félreérthetőek,

gúnyosak és ne okozzanak senkinek bizonytalanságot, bántást;

 ne veszítsük el az önbizalmunkat semmiféle megjegyzés (bántó,

fenyegető) hatására.
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2 . 2 A s zó b e l i ( v e r bá l i s ) ko mmu n i ká c i ó

A szóbeliség az ember legspecifikusabb kommunikációs módja.

Önmagában is csaknem teljesen alkalmas arra, hogy mindenféle

információt hordozzon. A nyelv és a beszéd kulturális termék, az ember

egész fejlődéstörténete során alakult ki és alakul még ma is. Kulturális

termék mivoltát mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy minden

társadalmi közösség /csoport/ különbözik a nyelv és a beszéd sajátosságai

tekintetében, ilyenformán felismerhető és azonosítható a verbális

kommunikáció alapján.

A közvetlen, személyes (szóbeli) kommunikáció tölti ki az üzleti

munkával foglalkozó szakember munkaidejének nagy részét. A

beszélgetés módot ad arra, hogy direkt interakció alakuljon ki emberek

között, fejlesszék és továbbfejlesszék egymás gondolatait, dinamikus

folyamatok eredményeképpen új gondolatok jussanak felszínre. Az

információáramlás gyors, hiba esetén azonnal korrigálható, a reakcióidő

rövid. A társas érintkezés leggyakoribb és egyik leghatékonyabb formája.

Ennek ellenére sok olyan apró nehézség, gátló tényező van, amelyek

megnehezítik azt, hogy az emberek megértsék egymást. A személyes

kommunikációnak lényeges sajátsága, hogy nemcsak szavakkal fejezzük

ki magunkat, hanem a személyiség egésze vesz részt az interakcióban,

azaz a viselkedés egészét értelmezi a társas környezet.

A személyes kommunikáció lehet:

 egyirányú, valamilyen közlés /nincs visszajelzés/,

 két (több) irányú, ami interakció, azaz válasz és kiegészítés is.

Fentiekből következik, hogy a személyes emberi kommunikáció

vizsgálatakor elsősorban azzal kell foglalkoznunk, hogy mitől függ egy

ember viselkedése.
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A viselkedés függ:

 a szituációtól,

 a személyiségtől és a

 társadalmi kulturális korlátoktól.

A kulturális korlátok témaköréhez tartoznak a törvények, az erkölcs és az

illem. Ez utóbbiról az illemszabályok c. fejezetben lesz szó

részletesebben.

A szóbeli kommunikációs mód az, amelyre leggyakrabban

támaszkodunk, annak érdekében, hogy egy információt, üzenetet

továbbítsunk egyik embertől a másik felé. Azonban hihetetlen

nehézségeket jelent egyedül erre a kommunikációs módra támaszkodni.

A történelem bővelkedik az emberi félreértések példáiban, amikor a

szereplők csak a szavak által hordozott jelentésre támaszkodtak. Talán a

legfontosabb tanulság, amit levonhatunk, hogy a szavak önmagukban

nem jelentenek semmit. Az embereknek van jelentésük és a szavak

csupán egyszerű eszközök, amiket felhasználva megpróbáljuk

továbbítani ezeket a jelentéseket egyik embertől a másikig. A szavakkal

kapcsolatos egyik nehézség, hogy különböző tapasztalati és emocionális

kapcsolatokkal ruházzuk fel őket. A szavak nem mindig ugyanazzal a

tapasztalattal vagy érzéssel társulnak a beszélő és a hallgató részéről. A

verbális mód használata során felmerülő egyéb nehézségek közé tartozik

a zsargon, a szófordulatok, a speciális szóhasználat alkalmazása. Gyakran

mondják, hogy egy szónak csak összefüggésében van értelme, jobban

mondva, a szavaknak csak akkor van jelentésük, amikor az emberi

kontextusba ágyazódnak.

(Kontextus: az aktuális kommunikáció összefüggő rendszere.)

Nem ritka megfigyelni az emberek arra vonatkozó kísérleteit, hogy

megtalálják a helyes szavakat gondolataik elmondására. "A beszéd

gondolatainkat tükrözi. Akinek beszéde érthető, világos, annak

gondolatai is tiszták. A zavaros beszéd, zavaros, sötét, kusza

gondolatokat takar" - tartották az ókori bölcsek.



Atalanta Távoktatási Központ Megjegyzés

19

A kommunikáció verbális elemei

A beszéd

A beszéd, a közlés mindig folyamat. Ezeken a folyamatokon belül az

egyes részek összefüggésben vannak az előzőekkel és az azt követőkkel.

A beszéd történhet közvetlenül személyes módon és közvetve,

valamilyen technika /telefon/ segítségével. A beszéd sajátos, az emberi

fajra jellemző viselkedése.

Minél kulturáltabb valaki, annál szebben, választékosabban tudja

önmagát kifejezni, nagyobb a szókincse is. Itt célszerű megemlíteni a

hangképzést is. A hangképzésben hangszálaink, a gége, valamint a

szájunk (a benne lévő nyelv és fogak is) működnek közre úgy, hogy

közben kifújjuk az előzőleg beszívott levegőt. Ilyenkor nem gondolunk

arra, hogy valóban érthetően és szépen beszéljünk.

Fontos megemlíteni a retorika fogalmát. A retorika a beszéd művészete.

Szabályait elsőként Arisztotelész foglalta össze. Ezek alapján az ember

legjelesebb tulajdonságának nevezi azt a képességet, hogy szavával képes

fogva tartani embertársait. Ezt a képességet taníthatónak és gyakorlással

elsajátíthatónak tekintették már az ókorban is. Arisztotelész

megfogalmazása szerint a retorika olyan képesség, amely minden

tárgyban feltárja a meggyőzés lehetőségét. Minden más mesterség

ugyanis saját tárgyáról tanít és győz meg.

Párbeszéd

A párbeszéd több személy között végbemenő verbális kommunikáció.

Ezt a megnyilatkozási formát általában írásban nem készítjük elő. Végső

formája a beszédpartnerek interakciójában alakul ki. A párbeszédre

általában jellemző az oldott, kötetlen hangvétel.

Csoportos beszélgetések

Több /legalább három/ személy interaktív verbális kommunikációja. A

csoportos beszélgetések spontán változata a társalgás. Ilyen alkalmak

például a fogadások, konferenciák, tárgyalások szünetei. A beszélgetés
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hangneme és stílusa általában kötetlen, bár ezt nagyban befolyásolja a

beszélgetők közötti viszony.

Sajátos hivatali változata az értekezlet, egy adott szervezet feladatainak

megoldásához kapcsolódik. Általában egy feladat elvégzésére

szerveződött közösség, csoport tagjai vesznek részt rajta. Idetartoznak a

munkaértekezletek, tájékoztatók, szervezeti viták, konzultációk és az

egyik legfontosabb: a tárgyalás. /Erről a későbbiekben részletesen lesz

szó.

Előadás

A közéleti és az üzleti élet egyik leggyakoribb kommunikációs műfaja az

előadás /prezentáció/. A nyilvános megszólalásnak olyan típusát foglalja

magában, amely általában előre írásban is előkészíthető. Az előadásra

való felkészülés során feltétlenül tudnom kell, hogy mi a célom, kik a

hallgatóim, mit várnak tőlem?

Az előadás ismertető, információközlő beszéd, amelyet egy, vagy

néhány ember tart több ember részére. Formailag egyirányú

kommunikáció. Lényeges, hogy az előadó figyelje és érzékelje a

hallgatóság metakommunikációs jelzéseit, és ezeket figyelembe véve

alakítsa előadásának dinamikáját. Az információ átadása a cél, ez

azonban csak akkor sikerül, ha az előadó le tudja kötni a hallgatók

figyelmét.

Telefonálás

A telefonálás a hivatali, üzleti élet egyik leggyakoribb kommunikációs

formája. Verbális, közvetett kommunikáció történik, amikor a két fél

nem látja egymást, de a verbalitás szintjén ez a közvetlen kommunikációs

események sorába tartozik. Ilyenformán a hanghordozás, hanglejtés és

hangsúly fokozott fontosságot kap, ekkor a mimikát, testbeszédet is

helyettesíti. Telefonálásnál különösen ügyelni kell a tökéletesen artikulált

beszédre, mert csak így tudják egymást megérteni a partnerek. Célszerű

telefonon egy kicsit lassabban beszélni, mint személyes érintkezéskor, de

nem hangosabban. Hangunknak feltétlenül kedvesnek, udvariasnak,

szinte "mosolygósnak" kell lennie. Külön szerepe van annak, hogyan
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mutatkozunk be telefonon keresztül. A szabály az, hogy először

köszönünk, utána bemutatkozunk. (Előfordulhat ugyanis, hogy miközben

szájunk felé emeljük a kagylót, már megkezdjük mondanivalónkat, mert

sietünk, s akkor annak első fele nem jól hallatszik, ezért kell először

köszönni, utána bemutatkozni.)

A telefonon történő megbeszélés egy speciális kommunikációs helyzet.

Nem tudhatjuk, hogy a hívott felet milyen tevékenység közben zavarjuk.

Feltétlenül szükséges, hogy tájékozódjunk arról, hogy hívásunk

elfogadható helyzetben és időben történik-e. A telefon közvetítő eszköz,

korlátozza az információáramlást - a non-verbális jelzéseket nem tudjuk

érzékelni - ezért fontos a tömör, pontos megfogalmazás, a kérdések és

válaszok egyértelműsítése. Lényeges kérdések esetében célszerű a

telefonbeszélgetés végeredményét rövid írásos emlékeztetőbe foglalni és

a partnernek elküldeni.

A telefonálás mindennapi velejárója az üzleti munkának, azonban nagyon

sok kommunikációs problémát vethet fel, ezért kicsit részletesebben

foglalkozunk a kérdéssel. Ha telefonon keresztül kívánunk kapcsolatot

előkészíteni az ügyféllel, akkor néhány alapelvet célszerű figyelembe

venni. Itt csak akusztikailag, tehát csak a hangunkkal dolgozhatunk. A

hang, a szavak, a hangzás, a hanglejtés megválasztásával pontosan azt

kell kifejeznünk, amit gondolunk. A telefonon történő megbeszélés során

néhány másodperc alatt kell elérnünk azt, amire a közvetlen, élő

beszédben percek állnak rendelkezésünkre.

Technikai szempontból a telefonon folytatott megbeszélés annyival

egyszerűbb, hogy minden további nélkül használhatunk jegyzeteket,

emlékeztető cédulákat. A telefonos beszélgetést úgy kell lefolytatni, hogy

ne rábeszéljük az ügyfelet valamire, hanem őt beszéltessük, keltsük fel az

érdeklődését, értsük meg, hogy mi a szükséglete, igénye. Már a mosoly is

"hallható" a telefonban. Ezért fontos a hang, a hangszín és a hanglejtés.

Ha a hangunkat kicsit felemeljük, akkor ezzel a hangfekvéssel tudjuk

legeredményesebben ráirányítani a figyelmet az adott dologra. Lefelé

irányuló hangfekvést akkor célszerű alkalmaznunk, amikor konkrét

tényszerű dolgokban megállapodunk. Panaszok és kifogások esetén is
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hatékony a mély, sötét hang, amely megnyugtatja az ügyfelet,

tárgyalópartnert.

A hatékony telefonálás elemei:

 jól érthető legyen a bemutatkozás,

 mosolyogjunk a telefonbeszélgetés alatt, mert így

hangunk barátságos tónusú lesz,

 átgondoltan telefonáljunk, a szükséges eszközök

legyenek kéznél /toll, papír/,

 ne legyünk agresszívek, de igyekezzünk célt érni,

 adjunk időt az ügyfélnek, hogy reagálhasson,

 zavartalan körülmények között telefonáljunk,

 a beszélgetés során többször nevezzük nevén az

ügyfelet,

 ne együnk, igyunk és dohányozzunk telefonálás

közben, mert „áthallatszik”.

A diktálás

A diktálás egy dokumentum megalkotásának a része. Javasolt vázlatot

készíteni, hogy a közös munkát a leggördülékenyebben lehessen végezni.

A diktálás üteme, gyorsasága, tagoltsága nagymértékben megkönnyíti a

gépíró munkáját. A leírt szöveget olvassuk át, az esetleges hibákért a

diktáló a felelős.

Olvasás - felolvasás

Felolvasásnál ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a beszédben, a

különbség annyi, hogy ekkor nem szabadon, saját pillanatnyi

gondolatainkat kifejezve beszélünk, hanem egy adott, konkrét szöveget

olvasunk fel. A kommunikációnak ez az egyirányú, közlő módja az üzleti

életben elég ritka, csak akkor alkalmazzák, ha elkerülhetetlen; például

tudományos konferenciákon. De ott is szívesebben alkalmazzák a szabad

beszédet. Ennek oka az, hogy sokkal jobb kapcsolatot lehet még

nagyszámú hallgatósággal is létesíteni akkor, ha megvan a
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szemkontaktus. Ezért, ha elkerülhetetlen a felolvasás, egy jó előadó

akkor is időnként felnéz az előtte lévő lapokból, és igyekszik kontaktust

teremteni a hallgatósággal. Szükséges a szakirodalom mellett az

újságolvasás is, hogy naprakész információkkal rendelkezzünk. (A

televízió hírműsora, de még a rádió sem helyettesíti ezt.)

A humor

Sajátos emberi kommunikációs forma a humor. A humor igen hatékony

szabályzó, feszültségoldó eszköz a beszélgetések során, sok esetben a

tárgyalásokon is alkalmazhatjuk. Gyakran elveszi a tárgyalási szituáció

élét, negatív indulatokat old fel, közelíti egymáshoz a partnereket.

A kulturált vitatkozás általános szabályai:

Nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem hogy mi az igazság.

Ebből a felfogásból kiindulva ismertetjük azokat az alapelveket, amelyek

betartása elengedhetetlen a kulturált és eredményes vita során:

 Tartsuk mindig szem előtt, hogy egy vitának nem az a célja, hogy

győzzön valakinek az álláspontja, hanem az, hogy derüljön ki az

igazság. A másik ember véleményét nem az alapján kell

megítélnünk, hogyan viszonyul a miénkhez, hanem annak alapján,

hogyan viszonyul a valóság tényeihez. Saját véleményünket is

ebből kiindulva kell megfogalmazni.

 Célunk egy vitában nem a másik álláspontjának cáfolata, hanem a

saját álláspontunk világos kifejtése, s annak módosítása a partner

által szolgáltatott tények és elfogadható érvek alapján.

 Érvelésünk során újból és újból utaljunk arra, melyek a

következtetéseink alapját képező megállapítások. Melyek

tekinthetők tényeknek, s melyek a vélekedések.

 Egy vitában már az is az igazság győzelmét jelenti, ha

kölcsönösen sikerül megismerni az álláspontokat, sikerül

megegyezésre jutni abban, hogy mik a tények és mik a tényekhez

kapcsolódó vélemények.



Megjegyzés Atalanta Távoktatási Központ

24

 Ne kalandozzunk el a témától, s ha a másik ezt teszi, tapintatosan

figyelmeztessük rá.

Ha azt tapasztaljuk, hogy az érvek helyét fokozatosan az érzelmek és

indulatok veszik át, fejezzük be a vitát. A vita eredményességét

jelentősen segíti, ha a vitatkozó felek betartanak néhány eljárási szabályt.

Például:

 Meghallgatjuk a másikat, legfeljebb a nem világos pontok

tisztázására szakítjuk félbe. Amikor befejezte, röviden

elismételjük amit mondott, ahogyan mi értettük.

 Ha a másik igazolta, (visszajelezte) hogy helyesen értettük, amit

mondott, kifejtjük a kérdéssel kapcsolatos álláspontunkat.

A másik hozzánk hasonlóan végighallgatja, közben pontosítja, ha kell, a

hallottakat. Röviden elismétli, amit hallott, majd kifejti véleményét.

Újból és újból vissza kell térni annak tisztázására, hogy mit kezelünk

tényként, s mit véleményként.

2 . 3 Í r ás os ko mmu n i ká c i ó

Az írás a közvetett kommunikáció egyik formája.

A szervezetek működésében is nagy jelentősége van az írásbeli

kommunikációnak, írásbeliségnek. A megfelelő dokumentációs

rendszerek, és az ehhez kapcsolódó megfelelő ügyvitel elengedhetetlen

feltétele a munkavégzésnek. Sajnos, nem minden cég fektet nagy

hangsúlyt az ügyvitellel, a dokumentációk rendszerezésével kapcsolatos

munkákra, feladatokra. Annak ellenére, hogy a múltbeli dokumentációk

rendezett tárolásának és az előkeresés gyorsaságának nagyon nagy

jelentősége van mindennapi munkánkban és a cég belső és külső

kommunikációjában is. Az írás lehetőséget ad az átgondolt

szövegalkotásra, javíthatjuk, változtathatjuk mondanivalóinkat.
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A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány fontosabb iratforma-típust:

 iratok,

 okmányok,

 üzleti levelek,

 kapcsolattartó levelek,

 szerződések,

 emlékeztetők.

Mindenképpen meg kell említenünk az elektronikus közlésformákat is,

mint például az E-mail és az Internet.

A kommunikáció technikájának fejlődése máris alapvető változásokat

okozott az ember gondolkodásmódjában, gazdasági és mindennapi

kapcsolatainkban és természetesen a munkánkban, levelezéseinkben,

információink eljuttatásában is.

Az Internet előnyei:

 Lehetővé teszi, hogy a felhasználó ismereteivel ne

csak a számára fontos adatokhoz jusson hozzá, hanem

saját maga is bővítse az információs hálót.

 Hozzáférést ad a már szinte óriásira növekedett

információ-bázishoz.

 Hatalmas teret nyit a két- vagy több oldalú

kommunikáció előtt.

 Szélesíti a kapcsolatainkat.

 Átalakítja, megváltoztatja a mindennapi életet.

 Lehetővé teszi az elektronikus ügyintézés

kiterjesztését.

Az E-mailről

Az elektronikus levelezés egyik legújabb formája az E-mail.

Meghatározott kódok segítségével a számítógép teremti meg az érintett

felek között a kapcsolatot. Ily módon az üzenet küldése számítógépen

keresztül történik, méghozzá úgy, hogy egy megadott jelszó esetén egy

számítóközpont lehetővé teszi bizonyos postafiókok megtekintését,
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levelek, körlevelek, üzenetek küldését. Itt az üzenő és a befogadó

részéről is számítógépen keresztül történik az üzenetváltás.

Most térjünk vissza a mindennapi életben, munkában használt általános

levelezésekhez.

A hivatalos levelek nyelvezete némileg különbözik a köznapi beszélt

nyelvtől. A levelek, hivatalos iratok készítésénél, fogalmazásánál kettő

szempontot kell mindenképpen érvényesíteni.

A jó levél kritériumai:

 közérthető, világos,

 magyaros, hibátlan.

Se nyelvtani, se stilisztikai, se helyesírási, sem pedig nyelvhelyességi

hiba nem lehet benne! Ha lehet, kerüljük az idegen szavak használatát,

amennyiben van magyar megfelelőjük.

Az írásbeli kommunikáció típusai

A következőkben tekintsük át, milyen típusai vannak az írásbeli

kommunikációnak:

Levelek, emlékeztetők, jelentések, ajánlatok azok az írásbeli

dokumentációk, amelyek elsősorban a szervezet külső kapcsolatai

számára készülnek.

A tartalmon és pontosságon túl lényeges elemei e dokumentumoknak a

megjelenésük, külalakjuk, stílusuk.

Fontos, hogy a célszemély szintjének megfelelő módon, nyelvezetben

készüljenek, tartalmazzák az illemszabályoknak megfelelő udvariassági

formulákat. Ne legyenek felszólító, támadó stílusúak, még abban az

esetben sem, ha a partner valamilyen mulasztása a levél tárgya.

Természetesen a megfelelő irattározásról, visszakereshetőségről itt is

gondoskodni kell.

Külön ki kell emelni az üzleti ajánlatokat, mivel ezeknek

jogkövetkezménye van, hiszen kötelezettségvállalást jelentenek. Minden
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olyan esetben, ahol a kötelezettségvállalás felmerül, fel kell tüntetni

annak mértékét és határidejét, érvényességét.

Célszerű egy nagy levelezést folytató szervezetnél kiadni egy levelezési

mintagyűjteményt, hiszen a vállalati arculat lényeges eleme az egységes

megjelenés.

Összefoglalók, jegyzetek, feljegyzések általában belső használatra

készülnek. Ezen iratoknál a leglényegesebb a rövid, pontos, egyértelmű

megfogalmazás.

Mindig jelezni kell azt, hogy ki és milyen célból készítette a

dokumentumot, valamint azt, hogy ki, kik a címzettek.

Jegyzőkönyvek, utasítások a szervezeti működést biztosító hivatalos

dokumentumok, külön rendszerben kell archiválni ezeket. Lényeges,

hogy minden érintett fél kapjon másolatot.

A bennük lévő tartalom pontosan határozza meg azt, hogy kinek, mit és

mikorra kell elvégezni.

Fontos eleme ezen iratoknak, hogy készítésükkor külön figyelmet kell

fordítani arra, hogy a feladat elvégzésére utasított dolgozó megfelelő

döntési-, felelősségi- és hatáskörrel rendelkezzék a munka elvégzéséhez,

illetve elvégeztetéséhez.

Személyes iratok is készülnek a szervezetekben. Idetartoznak a

bérjegyzéktől a személyügyi nyilvántartáson keresztül mindazon

dokumentumok, amelyek egyes munkavállalók, partnerek, ügyfelek

személyi adatait tartalmazzák.

Ezek kezelésénél be kell tartani a személyiségi jogokat biztosító

intézkedéseket, elsődlegesen azt, hogy mindenki jogosult minden róla

készült dokumentumba betekinteni, valamint biztosítani kell a

titkosságot.

A személyes iratok egyike az önéletrajz. Ennek elkészítése

meghatározhatja a munkavállaló sorsát. Fontos, hogy minden - a

munkaerő értékét meghatározó - információt tartalmazzon, azonban

rövidnek, áttekinthetőnek kell lennie.
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A kommüniké és a sajtóanyag a nagyközönség számára készült olyan

írásos dokumentum, amelyet valamilyen újságban szeretnénk

megjelentetni. A kommünikét változatlan formában jelentetjük meg. A

sajtóanyag lehet az újságíróknak szóló információs csomag, amelyből

azután ők készítenek cikket. Vigyázni kell arra, hogy a kiadott

információk megfeleljenek a valóságnak, az újságírók és az olvasók

igényeinek, valamint tartalmazzák mindazt, amit a cég szeretne magáról

közölni. E szempontok sokszor egymásnak ellentmondóak, de ilyen

esetekben is figyelemmel kell lennünk a velünk szembeni információs

igényre, különben negatív hangvételű cikkek megjelenésére

számíthatunk.

A publikáció, cikk általában tudományos, szakmai eredmény, kutatás,

vizsgálat nyilvánosságra hozatala. Ez természetesen vonatkozhat cégre,

termékre, személyre is. Minden esetben nevesítenünk kell az intézményt

és a személyt, csoportot, akik részt vettek a munkában.

Idetartoznak az ún. PR cikkek is, amelyet megrendelésre készít el egy

újságíró szakember. Érdemes egy cég-publikáció gyűjteményt készíteni,

de ez ne csak a cég és munkatársai által készített vagy íratott cikkeket

tartalmazza, hanem a cégről, tevékenységéről, eredményeiről megjelent

összes cikket is. Ehhez természetesen szükséges egy sajtófigyelő

szolgálatot működtetni, amelyik lehet külső cég, pl. PR ügynökség, vagy

belső szervezeti egység. Ez a tevékenység nagy odafigyelést igényel, de

nagy információtartalommal bírhat, és segítheti a cég piaci pozicionálását

is.

Hirdetés, szóróanyag, prospektus, ismertetők azok az írásos anyagok,

amelyek a fogyasztóknak, vásárlóknak szólnak. Adott esetben ezek

jelentik a cég bemutatkozását a potenciális ügyfélnek. Ezeknek az

anyagoknak a megjelölt célcsoporthoz kell szólniuk. Nagyon lényeges a

figyelemfelkeltés és a pozitív érzelmi hatás kialakítása. Érdemes

szakembert megbízni ezek elkészítésével, a szövegezéssel, hiszen egy-

egy jó vagy rossz szó, ötlet meghatározhatja a sikert. A hirdetések és
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reklámok nagyon rövid, kevés információt tartalmazó figyelemfelkeltő és

érdeklődés-kialakító céllal készült anyagok. Feladatuk, hogy felkeltse a

vásárlási szándékot. A szóróanyagok már több információt tartalmaznak,

felhívják a figyelmet az adott termék vagy szolgáltatás hasznára, előnyös

voltára. Lényeges ezen írásos anyagok elkészítésénél, hogy a reklámetika

és reklámtörvény szabályait be kell tartani elkészítésükkor. Idetartozik

az, hogy nem lehetnek közízlést rombolóak, nem tartalmazhatnak más

termékre vonatkozóan negatív összehasonlítást, stb. A prospektusok és az

ismertetők feladata az adott termékről, szolgáltatásról az összes adatot,

tulajdonságot, műszaki paramétert az érdeklődő tudomására hozni.

Fontos, hogy ne csak a pozitív jellegű információkat tartalmazza, hanem

legyen tényszerű, az esetleges korlátokat, rosszabb paramétereket is

egyértelműen közölni kell. Ez nemcsak a törvényes előírások miatt

lényeges, hanem azért is, mert a negatív csalódás, ami az áru használata

során derül ki, gyorsan terjedő, negatív, suttogó reklámot eredményezhet.

Az esztétikus és egységes megjelenés, esetleges logo vagy embléma

használata a cég image kialakításában is segíthet.

Kézikönyvek, használati útmutatók azoknak a partnereknek szólnak,

akik már használják az általunk létrehozott terméket. Az üzleti kapcsolat

nem ér véget az eladással. A termék használata a legjobb ajánlólevél a

további vásárlásra, és a pozitív „ suttogó” reklám kialakulásához, ha a

termék jó. Ahhoz hogy megfelelően használni tudjuk, szükséges, hogy a

használati útmutató megfelelő legyen. A laikus használó számára is

egyértelműen fogalmazza meg a tennivalókat, irányítsa rá a figyelmet az

esetleges különleges használati lehetőségekre.

Az a használati útmutató a megfelelő, amelyik olvasmányos, és amelynek

eredményeképpen az adott termék minden lehetőségét kihasználja a

fogyasztó.

Bizonyos funkciók bonyolult leírása elkedvetlenítheti a felhasználót,

későbbiekben óvakodik az adott cég másik termékét megvásárolni.
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Vállalati etikai, viselkedési kódex elkészítése minden szervezet számára

fontos. Ez olyan dokumentum, amelyik igyekszik meghatározni az

informális alrendszer viselkedési szabályait is. A vállalati kultúra

alapköve lehet, de ennek alapvető feltétele, hogy a rögzített elveknek,

elvárásoknak a vezetők a mindennapi viselkedés során megfeleljenek.

Nem engedhető meg a "vizet prédikál, és bort iszik" viselkedés a vezetők

részéről. Egy szervezet morálja nagyrészt attól függ, hogy követendő és

követhető minták alapján támasztanak-e elvárásokat a munkatársakkal

szemben. Csak annak az etikai, viselkedési kódexnek van értelme,

amelyik megvalósítható és betartható elveket és gyakorlatot követel meg.

A nagyon "magasröptű", de megvalósíthatatlan elvárások inkább

demoralizálják a szervezet tagjait, semmint fejlesztik őket.

Ebben a témában ugyan, de mégis külön említeném az olvasást.

Az olvasás nem dokumentáció, de az írásos kommunikáció alapvető

eleme. Az aki csak ír és nem olvas, nem kommunikál, hanem közöl. Egy

szervezeten belül csak annyi írásos anyagot érdemes készíteni, amennyit

elolvasnak. Az információ-felvételnek egyik legalapvetőbb módja az

olvasás.

2 . 4 A n on- v e r bá l i s ko mmu n i ká c i ó ,
me t a ko mmu n i ká c i ó

A nem verbális megjelölés rendszerint mindazon kommunikációs

események jellemzésére használatos, amelyek a beszélt vagy írott szó

határain túl vannak, vagyis a gesztusok, a mozdulatok, a mimikai

mozgások, a hanghordozás tartoznak e körbe. Ilyenkor a jel azt fejezi ki,

ami szavakban is elmondható lenne. Ugyanakkor azonban észre kell

vennünk, hogy ezeknek a nem verbális eseményeknek és

viselkedéseknek jó részét verbális szimbólumokon keresztül értelmezzük.

Ebben az értelemben tehát nem igazán nem verbálisak. A nem verbális

kommunikáció kategóriájába soroljuk: a testmozgást

(metakommunikáció), a testi jellemzőket, az érintkezéshez kapcsolódó

viselkedést és a paranyelvet is.
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A nem verbális kommunikáció rendszerét a kulturális hagyományok és

társadalmi sajátosságok még jobban színezik, mint a verbális

kommunikációt. Sokféle nem verbális jel utal pl. a társadalmi rangra,

réteghelyzetre, vallásra. Gyakran mások az ún. technikai

metakommunikáció szabályai, amelyek magát a kommunikációs

folyamatot vezérlik. Azt fejezik ki, hogy az egyik vagy másik fél szólni

akar, nem ért valamit, valamit nyomatékosítani akar, valamit szeretne

meggyorsítani vagy lassítani stb.

A nem verbális kommunikációt nem lehet elszigetelt egységként

tanulmányozni, hanem csakis a teljes kommunikációs folyamat

elválaszthatatlan részeként. A nem verbális kommunikáció célja lehet az,

hogy a verbális kommunikációt ismételje, ellentmondjon annak,

helyettesítse, kiegészítse, hangsúlyozza vagy szabályozza. A nem verbális

kommunikáció fontossága a teljes kommunikációs rendszerben játszott

szerepének, az egyes helyzetekben az általa adott információértékű

jelzések hatalmas mennyiségének és mindennapi életünk alapvető

területein való használatának köszönhető.

A nem verbális viselkedés részben tanított, részben utánzott, részben

pedig ösztönös. Egyre több a bizonyíték arra, hogy érzelmi

arcviselkedésünknek vannak pánkulturális (vagy egyetemes)

alkotóelemei, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének kulturális

különbségek az olyan dolgokban, mint az érzelmet kiváltó körülmények,

a bizonyos helyzetekben az arckifejezés ellenőrzését irányító tudati

tényezők és az érzelem cselekvésbeli következményei.

A metakommunikációnak (magyarul: testbeszéd) kiemelkedő fontossága

van kommunikációnkban. A verbális kommunikációhoz hasonlóan 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 egyformák. Az öröm, meglepetés, érdeklődés, félelem, düh,

harag, szégyen, undor mimikában és testbeszédben megjelenő formáit

egy eszkimó és egy tuareg is megérti, holott a föld más-más pontján
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élnek. (Különbségek elsősorban a primitív kultúrákban fordulnak elő.

Ezekben - miként az állatvilágban is - a fogakat feltáró vigyorgás a

támadás vagy az éhség, nemritkán az agresszió jeleként funkcionál, vagy

gondoljunk a bolgárok fordított igen-nem fejrázására, amely

számtalanszor megtéveszti a külföldieket.)

Verbális és nem verbális kommunikációnak összhangban kell állniuk

egymással. (Ennek hiánya, a hazugság pl. éppen akkor a legjobban

felismerhető, ha a kimondott szavakat nem a hozzájuk tartozó testbeszéd

vagy mimika kíséri.)

A hatásos kommunikációs szerepléshez tehát szervesen hozzátartozik,

hogy testünk és arcunk rezdüléseit ellenőrizni és irányítani tudjuk. Ezáltal

kommunikációs kifejező eszköztárunk nagymértékben gazdagodhat,

színesedhet.

A nem verbális kódok csoportosítása:

 környezeti,

 személyhez kötődő.

A környezet, mint nem verbális kód, fontos szerepet játszik a

beállítódásnál. A munkahely, a dolgozószoba, a tárgyalások és a

vendéglátás helyszíne jelzi a cég, a személy, az ügy fontosságát,

státuszát. Kultúránként ennek a megítélése is változó „nem véletlen”

hogy a protokoll rögzíti a nemzetközileg ajánlatos normákat.

A környezet fény- és színviszonyai, ergonómiája is „háttérjelzés”

befolyásolja a személyes találkozó légkörének kialakulását. Egész

tudományág foglalkozik az ideális munkafeltételek kialakításával,

tudatosítva, hogy a pszichológiai és fiziológiai szempontok

figyelembevételével tervezett környezet a hatékony munkavégzés egyik

leglényegesebb feltétele.

A tárgyi világ jelzése, de már személyhez kötötten, az öltözködés és a

frizura is. A régi mondás szerint ”ruha teszi az embert”, ami persze

túlzás, de ez is kihat viselőjének megítélésére. (Az egyik pesti szabó

kirakatában a következő bölcs intelem szerepel: „Az embert kívülről a

ruhája, belülről pedig a gondolkodása teszi modernné!”) A nem verbális
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jelzések alapfunkciója, hogy közvetítsék azokat az információkat,

amelyeket a nyelv segítségével nem tudunk vagy nem akarunk

kimondani.

A nem verbális kódok funkciói:

 a szituáció kezelése,

 önmegjelenítés,

 emóciók kifejezése,

 attitűdök jelzése,

 a szituáció befolyásolása.

A kommunikáció folyamatában az egyes funkciók különböző

intenzitással és kombinációban vannak jelen.

A társas helyzetbe való bekapcsolódást szemkontaktussal, gesztusokkal,

mozgással, mimikával jelezzük. A fogadtatásról szintén hasonló

visszajelzést kapunk. A helyzet változására – unalom, konfliktus

kialakulása stb. testbeszéddel is reagálunk. A lezárásnak csalhatatlan

előjele a testmozgás iránya és intenzitásának növekedése.

Az ember önmagáról alkotott képét számtalan formában közvetíti a

külvilág felé - ezt sugallja öltözködése, erről vallanak használati tárgyai,

szokásai, amelyek egy része státusszimbólum, vagyis a társadalom

értékrendjében magas presztízzsel bíró tárgy, vagy elegáns és költséges

hobbi. Általában mindenki igyekszik pozitív képet kivetíteni magáról.

Az érzelmi jelzések eszközei: a mimika, a testmozgás, a térszabályozás,

távolságtartás. Az egyes kultúrákban igen jelentős eltérést mutatnak az

érzelem kifejezésével kapcsolatos normák. Általában dél felé haladva

érzelmileg erőteljesebben reagálnak a külvilágra az emberek, északabbra

visszafogottabbak, „hűvösebbek”. Nyugatra egyre racionálisabbak, kelet

felé haladva hagyománytisztelőbbek. Például a svédeket kisded koruktól

kezdve indulataik visszafogására nevelik, a japánok pedig köztudottan

túlzottan lojálisak és fegyelmezettek. Az érzelemnyilvánítások
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játékszabályait a történelem írja. Különösen igaz ez a nyilvános

szereplésekre.

Az idegen kultúrában mások a távolságtartás szabályai is. A távolság

általában tükrözi a kapcsolat hivatalos vagy magántermészetét, és ezen

felül is a kommunikáló felek érzelmi viszonyát. Van meghatározott

távolság, amin belül csak az intim kapcsolatok keretében megszokott a

kommunikáció.

Más a nemek és a korosztályok viszonyát szabályozó a metakommuniká-

ciós szokások sora, más a tekintet, a test különböző tájainak fedése, a

hozzáérés a másikhoz. (Japánban például évtizedekig nem értették, és

durva illetlenségnek tekintették a külföldiek kézfogás szokását az

üdvözlés jeleként, vagy említhetnénk az iszlám országokban honos női

viseletet is, a csadort.)

A partnerrel, a beszéd tárgyával, a szituációval kapcsolatos hozzáállást,

az attitűdöt, vagy annak változását is számos jel közvetíti. Árulkodik az

érdektelenségről a szemkontaktus hiánya, a hanghordozás, a beszédtempó

stb. Az attitűdök dekódolásában hangsúlyozottabb szerepet kapnak a nem

verbális jelzések. „Hiszem, ha látom!” – mondja a közmondás is.

A kommunikációs folyamat résztvevői igyekeznek irányítani a

folyamatot. Hogy ez nem mindig sikerül, jelzik a magánéleti és a közéleti

viták. (Szemléletes példái a televíziós kerekasztal- beszélgetések, ahol a

meghívottak dominanciára törekszenek, és egymás szavába vágva

megfeledkeznek arról, hogy az egész beszélgetés a nézők informálása

miatt jött létre, nem a vita kedvéért.) Sokkal hatásosabb a testbeszédet –

szemöldök-, fejmozgás, gesztusok- alkalmazni, hogy a beszédjogot

megszerezzük, mintsem túlkiabálni a többieket.

2 . 5 T e s t b es zé d

Ha a kommunikációs csatornák alkalmazásának egymáshoz való arányát

tekintjük, a következő eredményt kapjuk:

 kb. 55% a testbeszéd, a non-verbális kommunikáció,

 kb. 38% a hanghordozás, a hangsúly,

 kb. 7% a tényleges szavak aránya.
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A verbális jelek csak egy részét képezik a teljes jelrendszerünknek. A

szóbeli információk kiegészítésére, ellenőrzésére, kiemelésére, a

partnereinkkel való viszony meghatározására a nem verbális jeleket

használjuk és értelmezzük. Mindezt tesszük tudatosan és nem tudatosan,

jól és gyengén, ahogyan személyiségünk eltéréséből, és a helyzetekből

adódik. A non-verbális kommunikáció minden olyan személyes

információ átadás és továbbítás, ami szavak nélkül történik. A közvetlen

emberi kommunikációval foglalkozó kutatók megállapították, hogy az

információink nagyobb része nem a szóbeli közlésekből származik,

hanem a non-verbális közlésekből. Az alábbiakban tekintsük át, hogy

mely fogalmak tartoznak a non-verbális kommunikáció tárgyköréhez.

Ilyenek például a mimika, tekintet, gesztusok, testtartás,

térközszabályozás, érintés.

Mimika

Az emberi kommunikáció jeleinek egy része kultúrafüggő, vagyis ahol

kialakultak, ott érthetőek csupán. Ilyen a nyelv, és a non-verbális jelek

egy része, míg más része mindenhol a világon egyforma és érthető

minden ember számára, genetikailag kódolt, mint az arcjáték, a mimika.

A mimikával hét érzést fejezhetünk ki: öröm, harag, meglepetés, félelem,

szomorúság, undor, érdeklődés. A mimikai kommunikáció kifejezése az

arc, szemek, szemöldök, száj vonalaival történik. A jelzéseket a szem és

a száj körüli izmok finom és összerendezett mozgásai keltik. Mimikai

megnyilvánulásaink egy része tudatosan szabályozható, amely a

kommunikációban is mint tudatos jel szerepel /pl. szemöldök felhúzása, a

szájszeglet széthúzása stb./ Ezek a közléskor szándékosan használt jelek

a befogadó számára is ilyen jellegű jelentéssel bírnak. De még ezek a

jelek is eredetileg viszonyt tükröző, öntudatlan mimikai

megnyilvánulásokból alakultak ki, illetve a fejlődés során emelkedtek ki

az öntudatlan kommunikációból. Megnevezést /pl. mosoly/ kaptak és

lassan a verbális kommunikációval azonos jelentésűekké váltak.

A mimikai kommunikáció megértése attól is függ, hogy milyen egyéb

csatornák működnek még. Különösen szoros a kapcsolat a verbális

csatornával.
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Tekintet, szemkontaktus

Az emberi kommunikációban külön csatornaként vehető számba a

tekintet. A tekintet önkéntelen jelenség, amelyet tudattalanul, vagy

féltudatosan hozunk létre, és tudattalanul vagy féltudatosan értelmezünk.

A tekintetből a tudattalan érzelmi állapotra következtethetünk. Az emberi

test összes információközvetítő része közül a szemet tartjuk a

legjelentősebbnek. A tekintetből értesülünk arról is, hogy partnerünk

hogyan érez irántunk /szimpátia, antipátia, bizalom, bizalmatlanság stb./

Kutatók figyelték meg, de magunk is tapasztalhatjuk, hogy a beszéd

kezdetén, az első pillanatokban az emberek többsége nem néz a

partnerére, máshova néz, vagy éppen a beszéd kezdetekor veszi le a

szemét néhány pillanatra a partneréről. Érdekes vizsgálati eredmény,

hogy amikor sokat beszélnek az emberek, keveset néznek a partnerükre.

Amikor önmagukról szóló, személyes a téma, szintén ritkábban néznek

hallgatójukra. Lényeges a tekintet kommunikációt szabályzó szerepe is.

A mimika mellett a tekintet szabályozza leginkább a kommunikációs

folyamatot. Jól ismert, hogy a tekintet merevsége, üressége jelzi

számunkra a meg nem értést, aminek hatására megismételjük és

kibővítjük az addig közölteket. A felismerés megcsillanása, a

szemmozgás a megértést tükrözi, így a magyarázatok abbahagyását váltja

ki. Tapasztalatainkból is tudjuk, hogy a tekintet a benyomáskeltés fő

bázisa, az érzelmek szuggesztív kifejező eszköze.

Merre nézzünk beszélgetés közben?

Beszéd közben nézzünk szembe partnerünkkel- ha igénybe vesszük

idejét, megérdemli figyelmünket. Mindenképpen a tárgyaló partner felé

kell fordulni, ha figyelni akarunk rá. Ezzel nyitottságunkat is jelezzük,

érdeklődésünket mind a partner, mind pedig a téma iránt. Ha beszéd

közben az egyik fél előre dől, az rendszerint a fokozódó figyelmet

mutatja, míg ha hirtelen nagyon hátratámaszkodik valaki, az

nemtetszését, visszavonulását vagy ellenérzését fejezi ki. (Ezt a módszert

tudatosan is lehet alkalmazni tárgyalásoknál a partner befolyásolására.)

Nem javasolt tárgyalás közben az órára nézni, mert azt mindenki érzi, és

tudja, az is türelmetlenséget vagy unalmat fejez ki.
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"A szem a lélek tükre" tartja a mondás. A szem mozdulatai

túlnyomórészt önkéntelenek, szabályozhatatlanok, ezen nem tudunk

uralkodni! Ezt tudják, vagy érzik az emberek, ezért van az, hogyha valaki

nem mond igazat, akkor nem néz a másik szemébe, vagy lesüti szemét.

Pupillánk kitágul - akár négyszeresére is -, ha valami érdekel vagy izgat

minket. A pupilla összehúzódása haragot, dühöt is jelent.

Idegességünkben pedig sokkal gyakrabban pislogunk. Szemünk normál

körülmények között egy perc alatt 6-8-szor lecsukódik egy pillanatra,

izgalmi helyzetben ez többször történik meg. Ha azonban tárgyaló

partnerünket lenézzük, a lecsukódás több mint egy másodpercig tart,

szinte lezárva marad a szem. Ha beszélgetés során a két szem és a

homlokközép háromszögéig terjed a partnerre nézés, teljesen hivatalos a

tárgyalás. Ha azonban a szem elkalandozik az állig, barátivá válik a

beszélgetés. Hajlamosak vagyunk arra, hogy egymás megbízhatóságát

azon mérjük le, hogy hogyan reagálunk egymás szemkontaktusára. A

szemkontaktus igen erőteljes módja a kommunikáció megértésének, ill.

elfogadtatásnak.

Gesztusok

Ide soroljuk a fej, kezek, karok mozgását, amelyek a kommunikáció

során szinte állandóan mozgásban vannak. Értelmük van, jelentést

közvetítenek. Egy részük tudatosan használt jelzés, amelyeknek

jelentéstartalmát kölcsönösen ismerik a partnerek. Más részük

öntudatlanul jelenik meg, és a partner is öntudatlanul figyel, reagál rájuk.

A non-verbális csatornák közül a gesztusokban van a legtöbb tudatosan

használt egyezményes jel. A fejmozgások leggyakoribb jelentései:

igenlés, tagadás, helytelenítés stb. A kéz és karmozgások hívást,

elutasítást, könyörgést, tiltakozást, fenyegetést, köszönetet, stb.

fejezhetnek ki. A gesztusok egy része kevéssé tudatos, ezek szabályozó

funkciót töltenek be a kommunikáció folyamatában. Fej- és

kézmozdulatokkal, többnyire igen finom, apró jelekkel (bólintások,

kézemelések) fejezzük ki, ha a beszéd gyorsítását, lassítását,

megszakítását szeretnénk elérni vagy szólni akarunk. Általában arra kell

törekedni, hogy a kommunikáció során egész lényünk szólaljon meg: a
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szem, a mimika, a kéz, a test stb. Mindent a közlendőnknek érdemes

alárendelni, hogy mondanivalónk könnyen érthető, hatásos legyen. Ezt

segíthetik a hiteles gesztusok. Most vizsgáljuk meg az arc és a kéz

kapcsolatát.

Sokat elárulnak azok a kézmozdulatok is, melyek arcunkhoz

kapcsolódnak. Például a szájeltakarás vagy az orr érintése azt jelzi: nem

mond az illető igazat. Hölgyek időnként egyik ujjukat - rendszerint a

kisujjat - a szájukhoz érintik. Ezt akkor teszik, ha döntési kényszerben

vannak, s nem tudják, hogyan határozzanak. Férfiak ilyenkor gyakrabban

érintik ujjukat a nyakukhoz, szinte vakargatni kezdik azt. Ha valaki

kezébe támasztja a fejét, az unalmat jelent. Tárgyalásnál ezt látva, valami

újat kell mondani, és ezzel fellendíteni az ellaposodott témát. Ha a

beszélgetésnek, tárgyalásnak vége van, a hölgy, az idősebb áll fel

először, nyújt kezet. Itt is érvényesül a szabály: az üzleti életben nem

rövidítünk! Ez vonatkozik mind a szóbeli, mind pedig az írásbeli

kommunikációra. Tehát nem lehet elköszönéskor azt mondani, hogy:

"viszlát", tessék kimondani: "a viszontlátásra" kifejezést. Különösen

visszatetsző a telefonáláskor mostanában terjedőben lévő, de kifejezetten

udvariatlan „visszhall” kifejezés. Ezt mindenképpen mellőzni kell.

Könnyebb helyzetben vannak a magas emberek, mint az alacsonyak. A

magasságot ugyanis sokszor a ranggal is összefüggésbe hozzák. De ha

egyenesen tartja magát egy alacsony növésű, magasabbnak tűnik. Az

egyenes testtartás pedig magabiztosságot, öntudatot sugalmaz, gyakran

rangot is; a hajlott tartás ennek ellenkezőjét. Ehhez kapcsolódik még a

fejtartás is: az egyenesen feltartott fej, öntudatot, a túlzottan felemelt fej

azonban beképzeltséget sejtet.

Említsük meg a tikkeket . A tikkek: nem akaratlagos szemhunyorgatás,

ritmikus kéz- és lábmozdulatok stb. A test önkéntelen, ideges rándulásai

kulcsai lehetnek valamely személy fenyegetettségének. Számos ember

dadog vagy rángó mozdulatokat tesz, amikor fenyegetve érzi magát.
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A testtartás

A testtartás a következőket fejezheti ki: a partnerhez, a szituációhoz való

viszonyt, alá- és fölérendeltséget, barátságot, ellenségeskedést,

álláspontot /egyetértés, tartózkodás/, érzelmeket, pillanatnyi emóciókat.

A testtartás nagy része akaratlagosan szabályozott, de igen sok tudattalan

megnyilvánulásunk is létezik. A testtartást részben a neveltetés, a kultúra,

részben a pillanatnyi lelkiállapot, és a személyiség is befolyásolja.

Gyakran megfigyelhető a nagyon egységes és összetartó csoportok

viselkedésében, hogy felveszik egymás testhelyzetét. Ezt posztruális

tükrözésnek nevezzük.

Ha az ilyen csoport egyik tagja változtat testtartásán, a többiek is

változtatnak a magukén. A testhelyzetek egybevágósága egy csoportban

a tagok nagy egyetértését is jelezheti. Ha például kétféle nézőpont merül

fel egy csoporton belül, a két nézőpont képviselői egymástól eltérő

testtartást vesznek fel. Egyetértés vagy érzelmi kapcsolat nyilvánul meg

abban is, amikor régi barátok egybevágó testhelyzetben vitatkoznak,

önkéntelenül kifejezve, hogy a vita ellenére is barátok. Az egymással

nagyon közeli viszonyban lévők akaratlanul szintén azonos testtartást

vesznek fel, ha az egyiket “támadás“ éri, jelezvén a másik, hogy mellette

áll. Akik úgy érzik, és azt szeretnék kimutatni, hogy ők különbek a

csoport többi tagjánál, úgymond fölöttük állnak, a többiekével

szándékosan nem egybevágó testhelyzetet vesznek fel.

Hová és hogyan üljünk le a beszélgetéshez? Ez szintén a testtartással

kapcsolatos, fontos kérdés. Javasolt olyan helyet választani, ahol oldalt

vagy szemben ülünk tárgyalópartnerünkkel, lehetőleg azonos

magasságban. Kellemetlen érzés mindegyik félnek, ha valamelyik

magasabban ül, mert arra mindig fel kell nézni. Szintén javasolt, hogy

partnerünk arcát jól láthassuk, megfelelő fény essen rá, mert akkor annak

minden apró rezzenését, szemrebbenését is figyelemmel tudjuk kísérni.

Nyilván erre fog törekedni a tárgyalópartner is. További javaslat, hogy a

falnak háttal üljünk, úgy, hogy valamennyire átlássuk a szobát, azt is,

hogy ki jön, jöhet még be. Aki a székre féloldalasan, vagy annak csak

egy részére ül le, az azt sugallja, hogy bizonytalanul érzi magát, szeretne
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mielőbb onnan elmenekülni, fél valamitől. Éppen ezért ügyeljünk arra,

hogy kényelmesen helyezkedjünk el a széken, nyugodtan, hátradőlve.

Hogy hogyan tartjuk a lábunkat, az sem mindegy. Illetlen, ha egy hölgy

széttárt lábakkal ül le. (Férfiaknál megengedett az enyhén széttett láb, de

nem kimondottan a terpeszülés). Néhány perces beszélgetés után már

össze lehet kulcsolni a lábakat vagy egymásra helyezni, de csak ha már

oldódik a hangulat, és nem visel miniszoknyát a hölgy! Az sem mindegy,

hogyan teszi keresztbe a lábát, csak egy kicsit a lábfejét vagy az egész

lábát átveti a másikon. (Ha lehet, ezt mellőzzük!) Ha valakit felkeresünk,

és ott nem ültetnek le minket, az udvariatlanság, vagy a lebecsülés jele.

Kivételt képez az a helyzet, ha a helyiségben nincs szék, de ilyen

helyiség nem alkalmas jó kommunikáció kialakítására. Hölgyeknél

gondot okozhat, ha idegen helyre mennek, hogy hová tegyék le

kézitáskájukat. Férfiaknál ez nem probléma, mert ők általában

diplomatatáskát hordanak, azt amúgy is csak a földre helyezik, a szék

mellé állítva. A női táskát, ha lehet a szék karfájára vagy támlájára

akasztani, az a legjobb. Ha kicsi táskát visel a hölgy, azt teheti a háta

mögé a székre. Nagy válltáskát, ha nem lehet a székre akasztani, le lehet

tenni a földre. A lehető legrosszabb a táskát magunk elé fogni, és

páncélként védeni vele magunkat. Ha ugyanis magunk elé szorítjuk, ezt a

benyomást keltjük. A táska tartása egyébként legalább annyit elárul az

illetőről, mint egy pszichológiai tesztlap kitöltése. Karunkat tegyük a

szék karfájára, ha nincs karfa, akkor tegyük az ölünkbe. De semmi esetre

se fonjuk magunk előtt karba a kezeket, ez ugyanis ismét a védekezést

sugallja vagy pedig az ellenállást és a tartózkodást. Kezünkben ne

tartsunk semmit, mert akkor hajlamosak vagyunk azzal játszani, az pedig

nem-odafigyelést vagy idegességet közvetít. Sose játsszon egy hölgy a

nyakláncával, a gyűrűjével vagy az órájával, a hajával.

Lábtartások

Ahogyan a karok összekulcsolása védekezést és elzárkózást jelent,

hasonló jelentése van a lábak keresztbevetésének is. Emellett jelenthet

kényelmetlenséget, ha például a szék nem megfelelő, vagy

elégedetlenséget. Hölgyeknél kimondottan tilos ún. szétterpesztett
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térdekkel ülni, nem csak szoknyában, de nadrágban is. Túlságosan is

zavaró és kihívó tud lenni.

A lábtartást általában más pozitúrákkal együtt kell figyelembe venni.

Külön meg kell említeni azt a helyzetet, amikor csak a bokáját kulcsolja

össze valaki. Ez éppúgy elégedetlenséget tükröző testhelyzet, mint a

keresztbevetett láb, csak ez kevésbé feltűnő.

A kézfogás

Az európai kultúrában a köszöntés egyik formája idegennel

megismerkedve vagy ismerőssel találkozva a kézfogás.

Hivatali, üzleti életben elengedhetetlen a bemutatkozáskor, s mint tudjuk,

ez is hozzájárul az első benyomás kialakításához, tehát döntő fontosságú.

A kézfogás sokat elárul az emberről. Mindig a hölgy nyújt először kezet,

illetve az idősebb és a magasabb rangú a férfinak, a fiatalnak, az

alacsonyabb beosztásúnak.

Kéznyújtáskor előre nyújtjuk kezünket, nyitott tenyérrel, a hüvelykujj

általában felfelé néz, és így a két kinyújtott párhuzamos tenyér találkozik,

általában úgy, hogy kb. félméteres távolság van a két test között. Erősen,

határozottan fogjuk meg partnerünk kezét, de ne olyan erősen, hogy

fájdalmat okozzunk, és nagyon fontos, hogy közben egyenesen a

szemébe nézzünk. Ez ugyanis azt fejezi ki, hogy érdeklődést tanúsítunk

iránta, valamint nincs eltitkolnivalónk, továbbá azt is jelzi, hogy

határozott egyéniségek vagyunk. Nagyon rossz benyomást kelt, ha valaki

túlságosan lágyan nyújtja a kezét, ezt „döglött hal” kézfogásnak nevezik,

s jellegtelenséget, befolyásolhatóságot, kellemetlen érzést idéz elő abban,

akinek így nyújtja valaki a kezét. A fájdalmat okozó kézszorítás

erőszakosságot mutat, ha pedig nem nézünk a szemébe a kezet

nyújtónak, akkor alamuszi, de legalábbis nem tisztességes szándékot sejt

partnerünk. A kézfogás egyébként a régmúlt időket idézi, amikor őseink

még igen kevesen éltek ezen a földön, és kevés volt az ennivaló is. Akkor

az előre nyújtott tenyér azt mutatta: nincs nálam fegyver, nem kell félni.

Ennek a nyitott tenyérmozdulatnak mai utóda a kézfogás.
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Távolságtartás, térközszabályozás

Távolságtartás

Már az is köztudott, hogy az emberek ösztönösen bizonyos távolságot

tartanak egymástól. Ennek bizonyítékaként említem, hogy ha egy

viszonylag üres metrókocsiba szállunk be, nem a már ott lévő mellé

ülünk le, hanem a padsor túlsó végébe. Ha pedig egy idegen megáll

előttünk, hogy valamit az utcán kérdezzen, mi is azonnal megállunk, sőt

gyakran hátrább lépünk, hogy a kellő távolságot megtartsuk. Ennek a

távolságnak a nagysága különbözik, attól függően, honnan származik az

illető. Általános, hogy a városból jövők szorosabb közelséget tolerálnak,

mint a vidékről érkezők. Európa elég sűrűn lakott, így nem csoda, hogy

kisebb távolságot tartunk egymástól, mint az amerikaiak, vagy pláne az

ausztrálok. Viszont a mienkénél sokkal szorosabb közelséget viselnek el

a japánok. A távolságtartás is a testbeszéd fogalomkörébe tartozik mint

az is, hogy ha valakivel beszélünk, feléje fordulunk. Tudjuk, hogy az

emberek bizonyos távolságot kívánnak tartani a másiktól, ezért célszerű,

ha nem közelítjük meg őket túlságosan, mert akkor az tudat alatt

támadásnak minősül, s mindenképpen visszahúzódni próbálnak, melynek

következtében nem lehet sikeresen kommunikálni velük. Az emberi

hatékonyságának fejlesztésekor újabban számos pszichológus figyelme

fordul a nem-verbális módok felé, amelyekben jelentéseket osztunk meg

egymással. A nem verbális kommunikáció tudományát kinézisnek

hívják. Valakinek a nem-verbális kommunikációja vagy testnyelve

rendszerint önkéntelen, és azok a nem-verbális jelek, amelyeket valaki

kibocsát, gyakran sokkal érvényesebb forrásai az információnak, mint

azok a jelek, amelyeket verbálisan vagy szimbolikusan fejezünk ki. A

testnyelvnek számos formája van.
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Most ejtsünk néhány szót a térközszabályozásról. Nálunk a közép-

európai kultúrákban a következő távolsági zónákat különböztetjük meg:

 intim zóna: 0 cm - 45 cm, bizalmas,

 személyes zóna: 45 cm - 1 m, baráti,

 társasági zóna: 1 m - 3 m, hivatalos,

 nyilvános zóna: 3 m felett, csoportok, előadásoknál.

Az első zóna a bizalmas és intim zóna. Ebbe a zónába csak azokat

engedjük be, akik nagyon közel állnak hozzánk. A zóna sajátossága,

hogy jól hallatszik a suttogás, nagy szerepe van a szaglásnak, érintésnek,

a látás a partner igen kis részletére koncentrálódik.

A második zóna a személyes zóna, a beszéd itt még mindig viszonylag

halk. A testhelyzettől függően a partner csaknem teljes alakját lehet látni,

megfigyelni. Csökken a szaglás szerepe.

A harmadik zóna a társasági /társadalmi/ zóna. Normál hangvétel melletti

beszélgetésekre van mód. Tovább csökken a szaglás szerepe, a partner

teljes alakja látható, jól megfigyelhető. Hivatalos témák megbeszélésére,

közlésekre, udvariassági beszélgetésekre alkalmas távolság.

A negyedik a nyilvános távolság. A hangos beszéd érthető. Általában

nyilvános helyzetben, beszámoló, előadás megtartására alkalmas

távolság.

A tárgyalások leggyakrabban a személyes és a társasági zónában

zajlanak. A kétszemélyes tárgyalásokhoz inkább a személyes távolság ad

megfelelő terepet, míg a delegációknak a társasági távolság alkalmas. A

csoportos tárgyalásoknál szintén biztosítani kell a többiekkel való

kapcsolattartásra, az információkhoz jutásra az egyenlő esélyt. Ennek

lehetősége a kör alakban való elhelyezkedés, amely az adott helyzetben

biztosítja a partnerséget.
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Érintés /a bőr, mint kommunikációs csatorna/

Már említettük, hogy a szem a lélek tükre. Bőrünkről ezt nem szokás

mondani, pedig a bőr is olyan szerv, amelyen a lélek lelepleződik. Az

érintés talán az egyik leggazdagabb nem-verbális kommunikáció.

Gondoljunk csak az elpirulásra, elsápadásra, libabőrre, izzadásra,

viszketésre, amelyek érzelmeink nyomán keletkezett feszültség, izgalom

következményei. Alig akad testünknek más szerve, amely olyan gyorsan

reagál a lelki megterhelésekre, mint a bőr. Mivel bőrünk közvetlenül

reagál az érzelmi változásokra, érthető, hogy igen nagy szerepe van a

pszichés állapotunkról való jelzésekben.

Az emberi kapcsolatokban az érintésnek sokkal nagyobb a jelentősége,

mint gondolnánk. Tapintással észleljük először a világot életünk

legkorábbi szakaszában , ezért az érintésből származó ingerek

feldolgozása megelőzi még a látásból származók feldolgozását is.

Gyakran a legnyilvánvalóbb testnyelvi megnyilvánulás az érintés. Ha

megérintjük valaki kezét, átkaroljuk a vállát, ez olyan jelentést

hordozhat, amely lényegesen több, mint a szavak tucatjai. Az ilyen

érintésnek azonban a megfelelő pillanatban és kontextusban kell

megjelennie, különben egészen más hatást vált ki, jelentése is más lesz.

Vannak ún. érintő emberek, akik, függetlenül a partner reakcióitól,

örökösen érintgetnek. Ez nagyon zavaró.

2 . 6 V o ká l i s ko mmu n i ká c i ó

A nyelvi közlés biológiai feltételei

A beszédlégzés

A beszéd ugyanolyan természetes cselekvése az embernek, mint a

levegővétel. A beszédlégzésben azonban a hangképző szerveink is

aktívan részt vesznek: a tüdő, a gégefő, a toldalékcső. Belégzéskor a

külső bordaközi izmok megemelik a bordakosarat, a hasizom

segítségével lelapítjuk a rekeszizmot: a tüdő kitágul és a friss levegő

beáramlik a léghólyagocskákba.
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Kilégzéskor a belső bordaközi izmok behúzzák a bordakosarat, szűkítik a

térfogatát, a rekesz- és hasizom összehúzott része elernyed, ennek

következtében a rekeszizom ismét feldomborodik.

Amikor a levegővétellel együtt hangot is képzünk, megváltozik a be- és

kilégzések időtartamának aránya. A kilégzés hosszúsága

megtöbbszöröződik, és nem következik utána pihenés, szünet. A hangok

képzésére a kilégzést vesszük igénybe. Ezt a fajta hangképzéssel kísért

légzést beszédlégzésnek nevezzük. Beszédlégzésünk a beszéd ritmusához

igazodik.

Működésében fontos szerepe van a beszédfolyamatainkat alakító

akaratunknak.

A hangszín, hangfekvés

Az emberi hang alaphangokból és felhangokból áll. A hangszínt az

alaphang és a felhangok száma, ereje és aránya határozza meg. A

hangszíneink változásainak jelzésértéke is lehet. Amíg a világosabb

hangszín érzékelteti az örömöt, kiemeli a lényeget, addig a sötét bánatot

fejezhet ki, és nyomasztó a hatása.

A hangfekvés hangterjedelmünknek az a rendszerint több

hangmagasságot magába foglaló sávja, amelyben a beszéd

dallamegységei mozognak.

Háromféle alaphangfekvést különböztetünk meg: Az alsót, a felsőt, és a

középsőt. Ez utóbbi hangsáv az indulatmentes beszédé.

A hanghordozás szintén hozzájárul ahhoz, hogy valakinek a beszédét

kellemesnek vagy agresszívnek, megnyugtatónak vagy félelmetesnek

tartsuk. Próbáljunk meg úgy beszélni, hogy közben mosolyogjunk. Akkor

a hangszálak kicsit másképpen helyezkednek el, s máris sokkal

kellemesebb lesz a hangunk. Éreztetni kell a hangunkkal, hogy örömmel

kommunikálunk, szívesen adunk felvilágosítást, készséggel végezzük

munkánkat. Hangunkkal ki tudjuk fejezni az örömet, a meglepetést, de

ugyancsak ki lehet fejezni vele a csalódást vagy a bosszúságot, a

szívélyességet vagy agresszivitást, az alárendeltséget vagy a fenyegetést

stb. Hangunk elárulja érzelmeinket, hangulatainkat.
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A hangerő

Azt az akusztikus jelenséget, hogy a beszélő mondanivalójának

kifejezése közben milyen hangosan szólal meg, hangerőnek nevezzük.

A hangerőnek is van terjedelme: ez alatt az erősségi fokozatokat értjük,

amelyeken beszélni tudunk, vagy szoktunk. Ez terjedhet egészen a halk

suttogástól a hangos üvöltésig.

A hangerőnek fontos rendeltetése még a tagolás és a kiemelés.

Indokolatlanul, ha lehet, ne váltsunk hangerőt, mert ezzel megzavarjuk

beszélgető- illetve tárgyaló partnerünket.

A hangsúlyozás

Az a mód, ahogy vokálisan közöljük szavainkat, gyakran meghatározza a

jelentést, amit egy másik személy valószínűleg kikövetkeztet

üzeneteinkből.

A beszéd azonban nemcsak hangokból, s nyelvtanilag előírt szabályokból

áll, hanem az is lényeges, milyen szavakat használunk, kifejezzük-e

teljesen gondolatainkat.

A mondatban nem lehet akárhol hangsúlyozni- ott már a

mondatszerkezet, a beszéd bizonyos mozzanatai szabályozzák a

hangsúlyt. A fontos szavakat kell hangsúlyozni. Ebből következik, hogy

ugyanaz a mondat más-más jelentést kap, ha más szót hangsúlyozunk.

A beszéd sebessége

A beszéd sebessége is nagyban befolyásolja a kommunikáció sikerét. Ha

túlságosan lassan beszélünk, unalmasnak, álmosítónak fog

mondanivalónk hatni. Ha viszont a kelleténél gyorsabban mondjuk el

közlendőket, nem fogják megérteni, vagy félreértik, mert nem tudják

valamennyi szavunkat követni.

A beszédritmus zavarai között szerepel: a hadarás, és a dadogás, amikor

valaki nagyon lassan és nehezen fejezi ki magát.

A szubvokálisok

Igen sok nem szószerű dolgot mondunk abból a célból, hogy valamit

kifejezzünk a másik személy számára. (Morgunk, hümmögünk stb.) Ezek

a szubvokális jelek nem szavak, de jelentést hordoznak.
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2 . 7 E l l e nőr ző ké r d é s e k

1. Hány és milyen típusát különböztetjük meg a nem verbális

viselkedésnek?

2. Mit tekintünk nem verbális kommunikációnak?

3. Mi tartozik a metakommunikáció kategóriájába?

4. Ismertesse az írásbeli kommunikációnál használt dokumentumok

típusait!

5. Melyek a hivatalos levél kritériumai?

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 tapasztalható, testtartással és

mozgással összefüggő néhány testbeszédet!

9. Milyen értelemben van szerepe a távolságtartásnak az üzleti

helyzetekben?

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

Végezze el gyakorlásképpen az alábbi feladatot!

Egy tükör előtt gyakorolja az ellentmondásos szóbeli és nem verbális

kommunikációt!

(Pl. Mondjon valamit szóban nagyon barátságosan, s ehhez

társítson barátságtalan mimikát, gesztusokat!)

Mi a tapasztalata? Melyik az erősebb csatorna?

?
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3 . Ü ZL E T I KOM M U N I KÁC I Ó

Az üzleti kommunikáció meghatározása

A fenti tipizálásból egyszerűnek tűnik a meghatározás. Ha a felszínt

tekintjük, ez esetben a szervezetek közötti kommunikáció, a közvetett és

közvetlen személyes emberi kommunikáció tartozik e tárgykörbe. A

különböző szakkönyvekben a kommunikációt általában céltudatos,

akaratlagos tevékenységnek tekintik a szerzők. Véleményem szerint, ha a

társadalmi kommunikációs rendszerek bármelyikét vizsgáljuk, a

véletlenszerű, akarattalan viselkedésnek is jelentős szerepe van, hiszen a

környezet ezen jelenségeket ugyanúgy dekódolja, értelmezi, mint a

céltudatosan küldött üzeneteket.

A szervezetek kommunikációját racionális, a környezet igényeihez és

lehetőségeihez alkalmazkodó tevékenységnek gondoljuk. A szervezet -

mint fogalom - nem kommunikál, emberek kommunikálnak a

szervezetek nevében. Ebből következik, hogy a szervezetet

kommunikációs szempontból ugyanúgy személyiségnek kell tekintenünk,

mint bármelyikünket. Ezt a gondolatkört támasztja alá az is, hogy a

szervezeti működést, a szervezeti viselkedést esetenként nagyobb

mértékben határozzák meg az informális elemek, mintsem a formális

szervezeti elemek.

A kommunikációs eszközök és használatuk lehetőségének bővülése miatt

számottevően megnőtt a technikai kommunikációs rendszerek - pl.

Internet - jelentősége. Ezeken a csatornákon keresztül a szervezetek

szándéka ellenére is - akár anonim módon - információk, adatok

kerülhetnek nyilvánosságra, nagymértékben befolyásolva ezzel üzleti

kapcsolataikat.

A szervezet és környezete közötti kommunikáció

A szervezetet mint önálló rendszert határoztuk meg, ugyanakkor egy

nagyobb rendszer /a gazdaság vagy a társadalom/ alrendszereként. Egy

szervezet nem tud környezete nélkül létezni. Utópia a teljes önellátó

gazdaság - az ilyen irányú próbálkozások mindeddig kudarcot vallottak -
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és ugyancsak utópia a teljesen önálló - környezetétől független -

szervezet is. Ez azonban azt jelenti, hogy a szervezet viselkedését a

környezete értelmezi, adott esetben reagál is arra.

Ebből következik, hogy a szervezeti viselkedés minden elemének

kommunikációs hatása van a szervezet akaratától függetlenül is.

Felfogásunk szerint a szervezet is olyan módon kommunikál, mint az

ember. Ahogy a személyes emberi kommunikációban a teljes

személyiség részt vesz érzelmi, értelmi, viselkedési szinten egyaránt, úgy

a szervezet, mint egy "személyiség" jelenik meg környezete számára,

minden megnyilvánulásának értelmezést ad a környezet.

A kommunikációban a szándék és az eredmény nem feltétlenül azonos.

Sok esetben lassú, szisztematikus módon próbáljuk magunkat megértetni

egy másik emberrel, és a cél előtt valamilyen apró hiba miatt összedől az

egész, továbbra is megmarad az értetlenség. A szervezetek erőforrásaik

jelentős részét fordítják kommunikációra (reklám, arculatkialakítás,

imázsépítés, PR stb.) megadott célok elérése érdekében. Ezek eredménye

azonban sok esetben kárba vész valamilyen működési rendellenességből

származó hír vagy rémhír hallatán, az ügyfelek elfordulnak a cégtől. E

meggondolásból választottam ketté az akaratlagos-céltudatos, és az

akarattalan szervezeti kommunikációt. A céltudatos kommunikációval

nagyon sokat foglalkozik a szakirodalom. A másodlagos szinttel, a

mindennapi működésből és viselkedésből fakadó jelzésekkel és azok

környezeti értelmezésével azonban nem, annak ellenére, hogy ez utóbbi

jelentősége felér az előzőével, hiszen a ráfordítás-hozam

összefüggésében ez legalább olyan fontossággal bír, mint a céltudatos

kommunikáció.

A szervezetnél dolgozó alkalmazott vagy megbízott személyek

viselkedése is befolyásolja a szervezetről bennünk kialakuló képet.

Azokban az esetekben, amikor a velünk kapcsolatban álló személy -

szállító, szerelő, karbantartó, eladó stb. - viselkedése nekünk szimpatikus,

akkor ezt a pozitív érzést kivetítjük a szervezetre is. Egy felmérés szerint,

ha valamilyen öröm ér minket azt átlagosan három, míg ha valami

negatív élmény ér bennünket, azt tizenegy embernek adjuk tovább.
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Negatív esetben is megtörténik a kivetítés. A szerelőt nem kommunikálni

hívjuk, de nem csak a munkája eredményessége, szakszerűsége fontos,

hanem a velünk való kapcsolata is.

Egy példa: vásároltunk egy terméket, ami néhány használat után

elromlik. Ez rövid ideig tartó bosszúságot okoz. Elmegyünk a cég által

kijelölt szerviz ügyfélszolgálatához. Ha kedvesen bánnak velünk,

gyorsan, készségesen orvosolják a problémát, akkor emlékezetünkben az

marad meg, hogy a cég probléma esetén is gondoskodik rólunk, szinte

elfelejtjük a bosszúságot. Ha sokáig tart a javítás, kelletlenül bánnak

velünk, kioktatnak minket, és ránk akarják a felelősséget terhelni, akkor a

termék gyártójáról és forgalmazójáról alakul ki bennünk negatív kép,

mivel az ő partnere bánt velünk nem megfelelő módon.

A fentiek alapján összefoglalva tehát üzleti kommunikáció a szervezet,

illetve a szervezet tagjainak minden olyan közlése, amelyet a

környezetében lévő szervezetek és egyének értelmeznek és az adott

szervezet piaci, üzleti pozícióját, lehetőségeit és korlátait valamilyen

módon befolyásolják.

A hazai és külföldi irodalomban általában más megközelítést

alkalmaznak, azaz a rendszerhatárt más módon húzzák meg a különböző

szerzők.

Valamennyien jó kommunikátornak tartjuk magunkat, de ha alaposabban

foglalkozunk ezzel a témával, rájövünk, hogy különbség van aközött,

amit mondunk és aközött, amit mondani akartunk; másként bánunk

emberekkel, mint ahogyan bánni akarunk velük! Nem az a lényeg, hogy

mi a közlés, hanem az, amit abból a partner megért.



Atalanta Távoktatási Központ Megjegyzés

51

3 . 1 A z ü z l e t i ko mmu n i ká c i ó mó d j a i

Az üzleti kommunikáció módjait a felhasznált kommunikációs eszközök

és csatornák szerint célszerű csoportosítani.

Az írás a közvetett kommunikáció egyik formája. (Az írásbeli

kommunikációt az előző fejezetben kifejtettük.)

A szervezetek működésében is nagy jelentősége van az írásbeli

kommunikációnak, írásbeliségnek. A megfelelő dokumentációs

rendszerek, és az ehhez kapcsolódó megfelelő ügyvitel elengedhetetlen

feltétele a munkavégzésnek. Sajnos nem minden cég fektet nagy

hangsúlyt az ügyvitellel, a dokumentációk rendszerezésével kapcsolatos

munkákra, feladatokra. Annak ellenére, hogy a múltbeli dokumentációk

rendezett tárolásának és az előkeresés gyorsaságának nagyon nagy

jelentősége van mindennapi munkánkban és a cég belső és külső

kommunikációjában is. Az írás lehetőséget ad az átgondolt

szövegalkotásra, javíthatjuk, változtathatjuk mondanivalóinkat.

Az üzleti levelezés

A hivatalos levelek nyelvezete némileg különbözik a köznapi beszélt

nyelvtől. A levelek, hivatalos iratok készítésénél, fogalmazásánál három

szempontot kell mindenképpen érvényesíteni.

A jó levél kritériumai:

 közérthető, világos,

 magyaros, hibátlan.

Nyelvtani, stilisztikai, helyesírási, sem pedig nyelvhelyességi hiba nem

lehet benne Ha lehet kerüljük az idegen szavak használatát, amennyiben

van magyar megfelelőjük.

A hivatalos levelek elkészítésekor a következő formai és tartalmi

szempontokat kell figyelembe venni.
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Formai követelmények:

 cégfelirat, fejléc,

 keltezés,

 címzés,

 postai utasítás,

 irattározási és hivatkozási adatok,

 a tárgy megjelölése,

 megszólítás,

 a levél szövege,

 üdvözlés,

 aláírás,

 bélyegző,

 mellékletek felsorolása.

A kimenő levelet cégjelzéses papírra, az úgynevezett belső leveleket

fehér lapra, feltüntetve a küldő egység nevét a bal felső sarokba írjuk, a

szervezet, cég által előírt formában.

A levelet a lap közepére (hosszanti és keresztirányú) nyomtatjuk,

tagoltan és arányosan, hogy könnyen áttekinthető legyen. Ebből az

arányos követelményből ered, hogy nem lehet előre pontosan

meghatározni, hol, mennyi üres sort hagyjunk. Nyilvánvaló, hogy egy

három-négy soros levelet nagyobb sorközökkel, írunk, mint egy

féloldalast.

A formai követelmények közé tartozik az is, hogy lehetőleg egy oldalra

írjuk a leveleket, iratokat. Ennek egyrészt konkrét pszichológiai oka van.

A vezetők (pl. akiknek a leveleket címezzük) rendszerint elfoglalt

emberek, kevés az idejük. Ha egy oldalra írt, de tagolt, áttekinthető

levelet kapnak, azt azonnal elolvassák, gyorsan reagálnak rá. Ha viszont

a levél áthúzódik a második oldalra is, túl hosszúnak találják, félreteszik

esetleg nem olvassák el.

A rövidítésekkel kapcsolatban figyelni kell arra, hogy nem lehet mindent

rövidíteni a levélben. A hónap nevét nem rövidítjük és a szöveg közben a

szavakat sem.
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Tartalmi követelmények:

Tartalmi szempontból a levél szövege a következő részekre tagolódik:

 bevezetés,

 tárgyalás,

 befejezés.

A bevezetés és a befejezés nagyjából azonos terjedelmű, általában

néhány soros bekezdés.

A középrész hordozza az érdemi információt. Ezen belül is a

leglényegesebb mondanivalókat előbbre helyezzük és hosszabban

tárgyaljuk.

A levélen belül ne ismételjük ugyanazokat a szavakat, használjunk

szinonimákat. Azt, hogy mi kerüljön bele a levélbe, éppen úgy meg kell

gondolni, mint azt, hogy miként. Az alapvető cél, hogy levelünk a kellő

hatást érje el a címzettnél, azaz, a hatás szándékunkkal megegyezzen.

Ennek érdekében fontos eldönteni, hogy mi a levél célja, illetve, hogy

milyen a kapcsolatunk a címzettel.

Ha lehet , célszerű betartani a következőket:

 rövidebb szavakat – hosszabb szavak helyett,

 egyszerűbb szavakat – bonyolultabb szavak helyett,

 magyaros szavakat - idegen szavak helyett.

A címzettel kapcsolatos tudnivalók

A levél vagy irat szövegezésénél a címzettel kapcsolatban célszerű

figyelembe venni az alábbiakat:

 milyen korú,

 milyen a képzettsége, iskolázottsága, kultúráltsága,

 milyen üzleti múlttal, háttérrel rendelkezik,

 milyen szakmai érdeklődése van,

 milyen az ízlése, miket szeret, illetve nem szeret, mi iránt

érdeklődik,

 továbbá az is lényeges, milyen előítéletei vannak.
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Egészen más nyelvezetet kell használnunk egy idősebb, tapasztalt

üzletemberrel szemben, mint egy fiatal és képzetlen kollegával. A

szakmai érdeklődés nagyban eldönti, mivel lehet rá hatni. A levelek

elkészítésénél az alábbi lépéseket célszerű követni:

 a cél meghatározása,

 megszólítás vagy üdvözlés,

 a jóakarat megnyerése,

 a fő módszertani szempontok eldöntése,

 bekezdésekre tagolás,

 a címzett egyéniségének szem előtt tartása,

 a levél felépítése, megszerkesztése,

 a megfelelő stílus meghatározása,

 az ellenőrzés.

Levelezéseink során nemcsak küldünk, hanem kapunk is leveleket.

Minden beérkező levélre a lehető leghamarabb válaszolnunk kell.

A levéllel szemben támasztott tartalmi követelmények.

 A címzett először a levél külseje, címzése alapján tájékozódik

a levél küldője felöl. Ezért célszerű valamilyen udvariasabb

formát választani címzéskor. Pl. X.Y. igazgató úrnak, vagy

V.Z. kisasszonynak.

 A levél legyen rövid, de tartalmazzon minden lényeges

információt, melyet írásunkban célul tűztünk ki; tehát a

rövidség nem mehet a tartalom rovására.

 Gondolataink nem csaponghatnak korlátlanul, mert a

közvetett kommunikációs forma nem teszi lehetővé a partner

azonnali visszajelzését arról, hogy, követhetőek, világosak

voltak-e közlendőink.

 A levél legyen egyszerű, világos, közérthető. Ahogy már

említettem ne alkalmazzunk ritka vagy idegen szavakat.

 A mondatok is rövidek és félreérthetetlenek legyenek,

természetesen a magyar nyelv szabályainak betartásával. A

felesleges kötőszavakat, bővítményeket, ismétlődéseket

kerüljük, éppen így a túlzó szavakat vagy szerkezeteket is.
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 A levél legyen tárgyilagos és konkrét. Csak ellenőrzött és

valódi adatokat tartalmazhat, /ha lehet a forrás megjelölésével/

sohasem lehet félrevezető, igyekezzünk konkrétumokat írni.

 A levél szerkesztésének bizonyos sorrendet kell követnie,

amit alapvetően a szándéka és tartalma határoz meg. /Sorrend

pl: - tényközlés,- a tények részletezése, - a következmények

ismertetése, - a szükséges teendők meghatározása./

 A nyelvezete ne csak magyaros és világos legyen, de

udvarias és tapintatos is. Ügyeljünk arra, hogy még véletlenül

se írjunk bele olyasmit, ami sértőnek tűnhet a címzett

szempontjából. Ugyanakkor el kell kerülni a túlzott

bizalmasságot.

 A levélnek "címzettközpontúnak" kell lennie. Ez alatt azt

értjük, hogy vegyük figyelembe a címzett egyéniségét,

képzettségét és érdeklődési körét. Továbbá ne azt

hangsúlyozzuk a levélben, ami a mi számunkra fontos, hanem

azt, ami a címzett számára lényeges, ami neki előnyös.

 Legyen a levél pozitív kicsengésű. Ez azt jelenti, hogy a jót, a

szépet, a kellemeset kell kiemelni, annak kell nagyobb

hangsúlyt adni, s azzal kell kezdeni és befejezni a levelet.

Közben röviden, tényszerűen célszerű közölni az esetleges

negatívumot.

 A levél legyen meggyőző. Ezt nem szabad összetéveszteni a

„rábeszélő” stílussal, amely pontosan az ellenkező hatást

váltaná ki.

 Célszerű elkerülni a típuskifejezéseket. A címzett érezze,

hogy az irat neki készült, mindegyik tartalmazzon valami

többletet, egyedit. A nem odatartozó adatokat kerülni kell,

ezekkel nem szabad a levelet feleslegesen hosszítani.
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A levél megírásával kapcsolatban a következőket hasznos figyelembe

venni:

 célszerű először vázlatot készíteni arról, mit akarunk a

levélben közölni,

 majd a témákat logikai sorrendbe kell tenni,

 ezt követően jön a fogalmazás a fentiek figyelembevételével,

 a bevezető bekezdés feltétlenül valami kellemes, pozitív

legyen; a tárgyalás, a második bekezdés (ha szükséges több

bekezdés is lehet) a levél lényegét fogja tartalmazni,

 a befejezés ismét kellemes hangulatú, pozitív, előremutató

legyen.

3 . 2 A tá rg ya lá s

A közvetlen személyes emberi kommunikáció általános kérdései után

vizsgáljuk meg a szervezeti kommunikációban e terület specialitásait.

3.2.1 Értekezlet, vezetői megbeszélés

Értekezlet, vezetői megbeszélés nélkül szinte elképzelhetetlen a

szervezetek működése. Az értekezlet egy folyamat, amely az

előkészítéssel kezdődik. Minél inkább előkészítjük a megbeszélést, annál

nagyobb az esélyünk az eredményes értekezletre. Meg kell határoznunk a

témát, az értekezlet célját, a résztvevők körét, az időpontot és

időtartamot. Ha célszerű, akkor előzetes anyagot kell kiküldenünk a

résztvevőknek, megfelelő időt hagyva a felkészülésre. Az együtt eltöltött

idő nagyon értékes, ne az információk pontosítására, hanem a

vélemények, álláspontok feldolgozására, az esetleges döntések

előkészítésére és meghozatalára használjuk fel. Szükség esetén

gondoskodjunk a prezentációhoz, bemutatáshoz szükséges eszközökről,

tárgyakról. Biztosítsuk a résztvevők zavartalanságát, telefonok, üzenetek

fogadása tilos. Az értekezletet vezető személy helyes megválasztása

szintén nagyban növelheti a munka hatékonyságát.
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3.2.2 Az üzleti megbeszélés, üzleti tárgyalás

Az üzleti megbeszélés, üzleti tárgyalás a személyes üzleti kommunikáció

egyik legáltalánosabb és legfontosabb területe. Szakirodalma nagyon

széles több megközelítésben, különböző nézőpontok szerint dolgozták fel

a szerzők e témát. A következőkben a tárgyalás stratégiájáról és

taktikájáról, valamint az üzleti tárgyalás folyamatáról írok rövid

összefoglalást. A tárgyalási stratégia kialakításánál figyelembe kell

vennünk, hogy üzleti partnereinkkel hosszú távú üzleti kapcsolatra

törekszünk. Egy partner megszerzése és megtartása legalább olyan fontos

a szervezet piaci stabilitásának kialakítása és biztosítása érdekében, mint

a termék minősége, vagy a szerződések betartása. Ebből következik,

hogy az üzleti tárgyalások alapstratégiája csak együttműködő stratégia

lehet, amely természetesen tartalmazhat harcászati, versengő taktikai

elemeket is. A tárgyalásokkal foglalkozó kutatások, vizsgálatok

megállapították, hogy a legeredményesebb stratégiákat öt elv mentén

lehet megvalósítani.

A. A bizalom elve alapja kell, hogy legyen üzleti kapcsolatainknak.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy bármilyen garancia csak időleges

jelleggel nyújthat segítséget. Hiába vannak megfelelő jogi

biztosítékok, egy szerződésszegés esetén a jogi procedúra évekig

elhúzódhat még tiszta helyzetben is. Ez adott pillanatban gyakorlati

biztosítékot nem jelent. A bizalom elve azt jelenti, hogy a tárgyalás

során olyan egyezségek kialakítására törekszünk, amelyek mindkét fél

részére biztosítják az elégedettséget, azaz meglesz a felekben a

teljesítésre való törekvés.

B. Az együttműködés elve azt jelenti, hogy semmilyen körülmények

között nem szeghetem meg a megállapodást. Ha valamilyen okból

ellehetetlenülök, akkor a partner megértésére támaszkodva közösen

kell mindkettőnk számára elfogadható megoldást találnunk. Ez

természetesen fordított esetben is igaz. Fenyegetőzéssel esetleg ki

lehet erőszakolni egy ellehetetlenült állapotban is a teljesítést, de

számítani lehet arra, hogy az adott partnert elveszítjük. Senki sem

hajlandó hosszútávon kényszer hatása alatt dolgozni.
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C. A provokálhatóság elve kimondja, hogy abban az esetben, ha a partner

valamilyen okból kárt okoz nekem, nem tartja be a szavát, akkor

nekem is jogom van hasonló módon eljárni vele szemben. Egy

felrúgott megállapodást nekem sem kell betartanom. Ez természetesen

nem jelenti azt, hogy provokáljam a partnert, téves információk

nyújtásával a megállapodás megszegésére kényszerítsem, csak azért,

hogy hivatkozhassak erre olyan esetben, amikor valamiért nehezemre

esik a teljesítés. Vigyázni kell arra, hogy ezek a játszmák ne jelentsék

a kapcsolat megromlását, ne vezessenek piaci háborúhoz.

D. A megbocsátás elve leszögezi, hogy egy esetleges „félresiklás” miatt

ne szakítsam meg a kapcsolatot, ha kialakul az együttműködés

lehetősége és a partner ezt felajánlja, akkor érdemes ezen az úton

együtt dolgozni.

E. A kiszámíthatóság elve egy kölcsönös biztonságot jelent. Ez a

kiszámíthatóság vonatkozik arra is, ha a partner betartja az

egyezségeket, akkor én is ezt fogom tenni, de azt is tartalmazza, hogy

ha ő felrúgja a megállapodást, akkor azonnal megtorlom ezt a lépését.

Azonban jelzem azt is, hogy az együttműködő, kooperatív egyezségek

mentén szeretném kapcsolatunkat folytatni és fejleszteni.

Természetesen léteznek piaclerabló, versengő stratégiák is. Tudnunk

kell azonban, hogy az adott pillanatban az üzleti haszon

maximalizálása, az erőfölény alkalmazása a partnereket hasonló

ellenséges stratégiákra inspirálja, és lehet, hogy többen, mint közös

ellenség ellen összefognak, ilyen módon többszörös gazdasági hátrány

elszenvedésére kényszerítve a versengő stratégiát alkalmazó céget.

Az előzőekből kitűnik, hogy nem egy naiv, állandóan alkalmazkodó,

kiszolgáltatott helyzetbe kerülő üzleti stratégiát kell érteni az

együttműködésen, hanem egy olyan önérvényesítő és emellett a partnerek

érdekeit is figyelembe vevő kooperatív magatartást, amely lehetővé teszi

a mind hatékonyabb együttműködést.
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Minden tárgyalásnál figyelembe kell vennünk három döntő tényezőt,

amelyek alapvetően mint erőforrások vannak jelen:

 a hatalom (befolyásoló erő),

 az idő,

 az információ.

E három tényezővel való megfelelő összhang eredményessé teheti

tárgyalói munkánkat.

A tárgyalás menetét, folyamatát sokféle szempontból elemezték már a

kutatók. Több modell is létezik, azonban mindegyik megegyezik abban,

hogy az előkészítés, az interakció és az utógondozás azok a lépések,

amelyeket végig kell járnunk. A következőkben egy nyolcfázisú

tárgyalási modellen mutatjuk be a tárgyalás folyamatát, az egyes

lépéseknél utalva a kívánatos, a lehetséges és a nem ajánlott taktikai

elemekre. A tárgyalás folyamata meghatározza azt a gondolatmenetet is,

amellyel e feladathoz közelíthetünk. A folyamatot 3 nagy részre (ezeket

római számok jelzik) és összesen 8 lépésre tagoltuk, amely a tárgyalás 8

fázisát jelöli (arab számokkal).

Az alábbi folyamatmodellben a következő peremfeltételekkel éltünk:

 mi vagyunk az eladók,

 a tárgyalás nálunk folyik,

 még ismeretlen a partner.

3.2.3 A tárgyalás folyamata

I. Előkészület

1. Tervezés, átgondolás

Lépései:

 információ gyűjtés, szelektálás, rendezés,

 tárgyalási célok megfogalmazása,

 lehetőségek (maximum),

 korlátok (minimum,

 kiút,

 bemutatás, prezentáció tervezése,

 szükséges eszközök, anyagok előkészítése.
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Módszerei:

 elemzés,

 vázlatolás,

 prezentáció összeállítás.

Megközelítési mód:

 logikai,

 racionális.

Az első lépés az átgondolás szakasza. Az egyik legfontosabb gondolati

játszma, hogy meghatározzuk a célokat, mégpedig három szinten.

Először azt, hogy reálisan mi az a maximális cél, amit kitűzhetünk. Itt

jegyzem meg, hogy az üzleti döntések sok szempontúak, nem jó és rossz

közötti választást jelentenek, hanem a különböző alternatívák számtalan

lehetőségéből azt kell kiválasztani, ahol az előnyök és hátrányok halmaza

számunkra a legkedvezőbb, de a partner számára is legalább elfogadható.

Fontos, hogy a partner is azt gondolja, hogy megfelelő üzletet kötött,

elégedett legyen a tárgyalás eredményével. Másodszor azt kell

meghatározni, hogy mi az a legrosszabb alternatíva, amit még elfogadok.

Ha én vagyok az eladó, és úgy határozok, hogy a termék legalacsonyabb

ára - azonos egyéb feltételek mellett - 4.325,-Ft, akkor ez azt jelenti, hogy

4.324,- Ft-ért nem adom oda. A harmadik szint a „kiút” azt jelenti, hogy

olyan esetben, amikor nem tudunk megegyezni, is biztosítani kell a

barátságos légkört, olyan módon váljunk el a tárgyalás végén, hogy

bármikor örömmel üljünk le egy másik tárgyaláson. Ezt leírni könnyű, de

megvalósítani nagyon nehéz. Képzeljünk el egy olyan szituációt, ahol két

nap alatt 20-22 órát tárgyalunk, érvelünk, „küzdünk”, és a végén az

eredmény az eredménytelenség.

Ebben a helyzetben kell megtartanunk higgadtságunkat, nyugalmunkat és

humorérzékünket. De fontos, hiszen kár bezárni egy ajtót, amin máskor

esetleg átmehetnénk.
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2. Ráhangolódás

Lépései:

 lazítás (jó ha tudunk valamilyen relaxációs technikát),

 zavartalanság biztosítása (ne kapcsoljanak telefont

stb.),

 pozitív beállítódás, empátia (beleélni magam a partner

és a közös siker helyzetébe),

 koncentrálás,

 helyszínfelmérés (ha lehet igazi „terepszemle”),

 előzetes benyomások értékelése.

Módszerei:

 koncentráció,

 észlelés, megfigyelés.

Megközelítési mód:

 logikai,

 intuíció.

A második lépésből két elemet emelünk ki. Az első a pozitív beállítódás,

empátia. Ez önmagában két, de egymással összetartozó elemet jelent.

Fontos, hogy egy tárgyalásnak úgy kezdjek neki, hogy a siker lehetőségét

„elővételezzem”, azaz a siker reményében. Ennek érdekében, azonban

végig kell gondolnom a partner fejével is azt, hogy számára mi a siker

ebben a helyzetben. Meg kell találnunk a közös célokat, érdekeket, siker-

elemeket ahhoz, hogy valóban eredményes legyen a tárgyalás. A második

fontos elem, a helyszín rendezettsége és zavartalansága. Célszerű

biztosítani a partner számára a komfort érzést. Ez egyrészt a fizikai

környezet megfelelő voltát jelenti (rend, tisztaság, nyugalom stb.),

másrészt pedig a „lelki egyensúlyát”. Ez utóbbit úgy tudom biztosítani,

ha viselkedésemmel azt üzenem, hogy fontos, hogy csak vele

foglalkozom, érdekel amit mond, azaz teljesen ráfigyelek. Ez csak abban

az esetben lehetséges, ha előre odakészítettem minden szükséges dolgot

(anyag, ismertető, minta stb.) és biztosítom a zavartalanságot, az

esetleges zavaró tényezőket (telefon, munkatárs, főnök stb.) előre

kitiltom.
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II. Interakció

3. Légkörteremtés

Lépései:

 első benyomások szerzése (az előzetes benyomások

megerősítése vagy elvetése),

 első benyomások keltése (lehetőség szerint pozitív

legyen),

 köszöntés, bemutatkozás, hellyel kínálás stb.,

 megjelenés, saját image megvalósítása,

 ismerkedés (semleges téma, egymásra hangolódás),

 pozitív kapcsolat kiépítése.

Módszerei:

 észlelés,

 illemtan,

 testbeszéd, benyomás keltés,

 pozitív asszociációs lánc kialakítása.

Megközelítési mód:

 racionális,

 emocionális.

Kiemelni talán a pozitív asszociációs lánc kialakítását érdemes.

Előítéletes az emberek gondolkodásmódja. Ha azt látja a vendég, hogy

rendezett körülmények között, felkészülten várjuk, udvariasan, közvetlen

módon bánunk vele, akkor ebből azt a következtetést vonja le -akár igaz,

akár nem-, hogy felkészült, hozzáértő partnerrel fog tárgyalni.

4. Bizalomkeltés, igény és szükséglet felmérése

Lépései:

 bizalom kiépítése személyünk és cégünk iránt,

 bizalom kialakítása a termék, szolgáltatás iránt,

 az igények, szükségletek feltárása,

 a reális lehetőségek körülhatárolása.
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Módszerei:

 demonstráció és reakció kiváltás,

 figyelmes figyelés,

 tényszerű és rávezető kérdezés.

Megközelítési mód:

 empátia,

 racionális,

 logikai.

A bizalom minden üzlet alapköve. Lényeges, hogy hiteles

kommunikációval, a partnerre figyeléssel rövid idő alatt kialakítsuk a

bizalmat személyünk iránt. Ez szintén egy pozitív asszociációt indíthat el

ügyfelünkben. Ha nem tudok megbízni valakiben, akkor a cége, terméke

iránti bizalom is megkérdőjeleződik.

5. Aktív ráhatás

Lépései:

 azonosulás a célokkal a cégekkel,

 azonosulás a termékkel, szolgáltatással,

 érvelés,

 meggyőzés,

 ajánlattétel, alku.

Módszerei:

 szükséglet- és haszonorientált érvelés,

 retorika,

 kérdezési technikák,

 ellenérvek leépítése, átalakítása,

 irányított párbeszéd.

Megközelítési mód:

 racionális és emocionális dinamikusan együtt.

Az érvelés, a meggyőzés folyamata olyan mint amikor a kötéltáncos a

magasban sétál. Ha túl direktek vagyunk, elriasztjuk a partnert,

védekezni fog. Ha túl indirektek, akkor nincs kellő hatásunk az

eseményekre. Megfelelő arányokat megfelelő technikák alkalmazásával
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lehet elérni. Gondoljunk csak a kérdezési technikákra (nyitott, zárt,

rávezető, elkerülő kérdések) vagy a hatékony érvelés szabályaira, de ide

érthetjük az ellenkezés nélküli ellentmondást, az ellenérvek átalakítását

is. Ezek a módszerek nagyon jól használhatók annak, aki felkészült a

tárgyalásra. A módszerek alkalmazása tudatos kell, hogy legyen, de nem

görcsös. Ha a partner mondanivalójára koncentrálunk és célnak a közös

elégedettségen alapuló megállapodást tekintjük, akkor nem fogunk

fölöslegesen taktikázni, manőverezni, hanem nyíltan, könnyedén, nem

utolsó sorban hasznosan tudjuk alkalmazni az ismert módszereket.

6. Elfogadtatás, döntés, megegyezés

Lépései:

 összefoglalás,

 döntésre késztetés, döntés,

 megállapodás rögzítése,

 fellazítás.

Módszerei:

 rövid állítások,

 átismétlő kérdések,

 azonosságok hangsúlyozása.

Megközelítési mód:

 racionális,

 humoros.

Az összefoglalás döntő fontosságú eleme lehet a tárgyalásnak, ezért itt mi

irányítsunk. Az összegzésnek rövidnek, frappánsnak kell lennie, azonban

minden elhangzott véleményt - még az ellenérveket is - tartalmaznia kell.

Ha kihagyunk valamilyen ellenérvet, bizalmatlanságot generálunk, a

partner azt gondolhatja, hogy be akarjuk csapni. Az összefoglaló

tartalmában teljes mértékig legyen korrekt, tényszerű. A tények

felsorolása, egymáshoz való viszonya és a hangsúlyok elhelyezése

azonban lényegesen befolyásolhatja a tárgyalás végső kimenetelét. Ezt a

lehetőséget ne engedjük ki a kezünkből.
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7. Lezárás, befejezés

Lépései:

 utolsó kedvező impressziók,

 semleges téma,

 barátságos légkör, „nyitva hagyni a kaput”,

 Elbúcsúzás.

Módszerei:

 társalgás,

 élénkebb testbeszéd.

Megközelítési mód:

 „emlékhagyóan” racionális.

A hetedik lépés a hosszú, jó üzleti, partneri kapcsolat építése, ápolása.

III. Utógondozás

8. Értékelés, státusz elemzés

Lépései:

 a tárgyalás menetének, eredményének elemzése,

 pozicionálás,

 az elért helyzet megítélése,

 szükséges jelentések, dokumentumok, emlékeztetők

elkészítése,

 ígéretek teljesítése,

 felkészülés a következőre.

Módszerei:

 elemzési technikák,

 emlékeztető készítése,

 újabb adatok rögzítése.

Megközelítési mód:

 logikai,

 racionális.
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Az utolsó lépés szisztematikus végrehajtása alapozza meg a későbbi

tárgyalások sikerét. A tárgyalás folyamán sokszor ígérünk meg kisebb

dolgokat (mintát, tájékoztatót, ajánlatot stb.). Személyes felelősségünk

abból áll, hogy az ígért dolog ténylegesen eljusson a partnerhez. Ne csak

addig törődjünk ezzel a kérdéssel, amíg ki nem adjuk az utasítást

valakinek, hogy küldje el az anyagot. Le is kell ellenőriznünk, hogy ez

valóban megtörtént. Tudomásul kell vennünk, hogy itt nem „eljárás

kötelem” amit vállaltunk, hanem „eredmény kötelem”. Az „én-arcunkat”

veszítjük el, ha valamiért mégsem jutott el az ígért dolog ügyfelünkhöz.

Személyesen mi maradtunk hazugságban, hiába is magyarázzuk meg az

okot, az csak mentegetőzés lesz.

A tárgyalási folyamat lépései és a kiegészítő magyarázatok talán

rávilágítanak arra, hogy az üzleti kommunikáció egyik legösszetettebb és

legjelentősebb területe a tárgyalás.

3.2.4 Egyéb tárgyalások (pl. bírósági, államigazgatási stb.)

Ezeknek a tárgyalásoknak általában kötött forgatókönyve,

előírásrendszere van, szakember, pl. jogász, ügyvéd részvétele ajánlott. A

szervezet működése szempontjából fontos, hogy ezek a tárgyalások csak

a szükséges, illetve elengedhetetlen publicitást kapják meg. Általában

célszerű ezeket a szervezet belügyének tekinteni, ha szükséges, az ügy

lezárásakor rövid, tényszerű kommünikét kiadni az ilyen tárgyalás

eredményéről.

A felvételi interjú

A felvételi interjú hosszú időre meghatározhatja kapcsolatunkat egy

munkatárssal. Általában a felvételi interjú négyszemközti megbeszélés,

esetenként azonban előfordul, hogy több személy is jelen van, ún.

bizottság kérdezi a jelöltet vagy pályázót.
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A felvételi interjú készítésének szabályai:

 az adott témában megismerjük a jelentkező véleményét,

szemléletét,

 munkával kapcsolatos kérdéseket mind a múltra, mind a

jövőre nézve javasolt feltenni, személyeseket tilos,

 bevezetéskor igyekezzünk oldani a feszültséget, a

feszélyezettség félreviheti a beszélgetést,

 ne tegyünk fel túl tág kérdéseket, elbizonytalanítja a

válaszadót,

1. munkával kapcsolatban igyekezzünk felderíteni, hogy milyen

témákról nem beszél szívesen a jelölt és miért,

 ne mi beszéljünk, ne hagyjuk magunkat beszéltetni, de ne

legyünk zárkózottak sem, kell, hogy némi információt mi is

adjunk a leendő munkahelyről,

 összefoglalni egyes részeket, ellenőrizve az állítások és a

megértés helyességét,

 ne tegyünk fel egyszerre több kérdést, ne a válaszadó

szelektáljon, súlyozzon, hanem ezt mi tegyük meg.

Általában biztosítsuk a partner, partnerek komfortérzetét, előre határoljuk

be az interjú időtartamát, hogy ne forduljon elő az, hogy a végén

lényeges kérdések kimaradnak. A szívélyes légkör megteremtése

mindenki érdekét szolgálja, akár létrejön az egyezség, akár nem.

Sajtó, rádió, TV interjú, riport, sajtó háttérbeszélgetés

Ezek a beszélgetések a nagy nyilvánosság előtti megjelenést biztosítják

mind a cégnek, mind az adott személynek. Létkérdés lehet a jó

felkészülés. A felkészületlen nyilatkozó nagy károkat okozhat a szervezet

külső megítélésében. Az interjúk és riportok előtt célszerű egyeztetni a

kérdezővel a kérdések témáját, szempontjait illetően. Vázlat használata

megengedett, szöveget olvasni tilos. Igyekezzünk a kérdésekre röviden és

egyértelműen válaszolni. Ne kerüljük meg és ne tagadjuk meg a

válaszadást, mert ez a magatartás különböző találgatásokra ad okot. Az

üzleti titokra történő hivatkozás ritkán megengedett, de a túlzások ebben

az esetben is kerülendők. A nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedés, a

helyzetnek megfelelő öltözködés és megjelenés növeli a válaszadó
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elfogadását és hitelességét. A nyílt provokációt humorral igyekezzünk

visszautasítani, a megsértődés ránk vet rossz fényt. A sajtó

háttérbeszélgetés egy speciális esete a médiával való kapcsolattartásnak.

Ebben az esetben néhány véleményvezér újságírót hívunk meg egy

bizalmas beszélgetésre, amelynek célja az összefüggések magyarázata,

esetleg olyan háttér-információk ismertetése, amelyek nem jelenhetnek

meg a nyilvánosság előtt, de szükségesek ahhoz, hogy az újságírók

helyesen tudják a szervezet viselkedését értelmezni. Ezeken a

beszélgetéseken nyílttá lehet és kell tenni azt, hogy mely információk

publikusak és melyek nem. Általában lehet arra számítani, hogy

partnereink betartják az íratlan játékszabályokat, nem élnek vissza az

általunk adott bizalmas információkkal, mert tudják, hogy ilyen esetben

többet nem kapnak tájékoztatást.

Kongresszus, konferencia, szimpózium

Közéleti és politikai értelemben a kongresszus valamely szervezet vagy

közösség képviselőinek az egész közösséget, szervezetet érintő kérdések

megtárgyalására összehívott nagyobb létszámú gyűlés vagy valamely

tudományágak, szakmai csoportok képviselőinek országos vagy

nemzetközi gyűlése, nagygyűlése.

A konferencia mindig több szervezet, több állam küldötteinek fontos,

nagy jelentőségű ügyek megtárgyalására összehívott gyűlése vagy egy

szaktudomány időszerű kérdéseinek szakemberek által történő

megbeszélése előadások, viták keretében

A szimpózium általában szűkebb körben tartott nemzetközi tudományos

tanácskozás.

A fórum olyan közéleti műfaj amely mindig nyilvános. Általában

meghatározott témában szakértők tartanak előadást, amit a résztvevő

hallgatóság kérdései, majd az erre adott válaszok követnek.

Külsőségeiben tehát hivatalos jellegű.
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?

3 . 3 E l l enőr ző ké r d é s e k

1. Ismertesse a nyolcfázisú tárgyalási mód fontosabb lépéseit és ezek

tartalmát, különösen kiemelve a főbb részeket.

2. Milyen kérdéstípusokat tehetünk fel egy tárgyalás folyamán?

3. Írjon le egy sikeres és egy kevésbé sikeres tárgyalási folyamatot,

munkája, tapasztalata alapján! Kérem gondolja végig , mi volt a

sikernek illetve a sikertelenségnek az oka? Milyen tényezők

befolyásolták Önt abban a helyzetben /pl. külső, belső, hivatali,

magán/ ?

4. Milyen körülmények kötött zajlott le jelenlegi munkahelyére való

belépéskor a felvételi interjú? Milyen érzések maradtak meg Önben

erről a kommunikációs helyzetről?



Megjegyzés Atalanta Távoktatási Központ

70

4 . C S OP OR T KOM M U N I KÁ C I Ó

Az ember társas lény, ez az igazság sok elemzésre adott lehetőséget,

továbbá magatartás-kutatók foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Akárhová is

nézünk: az óvodától az idősek otthonáig, mindenütt azt látjuk, az

egyének igénylik azt, hogy társuk legyen, hogy csoportokba

tömörüljenek. Mi az, ami egy embercsoportot összefog, amitől azok

valóban összetartozónak érzik magukat, és valóban egy csoport lesznek,

mondjuk megkülönböztetve egy olyan csoporttól, mely például egy

villamosmegállóban áll.

Milyen meghatározásokat alkalmazhatunk a csoportra?

 A csoport valamennyi tagjában közös az igény, hogy

egymáshoz tartozzanak, a csoport tagjai legyenek. Ez magába

foglalja azt a tényt, hogy az egyén a csoporthoz akar tartozni,

valamint azt is, hogy a többi tag elfogadja, befogadja a

csoportba.

 Minden csoportnak van egy /vagy több/ sajátos

jellegzetessége, ami másoktól megkülönbözteti őket. Ezt a

sajátosságot a csoport tagjai elismerik. Ez lehet hivatalos,

például egy bizottság kinevezett tagjai, de lehet minden

formalitást nélkülöző, mint például egy focicsapat tagjai. Egy

szakkör, egy sportkör , egy klub ahol ugyanazt csinálják.

 A csoporton belül megvannak a viselkedési normák és

minták, a követelmények, amiket a tagoknak be kell tartaniuk.

Valamennyi tagnak hasonlóan kell vélekednie, gondolkodnia

bizonyos dolgokról ahhoz, hogy befogadható legyen abba a

bizonyos csoportba.

 Nagyon sokszor szinte “felvételi próbát” kell kiállnia annak,

aki valamely csoporthoz akar tartozni. Ezek a “próbák”

általában nem hivatalosak, de ezzel tudja az illető személy

bizonyítani, hogy oda akar tartozni, és megérdemli a többiektől

azt, hogy befogadják a csoportba.

Általában minden csoport alapja a család, melynek belső tagjait a szűk

családi kör, külső tagjait a rokonok, barátok alkotják. A társadalomban
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másfajta csoportok is alakulnak, az emberek többsége nem csak egy

csoporthoz kíván tartozni, így kulturális, művészeti, sport, társadalmi és

egyéb csoportok jöhetnek létre.

Ezek a csoportok is választanak hivatalosan vagy nem hivatalosan egy

vezetőt. Egy-egy újonnan csatlakozó tagtól, viselkedési, felfogásbeli

kérdésekben bizonyos követelményeket várnak el. A csoporthoz tartozás

időtartama is lényeges, minél hosszabb ideje tagja az adott csoportnak,

annál inkább a belső körhöz tartozik.

A csoportokon belül is kialakulhatnak hosszabb-rövidebb időre kisebb

egységek/csoportok, továbbá bizonyos hierarchia. Ezek rendszerint

valamilyen konkrét feladatra szerveződnek, annak elvégzése után pedig

felbomlanak, esetleg más felállásban újra szerveződhetnek.

4 . 1 M u n ka cs op o r to k / t e a me k

Ezek a csoport meghatározások érvényesek a munkahelyeken alakuló

csoportokra is. A vállalatok, intézmények cégek, nagy erőfeszítéseket

tesznek annak érdekében, hogy kialakítsák munkatársaikban a

szervezethez tartozás érzését /belső PR./. Ezzel párhuzamosan

törekednek arra is, hogy kialakítsák a cég image-t. A munkatársak

odatartozás-érzésének erősítése érdekében szerveznek különböző sport,

kulturális, és társadalmi eseményeket. Belső újságokat adnak ki és

terjesztenek, ezekkel megerősítve az emberek odatartozását, s ezzel is azt

kívánják biztosítani, hogy a céghez hűségesek legyenek. (A céghűség

legjobb példáját a japánoknál tapasztalhatjuk. Náluk ugyanis az a szokás,

hogy az emberek egész életükben egyetlen intézménynél, cégnél

dolgoznak, sokan még szabadságukat is alig veszik ki.)

Az odatartozás a vállalat egészére érvényes. Bár a cégen belül sok kisebb

csoport alakul; ami természetes is, hiszen különféle osztályok, csoportok,

teamek vannak.
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Munkacsoportok jellemzői

 Valamilyen közösen végzett tevékenység. Az elért

eredmények, melyek nagyban fokozzák az összetartozás

érzését, segítik a csoport összekovácsolódását.

 Hierarchia, mellyel elfogadják választott vezetőjüket és őt

követik.

 Valamilyen sajátos jellegzetesség, ami másoktól

megkülönbözteti a csoportot.

 Meghatározott viselkedés, mellyel odatartozásukat

bizonyítják.

 Közös cél (ez inkább a munkacsoportok jellemzője), melyet a

csoport valamennyi tagja magáénak érez, melyet közösen

megfogalmaznak.

 Az összetartozás érzése, mely azt is jelentheti, hogy közösen

meghatározzák, kit fogadnak be, /új tagot/ és kit zárnak ki a

csoportból /mert nem felelt meg valamilyen a csoport által

támasztott elvárásnak/.

 Szolidaritás érzése egymás iránt. A belső problémáikat nem

viszik ki idegenek elé, megoldják saját maguk (egy-egy ilyen

probléma megoldása után a csoport összetartozás-érzése még

csak tovább erősödik), és kölcsönösen megvédik egymást más

csoportok vélt vagy valós támadásától.

 A csoport minden tagja között meglévő kölcsönös

megbecsülés és tisztelet. Fontos a változás képessége, melyet a

körülmények megkövetelnek.

Az egyén, ha bekerül egy vállalathoz, céghez nehezen érzi magát ott

odatartozónak, hosszabb ideig tart, amíg megismeri a körülményeket.

Ilyenkor még nem tartozik sem a céghez, sem pedig egy csoporthoz,

külsőnek és kissé idegennek érzi magát. Előfordulhat, hogy úgy érzi,

támadják, esetleg kirekesztik, nem akarják a többiek őt befogadni.

Viszont ha minél több tevékenységben részt vesz, minél inkább együtt

tud dolgozni a többiekkel, annál inkább része lesz annak a csoportnak. El

kell fogadnia a team viselkedési normáit, felfogását, valamint részt kell
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vennie a közös célban, közös munkában. Ez segíti hozzá, hogy

befogadják a csoportba.

Mindenkinek szüksége van az összetartozás érzésére, ennek elérése

érdekében bizonyos alkalmazkodásra is feltétlenül szükség van. A közös

cél, a közös munka nagyban hozzájárul és hozzásegíti az új munkatársat

a beilleszkedéshez. A közös eredmények, a közös érdek, a hasonló

felfogás (hasonló kultúra, képzettség, s az abból eredő érdeklődés és

viselkedés) teszi lehetővé hogy az egyén minél hamarabb beilleszkedjen

a csoportba.

4 . 2 M u n ka kap c s o l a t a f e l e t t e s s e l

Minden munkavállaló kialakít valamilyen kapcsolatokat munkahelyén

azokkal az emberekkel, akikkel ott találkozik, illetve együtt dolgozik.

Ezeknek a kapcsolatoknak a szorossága, közvetlensége, lazasága,

továbbá a kapcsolatok minősége nagyban függ attól, milyen beosztásban

dolgozik az egyén. Azonkívül függ attól is, milyen gyakran és milyen

minőségben dolgoznak együtt. A legdöntőbb az, hogy a két fél a

hierarchia melyik lépcsőfokán helyezkedik el. Ezek a kapcsolatok

befolyásolják a kommunikációs hangnemet, a kommunikáció stílusát,

egymáshoz való viszonyulásukat. A felettessel való kommunikáció

mindig hivatalosabb, mint a kollégákkal folytatott kommunikáció; amire

inkább a közvetlenség, nyíltság jellemző.

Melyek azok a tényezők, információk amiket a beosztott dolgozó

elvárhat a felettesétől.?

 Legyen következetes: mindenkor egyformák legyenek

kívánságai, ne engedje meg egyik nap azt, amit máskor tilt!

 .Ne várjon el minden bevezetés nélkül olyan feladatot, amiről

azelőtt nem adott előzetes információt!

 Időben és rendszeresen informálja őt feladatairól,

programjairól, beleértve a házon kívüli tárgyalásait is!

 Korrekt módon kezelje beosztottját/beosztottait, adja meg

számukra azt a megbecsülést, elismerést, amit megérdemelnek!

Dicsérje meg őket jó munkájukért, ha hibáznak, azt viszont

négyszemközt közölje velük!
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 Ha kell nyújtson segítséget, hiszen a magasabb beosztásban,

nagyobb képzettséggel rendelkező többet tud, s ennek a

segítségnek az eredményeképpen a beosztott is gyakorlottabb

lesz, jobban tudja főnökét támogatni!

Mit várhat el a vezető a beosztottól?

 Lojális legyen iránta, támogassa döntéseit, számíthasson rá a

vezető. Valamint arra is, hogy illetéktelenhez nem juttat el

semmiféle bizalmas információt.

 Segítse munkáját, gyorsan és pontosan végezze el a rábízott

feladatokat!

 Rendszeresen és pontosan informálja főnökét minden ügyről,

tárgyalásról, megbeszélésről ami távollétében történik!

 Figyeljen arra, hogy csak azok az emberek kerülhessenek

közvetlen kapcsolatba a főnökkel, akik erre jogosultak.!

Milyen egyéni jellemvonásokkal, tulajdonságokkal kell rendelkeznie a

menedzsernek?

 kommunikációs képesség (kapcsolatteremtő készség),

 empátiakészség (tapintat, diszkréció, udvariasság),

 jó teherbíró képesség (mind a fizikai és pszichikai),

 együttműködési készség (lojalitás, titoktartás)

 rugalmasság (és mozgékonyság),

 helyzet-felismerési képesség,

 nyugalom (konfliktuskezelési képesség, türelem),

 időérzék (time-management, pontosság, rendszeretet),

 szervezőkészség,

 szolgálatkészség, alkalmazkodási képesség,

 logikus gondolkodás,

 arculatteremtő képesség (egyéni és intézményi),

 jó memória,

 kreativitás,

 mentesség káros szenvedélyektől (a túlzott mértékű

alkoholfogyasztás, dohányzás).
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Külső követelményeket tekintve:

 jó megjelenés,

 határozott fellépés,

 ápoltság.

Általános követelmények:

 általános műveltség,

 intelligencia,

 kulturált magatartás (jó modor, viselkedési kultúra),

 napi tájékozottság (aktuális eseményekről információ),

 a saját szakmájában való változás, fejlődés rendszeres

figyelemmel kísérése.

Konfliktusok

Hatásos kommunikáció csak úgy lehetséges, ha az emberek kölcsönösen

megbecsülik egymást, tiszteletben tartják egymás egyéniségét,

véleményét, gondolatát. Amennyiben problémák merülnek fel, /ami

gyakran előfordulhat/ azt csak közvetlen beszélgetésben lehet, és kell

tisztázni. Lehetőség szerint a konfliktus felmerülése után minél előbb

próbáljuk megoldani de nem akkor, amikor az emberekben még

uralkodnak az indulatok. Minden ember több dologban is érdekelt,

többféle feladatnak kíván megfelelni, több tevékenység, cél motiválhatja

egyszerre. Ezek közül néhány:

 saját személye,

 családja,

 közvetlen környezete, a csoport ahová tartozik,

 hivatása,

 vállalata, munkahelye,

 társasága és távolabbi környezete.

Ezek körül a dolgok körül forog az egyén élete. Éppen ebből eredően

ezek vezetnek konfliktushelyzethez is, mert adott esetben egyik

feladatnak csak a másik háttérbe szorításával tud megfelelni. /Viccesen

kifejezve „ Melyik ujjam harapjam ?” /

Néha őrlődhet saját elképzelései, tervei és kötelezettségei között. A

kommunikáció során kölcsönösen hatással vannak egymásra az emberek,

függetlenül, hogy akarják-e vagy sem.
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Általános tapasztalat, hogy ezek a hatások a dominó elv alapján

működnek. Vagyis: ha valaki kedves, kellemes környezetben van, hozzá

kedvesen szólnak, ő is úgy fog válaszolni. Viszont, ha bántják, megsértik

(talán csak azt hiszi, hogy megsértették, mert félreértett valamit), ő is

továbbadja ezt, hasonló stílusban fog viselkedni a másikkal. Éppen ezért

nagy önfegyelemre van szükség, valamint elhatározottságra, hogy a

kellemes atmoszférát magunk körül ne hagyjuk elrontani, ne vegyük át a

másik rossz hangulatát !
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?
4 . 3 E l l enőr ző ké r d é s e k

1. Mit nevezünk csoportkommunikációnak ?

2. Értékelje saját munkahelyén a csoportkommunikációt! Miben

lehetne javítani?

3. Hogyan dolgozik Ön szívesebben ? Team-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 . ÖN I S ME RE T

A sikeres kommunikációhoz nemcsak a kommunikációs alapelvek

ismerete szükséges, hanem sok más is. Mindezeknek a kiindulási pontja

az önismeret. A sikeres kommunikáció titkai: a helyes önismeret, a jó

megjelenés, a megnyerő első benyomás keltése, megfelelő hanghordozás,

hanglejtés, az empátia, az aktív, intenzív figyelem, az őszinte érdeklődés,

a szavak és testbeszéd összhangja. Jó, ha tisztában vagyunk saját

képességeinkkel, erőinkkel és gyengéinkkel. Komoly problémák

adódhatnak abból, ha valamilyen képességünket túlbecsüljük, viszont

hátrányunk származhat abból is, ha nem használjuk ki valamelyik jó,

kiváló adottságunkat.

5 . 1 E gy é n i h a t é ko n y ság

Akkor kommunikálok, viselkedek hatékonyan, ha a többi embert

befolyásolni tudom olyan módon, hogy azt tegyék, illetve azt gondolják

és érezzék, amit én szeretnék. A hatékony kommunikáció feltételei:

 önismeret,

 kommunikációs ismeretek,

 és ezen ismeretek alkalmazása.

Az egyéni hatékonyságot három dimenzión keresztül tudjuk

megközelíteni: nyíltság, érzékelés, kommunikáció. E három dimenzió

nem külön funkcionál, kölcsönhatásban vannak egymással. Az egyéni

hatékonyság vizsgálatához mindhárommal és e három tényező

kombinációival egyaránt foglalkozni kell.

Mindhárom tényező szorosan összefügg az önismerettel. Az önismeret

inkább előfeltétele az egyéni hatékonyságnak. Önmaga megértése

egymagában még senkit sem tesz hatékonnyá. Az önismeret egyik

széleskörűen használt egyszerű modellje a „Johari-ablak”, amelyet Luft

és Ingharn dolgozott ki (Luft, 1973.).
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Nyitott én

/terület/
1.

Vak én

/terület/

Rejtett én
/zárt terület/

2.

Sötét,
ismeretlen

4.

3.

ÉN

ismerem nem ismerem

ismerik

nem ismerik

Mások

Johari–ablak

Az ábra 1. negyede a személyiség azon részét jelenti, amelynek maga is

tudatában van, és amelyet hajlandó másokkal is megosztani: a „nyitott

én”. Az egyén viselkedésének az a része, amely ismert mind a személy

előtt, mind azok előtt, akikkel kapcsolatban áll. Olyan információt

tartalmaz, mint a név, kor, fizikai megjelenés családi vagy vállalati

kötődések stb.

A 2. negyed a személyiségnek azokat a területeit reprezentálja, amelyeket

ő maga ugyan ismert, de amelyeket nem óhajt másokkal megosztani:

tudatosan és szándékosan elrejti a többiek elől. Az e területen lévő

dolgok titkosak. Például zavarhatja a beosztottat, ha főnöke nem kínálja

hellyel egy megbeszélés alatt, állva marad anélkül, hogy tudtára adná

főnökének, hogy ez zavarja őt. A főnök azt gondolhatja, hogy a beosztott

nem bánja, hogy áll, és elfogadja ezt a magatartást mint a hierarchikus

kapcsolat részét. Mindannyiunknak sok ilyen érzése van a „zárt

területen”, amelyeket nem akarunk feltárni az érintett személyek előtt.

Az ábrán a 3. negyed, az én „vak” területe azokra a dolgokra vonatkozik,

amelyeket tudatosan titkolunk mások elől, de egyben önmagunk elől is,

amelyek szerves részünket képezik, és amelyeket sok esetben másokkal

is közlünk. A vak terület a személy viselkedésének és stílusának azokat

az aspektusait tartalmazza, amelyeket mások ismernek, de ő maga nem
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ismer fel. Lehetnek olyan modorosságai az embernek, amelyeknek nincs

tudatában, és amelyeket a többiek furcsának, zavarónak vagy

kellemesnek találnak. Például valaki meglepetéssel hallgatja, hogy

kérdezési módja zavarja a többieket, mert inkább vallatásnak érzik, mint

kíváncsiságnak vagy információ-kérésnek. „Nem vagyok mérges.”

Mondja a főnök hangosan, bíborvörös arccal, miközben öklét az

asztalhoz szorítja.

„Ezek a megbeszélések nagyon megnyugtatóan hatnak rám.” Mondja a

vezető, miközben remeg a hangja, rekedten beszél.

„Nem törődöm mások véleményével.” Mondja valaki, de dühös, ha

mások őt vagy a munkáját nem méltányolják kellőképpen.

A 4. negyed a személyiségnek azt a részét jelképezi, amelynek sem az

adott személy, sem mások nincsenek tudatában. Ez a 4. terület az

ismeretlen vagy sötét terület, amely megközelíthetetlen mind a személy,

mind mások számára. Egyes pszichológusok úgy vélik, hogy ez igen

nagy terület, és hogy bizonyos körülmények (például egy baleset), egy

bizonyos életszakasz vagy speciális eljárások, mint pszichoanalízis vagy

pszichodinamika, hirtelen tudatosíthatják egy személyben önmagának

egyes rejtett aspektusait. Mivel a sötét területet nem lehet tudatosan

szabályozni vagy megváltoztatni, ezért nem lehet figyelembe venni az

egyéni hatékonyság vizsgálatánál. Ha a hatékonyságot összekapcsoljuk

az önismeret „Johari-ablaká”-val, egy háromdimenziós kocka jön létre.

Az egyéni hatékonyság a helyes érzékelés és nyíltság felé közeledéssel

fokozható. Azonban ebben az irányban csak akkor lehet haladni, ha

nagyobb hangsúlyt helyeznek a kommunikációra. Az embereknek meg

kell tanulniuk, hogy kockázatokat vállaljanak, amikor visszacsatolást

adnak másoknak és helyesen használják fel azt a visszacsatolást, amit

kapnak. Csak ezen az úton lehet igazán növelni a hatékonyságot. Az

alábbi ábra azt mutatja be, milyen hatást gyakorol a visszacsatolás

felvétele a vak területre, és hogyan hat a visszacsatolás adása a zárt

területre. Mindkét esetben a vak és a zárt területet csökkenti ez a

kölcsönhatás, és így javítja az egyéni hatékonyságot.
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Magas

Hatékonyság

Alacsony

Mások ismerik Nyitott
/aréna/ Vak

Zárt

Sötét

*

**

**=visszacsatolásadás

*=visszacsatolás felvétel

Az én ismeri Az én nem ismeri

A visszacsatolás felhasználása az egyéni hatékonyság növelésére

5 . 2 A v i s e l ke dé s

A közvetlen személyes kommunikációs helyzetekben a hatékonyság, a

kommunikátor céljainak elérése teljes mértékben attól függ, hogy milyen

hatást, benyomást keltünk a fogadó félbe, azaz miként befolyásoljuk őt.

A befolyásolásban a teljes személyiség részt vesz, azaz a viselkedés

minden elemét érzékeli a fogadó fél. Ebből következik, hogy az emberi

kommunikáció fogalma az emberi viselkedésként értelmezhető. A

hatékonyság tehát attól függ, hogy milyen módon viselkedünk. Mitől

függ a viselkedés? Az emberi viselkedésnek alapvetően három lényeges

befolyásoló tényezője van.

1. A személyiség, ezen belül

 az ember működése kommunikációs helyzetben,

 az attitűd, beállítódás,

 a motiváció, a belső erőforrások célirányos mozgósítása.
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2. A helyzet, szituáció

 hely, helyszín, környezet,

 társ, társaság.

3. A társadalmi és kulturális korlátok

 törvények,

 erkölcs,

 illem.

A személyiség működése

A kommunikációs helyzetekben az interakció folyamata öt elemből áll:

 érzet: észlelés, érzékelés,

 értelmezés: gondolkodási műveletek,

következtetések, feltételezések,

 érzés: érzelmi kísérő jelenségek, érzelmi válaszok,

 szándék: akarat a cselekvésre,

 viselkedés: cselekvés, válasz a feldolgozott észlelésre,

ezt fogja a másik fél észlelni, értelmezni.

Ezeknek az elemeknek a kongruens volta jelenti a hatékonyságot. Minél

folyamatosabb a működés, annál jobb a feldolgozás, kontrol alatt tartható

a folyamat, a válaszok megfelelőek a helyzetnek.

A beállítódás, az attitűd

Az egyén értelmi, érzelmi, viselkedési tapasztalatai eddigi élete alapján.

Kommunikációs helyzetekben az észlelés, értelmezés folyamatában

szűrőként működik, adott esetben megkönnyíti vagy megnehezítheti a

megértést. A tényinformációk feldolgozásakor a beállítódás bizonyos

információk fontosságát túlzottan felerősítheti, gyengítheti.

A vélemény a valóságról bennünk kialakított kép, nem feltétlenül

egyezik meg a ténnyel.
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A vélemény kialakulása mindig három tényezőre vezethető vissza:

 tények,

 feltételezések,

 következtetések.

Minél nagyobb az egyén érzelmi bevonódása az adott helyzetbe, annál

inkább hajlamos arra, hogy a tényeket ne vegye figyelembe a

véleményalkotáskor. Elképzelhető olyan eset is, amikor a vélemény csak

feltételezéseket és következtetéseket tartalmaz, független a tényektől.

Bizonyos beállítódások befolyásolják az értelmezést, a vélemény

alkotást, ezekre figyelemmel kell lennünk a kommunikáció során.

Előítélet: olyan attitűd, amely nem teljes, vagy téves információkból

származó általánosításokon alapul.

Sztereotipizálás : amikor az egyénnek az embercsoportra vonatkoztatott

jellemvonásokat tulajdonítunk.

Motiváció

A motiváció belső késztetés, belső erőforrás, amely belső igények alapján

meghatározott, de általában különböző külső hatásokra aktivizálódik. A

szituáció, a társas környezeti hatások mozgósítják, aktivizálják.

Természetesen ez is szubjektív kategória és a helyzet értelmezésétől

függ.

A motiváció értelmezésekor talán abból indulhatunk ki, hogy az

egyénnek belső szükségletei vannak és törekszik ezek kielégítésére. A

szükségletek generálódhatnak külső hatásokra is. Ilyen külső hatás

többek között adott szervezet, vállalat által generált társas környezeti

hatás is.

A szervezeti életre legjellemzőbb talán Maslow és Herzberg motivációs

rendszerének összekapcsolása lehet, amelyben a különböző szükségletek

megjelenítése mellett azok kielégítésére irányuló viselkedés mutatható be

szervezeti kereteken belül.
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Szükséglet Szervezetben megjelenő

viselkedés

Önmegvalósítás Gyarapodás, személyes fejlődés

Kockázatvállalás, újító kísérletezés

Teljesítmény, a tehetség maximális

kihasználása. Kreativitás.

Önbecsülés, önértékelés Önbecsülés-mások tisztelete. Hozzáértés és

készségek. Autonómia, felelősség. Alkalmas

feladatok keresése Tudás. Eredményesség .

Társadalmi (kötődés) Barátságos kollégákat, team-tagságot akar.

Szüksége van a népszerűségre és a valahova

tartozás érzésére.

Biztonság Érdeklik a külön juttatások, a teljesítmény, a

szervezettség, a szabályok és rendelkezések.

Fantáziátlan, rugalmatlan, fegyelmezett.

Fiziológiai Kellemes munkafeltételek, nagyobb fizetés,

több szabadidő, magántulajdon fontossága.

Éretlen magatartás, konstruktivitás hiánya,

a munkában a mellékes dolgok iránt

érdeklődik.
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?
5 . 3 E l l enőr ző ké r d é s e k

1. Ismertesse a Johari-modell lényegét!

2. Ismertesse a viselkedést meghatározó tényezőket!

3. Mi az attitűd fontossága a kommunikációban?
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6 . P R E ZE N T Á C I Ó

A prezentáció az üzlethez, a bemutatáshoz, előadásokhoz kötődő

fogalom.

A prezentációkkal mindig valami célunk van. A prezentáció

eredményessége, illetve sikere mindenekelőtt azon mérhető le, milyen

mértékben járul hozzá a kitűzött cél megvalósulásához. Céljait tekintve a

prezentációknak öt nagy csoportját különböztetjük meg.

6 . 1 A p r e ze n t á c ió k főb b t í pu s a i

6.1.1 Tájékoztató célú prezentáció

A tájékoztató prezentációknál az alapvető cél információk átadása. Kinek

fontos az információ? Sokszor nem tesszük fel magunknak ezt a kérdést,

vagy természetesnek vesszük a választ. Azt gondoljuk, az információ

csak azoknak fontos, akik kapják. Nem véletlen, és éppen a fenti előítélet

eredménye, hogy sok vezető, szakember nagyon fukarul kezeli az

információk átadását. Természetesen ez az előítélet azután hatással van a

tájékoztató prezentáció minőségére is. Sokszor ezeket a prezentációkat

éppen az említette előítélet következtében olyan személyekre bízzák,

akik viszont nem rendelkeznek megfelelő mélységű ismeretekkel.

A tájékoztatáshoz annak is komoly érdeke fűződik, aki a tájékoztatást

adja. És ez független attól, hogy a cégen belülre, vagy kívülre irányul.

6.1.2 Meggyőző prezentáció

A meggyőző prezentáció valaminek az elfogadtatására szolgál. Ebből a

szempontból a mozgósító prezentációval azonos. Itt azonban a

meggyőzésen van a hangsúly és nem a mozgósításon. Meggyőző

prezentációra lehet szükség egy cégvezetői döntés, külső körülmények

hatására megváltozott piaci magatartás elfogadtatásához. A meggyőző

prezentáció eredményeképp mindenekelőtt a bemutatott dolog

elfogadását, megértését, a vele való azonosulást várjuk el. Ennek
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megfelelően itt különös jelentősége van az érveknek, tényeknek,

bizonyítékoknak.

6.1.3 Mozgósító prezentáció

Ezzel a prezentációval azt akarjuk elérni, hogy a résztvevők valamilyen

cél érdekében az eddigieknél nagyobb erőt fejtsenek ki. Lehet ez a cég

értékesítési tevékenységének javítása, a termelés volumenének növelése,

az üzemi balesetek számának csökkentése, vagy a fejlesztési munka

felgyorsítása, esetleg a potenciális ügyfél késztetése a számunkra

kedvező döntés meghozatalára. Ezek olyan célok amelyek

megvalósításáért a cég belső munkatársait, illetve külső partnereket kell

mozgósítanunk.

Ezeken kívül is lehet olyan feladatunk, amikor a külső partnereket kell

mozgósítanunk. Külső kereskedelmi partnereinket erőteljesebb marketing

tevékenységre, finanszírozó bankokat nagyobb hitellehetőségek

biztosítására, vagy a beszállítóinkat a minőségi elvárásaink teljesítésére.

Nyilvánvaló, hogy a mozgósítás során el kell fogadtatnunk a céljainkat a

résztvevőkkel. Be kell tudnunk mutatni azokat az előnyöket, amelyek a

célok teljesülése esetén származnak a résztvevőknek. Sokszor a célok

nem teljesülésének káros következményeit kell kihangsúlyoznunk.

Ezek alapján teljesen egyértelmű a résztvevők meghatározó szerepe a

prezentáció során. Jó mozgósító prezentációt csak a résztvevők

érdekeinek maximális figyelembevételével lehet tartani.

6.1.4 Szakmai prezentáció

Mint a neve is elárulja 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 hallgatóságot az ismeretlenre, hogy az világos, logikus,

egyszerű és egyértelmű legyen. A szakmai prezentációnál talán a
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legfontosabb a résztvevők felkészültségének közel azonos színvonala.

Ennek hiányában egyesek számára unalmassá, míg másoknak

érthetetlenné válhat a prezentáció. Ennél a prezentációnál nagy szerepet

kapnak a különböző szemléltető eszközök, melyek segítenek a jobb

megértésben.

6.1.5 Média prezentáció

A tömegkommunikációs médiumok törvényben biztosított joga a

tájékoztatás. Egy cég megítélését a médiában megjelenő információk

alapvetően meghatározzák. Ez természetesen kihat a szervezet

működésére, kereskedelmi, gazdasági eredményeire. Az interjú, a riport

az egyik meghatározó forrása a tömegkommunikációs csatornákon

megjelenő információknak. Óriási jelentősége van tehát annak a

prezentációnak, amit egy interjú keretében csinálunk. Az interjúk során

több nehézséggel találjuk magunkat szemben. Az első, hogy a

prezentációt általában nem mi irányítjuk, hanem a riporter. A másik

probléma a kérdésfeltevésekkel van kapcsolatban. Minden riporter

szeretne valami szenzációval szolgálni. Ezért előszeretettel érdeklődnek a

kényes, számunkra kellemetlen területek felől. Az interjúra való gondos

felkészülés és megfelelő módszerek tudatos, következetes alkalmazása

lehetővé teszi számunkra, hogy a feltett kérdésektől szinte függetlenül

elmondjuk mindazt, amit fontosnak tartunk.

A prezentáció kulcsa a felkészülés. A felkészülés sokrétű tevékenységet

igényel. Ezek közül a legfontosabb annak eldöntése, hogy mi a

prezentáció alapvető célja. Amennyiben sikerül a célt meghatározni,

akkor a megvalósításhoz legalkalmasabb eszköz megkeresése már

viszonylag egyszerűbb feladat. A cél felismerése sok esetben nem

egyszerű. Hibás célmeghatározás viszont szükségszerűen a nem

megfelelő eszközök kiválasztásával jár.

A prezentáció céljának meghatározása mellett ugyanolyan fontosságú

annak eldöntése, megszereztük-e a jogot a prezentáció megtartására?

Elegendő információ, tudás, tapasztalat, ismeret van-e a birtokunkban

ahhoz, hogy másoknak az adott témában hiteles prezentációt tartsunk?
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Csak, és kizárólag akkor tartsunk prezentációt, ha meggyőződtünk arról,

hallgatóságunk véleménye szerint is megszereztük a prezentálás jogát!

6 . 2 F e l ké s zü l é s a pr e ze n t ác i ó ra

Amennyiben a cél már egyértelmű, s bizonyosan jogunk van a

prezentációhoz, akkor továbbléphetünk a felkészülés további

tennivalóira.

Ki a hallgatóság ?

cégen belüliek

cégen kívüliek

életkor

foglalkozás

kor és nembeli összetétel

létszám

hangulati tényezők

várható reagálás: ellenállás, vagy ellenvélemény, illetve támogatás

Milyen a helyszín ?

terem elrendezése

székek, asztalok

világítás

szellőzés

audiovizuális eszközök

hangosítás

segédanyagok elhelyezhetősége

víz, pohár

Prezentációs anyagok

audiovizuális segédanyagok

kiosztandó anyagok

prezentáció vázlata

bemutatás anyaga

Ellenőrzési lista

időpont

meghívást, értesítést mindenki megkapta
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bemutató személy megkeresése

támogatókkal konzultáció

Jelen felsorolással nem törekedtünk teljességre. A minden részletre

kiterjedő lista összeállítását az olvasóra bízzuk, hiszen mindenki számára

lehetnek olyan szempontok, melyeket a saját prezentációja

szempontjából fontosnak tart.

A fenti felsorolásból ki kell emelnünk az audiovizuális eszközök

kiválasztását. A prezentáció céljának leginkább megfelelő audiovizuális

eszközt kell kiválasztanunk, és ennek megfelelően előkészíteni a

szükséges anyagokat. A felkészülés során két kérdést kell feltennünk

magunknak folyamatosan:

A prezentációm célját segítené-e itt egy audiovizuális eszköz?

Melyik eszköz lenne itt a leghatékonyabb a hallgatóságom szemszögéből

nézve?

Mint látható az első kérdésfeltevés a prezentáció céljából indul ki.

Amennyiben erre a kérdésre pozitív válaszunk van, akkor viszont már

előtérbe kerülnek a résztvevők. Mi az, ami számunkra a legmegfelelőbb

lenne ?

Figyelnünk kell azonban arra, hogy a prezentáció főszereplője a

PREZENTÁLÓ személy. A prezentációban a személyesség, a közvetlen

kapcsolat nagyon lényeges. A kölünböző eszközök, technikák

alkalmazása kisérője, támogatója, de NEM helyettesítője a prezentáló

személynek.
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Példa egy felkészülési modellre:

A strukturálás modell, a rombusz szerkezet:

6.2.1 Ráhangolás

A sikerbe vetett hit, a pozitív ráhangolódás hatalmas tartalékokat szabadít

fel az emberekben. Sokszor éppen ez szükséges a győzelemhez, a

sikerhez. Hasonló a helyzet a prezentációk esetében is. A lelkesedéssel,

ráhangolódással megtartott prezentáció nagy valószínűséggel sikeres,

eredményes lesz. Sikeresen fogunk ebben az esetben megbirkózni a

felmerülő nehézségekkel, problémákkal, váratlan helyzetekkel.

A ráhangolódásnak van egy, a prezentációt közvetlenül megelőző fázisa,

és egy korábbi, időben és térben hosszabb szakasza. A kettőnek

megfelelő harmóniában kell lennie egymással.

Ráhangolódás a prezentáció előtt több órával:

-vizionálni kell a sikeres prezentációt,

-kipihenten készülni,

-szeretettel gondolni a résztvevőkre,

-elégedettség, mert minden anyag időben elkészült.
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Ráhangolódás a prezentációt közvetlenül megelőzően:

-vizionálni a sikert,

-korán a helyszínen lenni,

-szeretettel és tisztelettel nézni a résztvevőkre,

-bíztató beszédet mondani.

Az információhordozók részesedése a kommunikációs folyamatban:

Verbális : kb. 8 -10%.

Vokális : kb. 40%.

Non-verbális : 50%.

Abban azonban minden szakirodalom egyetért, hogy a legnagyobb

jelentősége a non-verbális elemnek van. A prezentációk, előadások

szemszögéből vizsgálva a fentiek rendkívüli jelentőséggel bírnak.

Látnunk kell, hogy prezentációnk során mindhárom elem hatással van a

hallgatóságunkra. A prezentáció sikere nagymértékben attól függ,

mennyire használjuk ki ezeket a kommunikációs eszközöket.

6.2.2 Bemutatás, bemutatkozás

Hallgatóságunk nem minden esetben ismer bennünket, illetve nem

mindenki ismer. Ilyenkor be kell mutatkoznunk, vagy valaki bemutat

bennünket. Mindkét esetben a résztvevőknek alapvetően két kérdésre kell

választ kapniuk:

Miért fontos meghallgatnom ezt a prezentációt?

Miért jó, hogy ezt az előadót hallgatom?

A bemutatkozásnak, illetve a bemutatásnak tehát olyannak kell lennie,

hogy a hallgatóság érezze: itt most olyan dolgokról lesz szó, ami

számomra nagyon fontos, s aki erről beszélni fog, az a lehető

legilletékesebb a témában. A bemutatkozást mi magunk építjük fel.

Mindent alaposan végig tudunk gondolni, a siker kizárólag rajtunk múlik.

A bemutatkozás ezért sokkal egyszerűbb.
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A bemutatkozás szerkezete

A bemutatkozás szerkezete eltér a bemutatásétól. Ennek oka, hogy

amikor magunkról beszélünk a hangsúlyokat máshova kell helyeznünk.

A bemutatkozás szerkezete:

nevem,

munkahelyem, képzettségem, titulusom,

érdeklődés felkeltése a prezentációnk iránt,

prezentáció fontossága a hallgatóságnak,

hogyan szereztem jogot (saját kompetenciám),

(prezentáció címe).

A bemutatást általában a házigazda, az elnök, a találkozó vezetője végzi

el. Aki professzionális prezentációt akar tartani, az nem veszélyeztetheti

a sikert egy semmitmondó, rosszul felépített, szürke bemutatással. A jó

előadó a bemutatást is gondosan előkészíti.

Bemutatás előkészítése

A megfelelő bemutatás olyan, hogy utána az előadó valósággal kirepül a

pódiumra. Várakozással teli feszültséget teremt a hallgatóságban, s

kellemes büszkeséget az előadóban. Aki bemutat bennünket, annak

hinnie kell bennünk, a prezentáció sikerében, s ezt a pozitív kisugárzást

kell közvetítenie a résztvevők felé. Lehetőség szerint tehát olyan személy

mutasson be bennünket, akitől elvárható ez a hozzáállás.

Mit tegyünk viszont, ha a bemutató személyt nem ismerjük, vagy nem

várható el tőle egy színvonalas bemutatás? Törődjünk bele? Semmi

esetre sem!
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Keressük fel az illetőt még a prezentációnkat megelőzően, és adjuk át

részére az általunk megírt bemutató szöveget. Az anyagot a szokásosnál

nagyobb betűkkel írjuk meg. Ha ugyanis fel kell olvasni a szöveget,

akkor ezt a hallgatóság előtt lényegesen távolabb kell tartani a szemtől,

mint a normál olvasásnál.

Kérjük meg az illetőt, hogy olvassa el a szöveget. Amikor végzett vele,

kérdezzük meg jónak tartja-e? Kérdezzük meg a bemutatót, szeretne-e

többet megtudni rólunk, illetve a prezentációnkról. Motiváljuk azt, aki

bemutat bennünket egy viszonylag rövid, felfelé ívelő, lelkes

bemutatásra. Éreztessük vele az ő személyének fontosságát.

Prezentációnk sikere rajta is múlik, a mi sikerünk az ő sikere is.

A bemutatás szerkezete

Nézzük meg ezek után a hatásos bemutatás javasolt szerkezetét:

Keltsük fel az érdeklődést a prezentáció iránt, hangsúlyozzuk a

fontosságát. Mondjuk el, mi a nevünk, a titulusunk és hogyan szereztünk

jogot az előadásra.

Megnyitás, a figyelem felkeltése

A prezentációk, előadások megnyitása nincs feltétlenül szoros

kapcsolatban a mondanivalónk lényegi tartalmával. Alapvető célja a

hallgatóság figyelmének magunkra irányítása. Célszerű tehát a

prezentációtól, előadástól teljesen függetlenül kezelni a megnyitást. A

megnyitás igényli a legtöbb kreativitást, hiszen rendkívül rövid idő áll

rendelkezésünkre a figyelem felkeltésére. Ugyanakkor talán itt van

leginkább lehetőség egyéniségünk érvényre juttatására. Megtervezésekor

különös jelentősége van a hallgatóság pontos ismeretének. Kortól,

nemtől, képzettségtől, általános hangulati jellemzőktől függően más és

más megnyitás lehet hatásos.
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A gondosan megtervezett, a résztvevők igényeihez igazított megnyitás

kedvező fogadtatása révén azonnal jó benyomást kelt a hallgatóságban.

Ezt természetesen mi magunk is érzékeljük, s ez segít az önbizalmunk

megerősítésében.

A megnyitások a fenn felsorolt speciális jellemzők következtében

rendkívül sokfélék lehetnek. Nézzünk néhány példát, s ezek alapján

mindenki kidolgozhatja a számára leghatékonyabbnak ítélteket. A

példákat az általuk kiváltott hatás alapján csoportosítottuk.

Megdöbbenés kiváltása

Rettenetes álmom volt ma éjjel! Mikor felébredtem mindenem csurom

víz volt.

Azt mondták nekem, hogy Önöket nem érdekli a pénz!

Azt hiszem, soha többet nem lesz lehetőségem Önök előtt beszélnem.

Kíváncsiság felkeltése

Hajlandók lennének egy titok megfejtésére fél órát szánni?

Ebben a táskában van az Önök sikerének titka. No de erről majd később

beszélek.

Találkoztak már Önök olyan nyugdíjrendszerrel, amelyben a nyugdíj

több mint a fizetés?

Sejtelmes megnyitás

Kérem Önöket fonják össze karjukat maguk előtt ! Valahogy így.

Kíváncsi vagyok a véleményükre. Mennyi 1+1?

Mit gondolnak, cégünk legértékesebb vagyontárgyai szerepelnek a

pénzügyi mérlegünkben?
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Szemléltető eszköz

Ez az antennaforgató, amit a kezemben tartok az első darab, amelyik már

a karcagi gyártósoron készült.

Az a csattanás, amit most hallottak 1 millió Volt statikus feszültség

kisütéséből származott.

A terem, ahol most vagyunk, cégünk ez évi beruházásainak legkisebbike.

Elismerés

Nagy megtiszteltetés számomra Európa legkorszerűbb motorgyárának

munkatársaival találkozni.

Gratulálok mindegyiküknek ahhoz a fantasztikus eredményhez, amit a

múlt évben elértek.

Megköszönöm Önöknek azt a nagyszerű élményt, melyet játékukkal a

nézők millióinak szereztek.

A fenti példák csak arra szolgálnak, hogy ízelítőt adjanak a

lehetőségekből. Mindenki egyéniségének megfelelő megnyitásokat

dolgozzon ki, és folyamatosan gondolkozzon újabbakon. Így

prezentációinak megnyitása sohasem lesz sablonos.

Audiovizuális eszközök

Az audiovizuális szemléltető eszközök használatának nagyon sok előnye

van. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban foglaltuk össze a

legfontosabbnak ítélt pozitív értékeiket:

 színesebbé teszik a prezentációt,

 jegyzetként szolgálnak,

 érthetőbbé teszik a prezentációt,

 a meggyőzést segítik,

 vizuális élményt adnak,
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 áttekinthetőbb a prezentáció,

 segítik a memorizálást,

 szemléltetnek.

Az alkalmazandó eszközök kiválasztását mindenekelőtt a prezentáció

célja határozza meg. Azt kell először vizsgálnunk, hogy a cél elérését

milyen eszközök alkalmazásával tudjuk leghatékonyabban segíteni.

Természetesen az eszközök kiválasztása függhet egyéb tényezőktől is.

Résztvevőjük számától, terem nagyságától, elrendezésétől, világításától

stb. Sok prezentációra alkalmas helyen ezek az eszközök a terem

berendezési tárgyaiként szerepelnek. A felkészülés során tehát ezeket a

szempontokat figyelembe véve kell kiválasztanunk a legmegfelelőbbet,

vagy legmegfelelőbbeket.

Flip-chart (papírlappal)

Az egyik legjobban használható vizuális segédeszköz a flip-chart.

Lényegében az iskolákban megszokott táblák funkcióját vette át, azzal

szemben azonban nagyon sok előnyös tulajdonsággal rendelkezik. A flip-

chart használatakor tisztában kell lennünk előnyeivel, hátrányaival más

vizuális segédeszközökkel szemben, és természetesen ismernünk kell a

használatára vonatkozó szabályokat. A flip-chart használata során

különleges technikákat is kidolgozhatunk magunknak, amivel egyedivé,

hatásosabbá tehetjük prezentációinkat. Használata mellett szól, hogy

nincs szükség törlésre, korábbi oldalak egyszerűen elővehetők, az ábrák,

szövegek előre elkészíthetők, hordozható, mozgékony. A hátrányos

tulajdonságok ismerete legalább ennyire fontos, hogy azokra megfelelően

fel tudjunk készülni. A flip-chart méretéből, és a jó láthatóság

szempontjából elengedhetetlen betű és ábraméretek miatt egyetlen lapra

csak viszonylag egyszerű ábrák és rövid szövegek írhatók fel, így a

bonyolult ábrák bemutatása nehéz. Figyelni kell a minimális

betűnagyságra, hogy minden résztvevő számára olvasható legyen. Mivel

nem törölhető, nem lehet hibázni, és fokozott figyelmet kell fordítani a
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helyesírásra. A flip-chart használata speciális írás és rajzkészséget

igényel.

A flip-chart használat szabályai

Maximum 6-10 sor

Ez természetesen a terem nagyságától, a világítástól, a flip-chartra való

rálátástól is függ. Ennél több sor azonban még akkor sem kívánatos, ha

azt egyébként a láthatóság megengedné, a magasabb sorszám már

nehezen áttekinthetővé teszi a vizuális anyagunkat.

Egy oldalon maximum 3 szín

Alkalmazzunk prezentációink során színes filctollakat. Ezek használata

ugyanis megszünteti az egyhangúságot. Vizuális anyagunk

áttekinthetőbbé válik. A színek kiemelésekre, funkcionális, értelmi,

fontossági elkülönítésekre is felhasználhatók. Egy oldalon azonban 3

színnél többet ne használjunk, mert az már zavaróvá válik.

Flip-chart helye

Amennyiben ki akarjuk használni a flip-chart előnyeit, akkor annak helye

az előadó mellett, kissé mögötte, az író kézzel ellentétes oldalon van. Az

előadó a hallgatóság felé fordulva áll, ekkor ugyanis egy negyed, vagy fél

fordulattal írni tudunk a flip-chartra.

Írás a flip-chartra

Írásnál ez egyik legfontosabb dolog, hogy testünkkel ne takarjuk el a

papírt. Lehetőség szerint jól látható legyen amint írunk, vagy rajzolunk.

Mikor a hallgatóság látja amit csinálunk, akkor oda fog figyelni.

Amennyiben nem, akkor viszont a figyelmüket egyéb dolgok fogják

lekötni. Lehetőség szerint írjunk nyomtatott betűkkel!



Atalanta Távoktatási Központ Megjegyzés

99

Lapozás

A gyors lapváltás csak akkor használható ki, ha megfelelő gyakorlatra

teszünk szert. A műveletnek szinte észrevétlennek kell lennie. Ahhoz,

hogy ezt megvalósíthassuk, az egyik legfontosabb szabály a lapozás

irányának elhatározása. Ennek a papír viszonylagos áttetszősége ad

jelentőséget. Amikor előre elkészített ábrákat használunk a prezentációnk

során, akkor a teljes anyagot fordított sorrendben kell feltennünk a flip-

chartra, és ilyenkor hátulról előre kell lapoznunk, ellenkező esetben a

következő ábra részben láthatóvá válik mielőtt bemutatnánk.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon nagy segítség a prezentáció

során, ha beidegződött lapozási iránnyal rendelkezünk. Ez különösen

azokra igaz, akik rendszeresen és gyakran tartanak prezentációkat.

Ezáltal elkerülhető a hibás irányba való lapozással együtt járó

kellemetlenség és magyarázkodás.

A lapozás során ügyeljünk a gyűrődésmentességre. A meggyűrődött lap

kellemetlen másodperceket tud okozni. Ezért lehetőleg saját papírt

használjunk, amelyiknek a lapozhatóságát már kitapasztaltuk.

Láthatóság

A használatok kívüli ábra jelenléte a flip-charton nem nagyon zavaró. Ez

a vizuális megjelenítő osztja meg legkevésbé a hallgatóság figyelmét a

megjelenített ábra és az előadó között. Ennek ellenére azt javasoljuk,

hogy a már szükségtelen ábrát lapozzuk el.

Hivatkozás az ábrákra

Amikor a flip-charton lévő ábrára, vagy szövege hivatkozunk, ne

forduljunk a tábla felé. Csak kézzel mutassunk a megfelelő helyre. Mi
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pontosan tudjuk mi hol van. Nekünk nem kell ezért oda nézni. Erre az

időre se veszítsük el a szemkontaktust hallgatóságunkkal.

A flip-chart használata során a prezentáció jellegétől, és a

kreativitásunktól függően különleges technikák alkalmazására is van

lehetőségünk. Ezek lehetnek általánosan használhatók, és lehetnek egy

prezentációhoz speciálisan illeszkedők. Egy-egy ilyen prezentációs

technika gazdagítja a vizuális élményt, növeli a hallgatóságunkra

gyakorolt hatást.

Az írásvetítő használata

Az utóbbi időben jelentősen megnőtt az írásvetítők népszerűsége. Ennek

több oka van. Ma már a prezentációs termek állandó kelléke az írásvetítő.

A számítógép segítségével a prezentációk fóliái kiváló minőségben, és

viszonylag gyorsan előállíthatók. A kisméretű, hordozható írásvetítők

megjelenése gyakorlatilag bárhol „bevethetővé” tette ezt a prezentációs

segédeszközt.

Előnyös tulajdonságai:

 Kiváló minőségű, színes anyagok.

A számítógépes szövegszerkesztők, táblázatkezelők, rajzolóprogramok

valamint a színes nyomtatók segítségével nagyszerű vizuális élményt

nyújtó ábrák, prezentációs anyagok állíthatók elő. Ez egyben azt is

jelenti, hogy a prezentálónak nem kell saját magának elkészítenie ezeket

a demonstrációs anyagot, hanem azt speciálisan erre a munkára felkészült

szakemberre bízhatja.

Célszerű ilyenkor egy megfelelő háttérszint alkalmazni. Ez tovább emeli

a vizuális élményt. Itt is érvényes, hogy lehetőség szerint egy ábrán ne

alkalmazzunk három színnél többet. A piros szint általában kiemelésekre,

figyelemfelkeltésre, illetőleg tiltó jellegű információkhoz használjuk. A
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zöld szint az engedélyezett dolgokhoz javasoljuk. A számítógéppel

előállított ábrák éles kontúrral rendelkeznek, tehát azok jól láthatóak.

Ennek ellenére figyeljünk a láthatóságra, olvashatóságra. Anyagok jól

tárolhatók, többször felhasználhatók

Az A4-es fóliákat megfelelő védőtasakban tárolva, azok hosszú időn

keresztül mindennemű minőségromlás nélkül felhasználhatók

prezentációkhoz. A tasakok többféle kivitelben kaphatók, illetve az

ezeken megfelelő dossziéban találhatók. Ily módon fóliáink

rendszerezhetők, az adott prezentációhoz a felhasználás sorrendjében

tudjuk előkészíteni. Célszerű úgynevezett víztiszta tasakokat használni.

Ezek ára magasabb, de az írásvetítőre helyezéséhez nem szükséges

kiemelni a tasakból. A tasakból való kiemelés, illetve visszahelyezés

során szükségszerűen megfogjuk a fóliát, ami minőségromlással jár.

 A prezentáció során nincs időveszteség.

Amennyiben kész fóliákkal dolgozunk, úgy nincs a prezentációnk során

időveszteség ami a szövegek, ábrák készítésével töltenénk. Ez különösen

akkor figyelembeveendő előny, ha prezentációnk során sok ábrát,

szöveges megjelenítést igényel.

Több száz előadás tapasztalatai alapján egy előre elkészített fólia

átlagosan 2 perc 30 másodperc időmegtakarítást jelent.

Hátrányos tulajdonságai:

 Vetítési felületet igényel.
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Ezt a hátrányt hordozható vetítővászonnal lehet legegyszerűbben

feloldani.

 Hálózati vezeték zavaró lehet.

Az írásvetítő helye általában az előadó mozgásterében van. Amennyiben

a hálózati csatlakozó kedvezőtlen helyen van, akkor a készülék zsinórja

zavaró lehet. Mindenképpen kerüljük el az ilyen helyzetet.

Használatának szabályai:

 Csak akkor kapcsoljuk be, amikor tényleg szükségünk van rá.

Az írásvetítő jelentősen elvonja a figyelmet az előadóról. Ezért csak

akkor kapcsoljuk be az írásvetítőt, amikor a résztvevőknek be akarunk

mutatni egy ábrát. Mikor már nincs szükségünk az ábrára, akkor

kapcsoljuk ki, még mielőtt a fóliát levennénk a lapról.

 Fóliát kikapcsolt írásvetítőnél cseréljünk.

Fólia nélkül az írásvetítő erős fénye zavarja a hallgatóságot. Ezen kívül

zavaró látvány a fóliák kivétele, behelyezése, beállítása. Ezért tartsuk be

mindig az alábbi sorrendet :

K IK A P C S O L T ÍR Á S V E T ÍTŐ

F Ó L IA A L A P R A

ÍR Á S V E T ÍTŐ B E K A P C S O L Á S A

ÍR Á S V E T ÍTŐ K IK A P C S O L Á S A

F Ó L IA L E V É T E L E
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 Mindig az írásvetítőn mutassunk!

Annak ellenére, hogy léteznek csodálatos teleszkópos mutatópálcák,

fénypontos mutatók, ezek használatát nem tanácsoljuk. Ennek pedig

egyetlen, de nagyon lényeges oka van. Mindkét eszköz használatához

meg kell fordulnunk a vetítő kép felé. Elveszítjük kontaktusunkat a

résztvevőkkel. Akár egy közönséges tollat, vagy kifejezetten az

írásvetítőn való mutatásra készített eszközökkel magán a fólián

mutassunk rá a kívánt ábrarészletre.

 Ne lépjünk a képbe!

Ez elkerülhető, ha az írásvetítő kapcsolója azon az oldalon van, ahonnan

prezentáció közben „átnyúlás” nélkül tudjuk kezelni. Ez sajnos nem

mindig valósítható meg. Aki teheti, az egy pár méteres vezetékére

szereltesse a kapcsolót, így az írásvetítő kényelmesen kezelhető.

 Valamennyi fólia legyen sorrendben készítve!

Hatékonnyá tehetjük prezentációnkat, ha nem kell keresgélnünk az

aktuális fóliát, hanem szinte vakon cserélhetjük azokat az írásvetítőn,

Ezért mindig biztosítsunk helyet az írásvetítő mellett a fóliának.

A projektor

A számítógéphez kapcsolt projektor (kivetítő) használata általában

megegyezik az írásvetítő használatával. Előnye ennek az eszköznek,

hogy jó elhelyezés esetén a kezelés közben is a hallgatósággal szemben

állunk, valamint nagyon szép ábrák és „trükkök”, pl. beúsztatás stb. is

elkészíthetőek, ezáltal a hatása nagyobb. Nagy hátránya azonban, hogy a

kezeléshez nagyon sokszor közel kell hajolnunk a képerőhöz,

„rámeredünk”, mert csak így tudunk lapozni, illetve megfelelő technikai

lehetőségekre és felkészültségre van szükség. A számítógépes

prezentációk esetében célszerű a lapozgatást egy-egy funkciógombbal
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megoldani. Ha a prezentáció során időben eltolva ugyanazt az ábrát

többször is használjuk, akkor érdemes a megfelelő sorrendben duplikálni,

hogy ne kelljen lapozgatni.

A videó

A videó nagyon hatásos eszköz. Egy professzionális prezentációnál

vegyük figyelembe a használhatóságát.

A videó kedvező tulajdonságai:

Audiovizuális élmény.

Folyamatok bemutatására alkalmas.

Projektor

Jelenleg az egyik legkorszerűbb eszköz.

Hogyan legyünk hitelesek?

Célszerű mondanivalónkat bizonyítékokkal alátámasztani.

A bizonyíték típusai lehetnek:

logikai modellek,

statisztikai tények (adatok),

tényszerű példák,

kísérleti modellek,

analógiák.

Logikai modellek

Talán a leggyakrabban alkalmazható bizonyítékok. Külön előnyük, hogy

nem igényelnek „külső segítséget”. Kizárólagosan a logika világos és

könyörtelenül szigorú eszközrendszerét kell igénybe vennünk. A logikus

gondolkodás pedig mindenki által követhető, tehát elfogadható.
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Statisztikai tények, adatok

Úgyszintén felhasználhatóak bizonyítékként, bár hitelük az utóbbi időben

a közvélemény szemében erősen megkérdőjeleződött. Az adatok

kozmetikázása sokat rontott bizonyítékként való alkalmazásán. A

statisztikai adatok hitelességét pedig általában nincs módunkban

bizonyítani. Egyébként pedig az a bizonyíték, amit bizonyítanunk kell, az

nem sokat ér. Amennyiben prezentációnkban mégis statisztikai adatokkal

akarunk bizonyítani, célszerű alaposan végiggondolni a felhasználni

kívánt statisztikai adatoknak a hallgatóság előtti várható hitelességi

szintjét. Ha úgy ítéljük meg, a résztvevők kételkednek az adatok

hitelességében, akkor inkább tekintsünk el a felhasználásuktól. A

statisztikai adatok felhasználhatóságának előbb említett korláti azért is

rendkívül sajnálatosak, mert a vezetői és üzleti prezentációkban gyakorta

előforduló fejlődési tendenciák, piaci tényezők változásai, termelési,

értékesítési trendek legkézenfekvőbb bizonyítékai éppen a statisztikai

adatok. Amennyiben lehetőségünk van a statisztikai adatok ellenőrzésére,

vagy saját vizsgálatokkal való összevetésére, akkor a hitelességből adódó

probléma jelentősen csökkenhető.

Tényszerű példák

Lehetnek más cégeknél megtörtént esetek, külföldről származó

szituációk, az előadó saját tapasztalatai. A példánál vigyázni kell a

prezentáció témájához való korrekt kapcsolódásra.

Kísérleti modellek

Egy része a prezentáció során is bemutatható, mások audió-vizuális

eszközök segítségével szemléltethetőek. A kísérleti modellek általában

hatásosak és eredményesek, mint bizonyítékok.

Analógiák

A kísérleti modellekhez hasonlítanak, de a valóságos folyamatnál

egyszerűbb, könnyebben érthető, azonban az eredeti folyamattal azonos

elven alapulnak.
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Szemléltető tárgyak

A prezentáció során minden rajznál, fényképnél többet jelent a

résztvevők számára a szemléltető tárgyak használata. Ez lehet egy új

termék, a hibás alkatrész, egy makett, modell, tárgy, ami szemléletessé,

képszerűvé teszi a prezentációnk egy-egy elemét. A szemléltető tárgyak

használata azért hatékony eszköz, mert valamennyien vizuálisak

vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a vizuális információkat tartósabban

rögzítjük, mint például a szóban elhangzottakat. A vizuális információ is

annál jobban rögződik, minél szokatlanabb. A továbbiakban néhány

példával szeretnék szolgálni a szemléltető tárgyak alkalmazásáról.

Motiváló prezentáció

Létezik-e valamilyen használható módszer, amelynek segítségével

bizonyosan sikerül mozgósítanunk hallgatóságunkat? Aki ezt a kérdést

megfogalmazza, és fel meri tenni magának, az már az első lépést

megtette a megoldás felé. A tettekre sarkallás hasonlít az értékesítés

művészetéhez, vagy tudományához. Itt a hallgatóságunk jelenti a

potenciális vásárlókat, s a termék vagy szolgáltatás az az ötlet, amire

motiválni akarunk, amit „el akarunk adni” a hallgatóságnak. Ez az oka

annak, hogy a mozgósító prezentációnak is vevőcentrikusnak kell lenni, s

fellelhetőek benne a professzionális értékesítés bizonyos elemei.

A figyelem, érdeklődés felkeltésének fontosságáról már korábban is

beszéltünk. A mozgósító prezentáció esetében különleges érdeklődés

felkeltési módszerekre van szükség.

Tapasztalatok azt mutatják, hogy erre legalkalmasabb egy személyes

példa, esemény, ami velünk történt, vagy aminek résztvevői, esetleg

szemlélői voltunk. Az előadónak bizonyosan van életének több olyan

eseménye is, amelyek kapcsolatba hozhatók a mozgósítás lényegével.

Ezek közül kell kiválasztani azt, amelyik ránk a legnagyobb hatással volt.

Fontos, hogy a történetet pontosan felidézzük, és ugyanúgy átéljük, mint

annak idején. Ez az átélés teszi a történetünket hitelessé a hallgatóságunk
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előtt. A hitelesen felelevenített történet ugyanolyan hatást fog kiváltani a

hallgatóságban, mint amilyet ránk gyakorolt annak idején. A

felelevenítésnek világosnak, dinamikusnak, érdekesnek és ösztönzőnek

kell lennie. Nem könnyű feladat ezt elérni, de megéri a fáradtságot.

Ahhoz tehát, hogy a történet megfeleljen a fenti elvárásoknak az alábbi

szempontokat kell figyelembe vennünk a kiválasztástól az esemény

prezentációjáig :

A hatékony figyelemfelkeltés módszerei

Legyen világos kapcsolat (párhuzam vagy ellentét) a mozgósítás

lényegével, ez lehet párhuzam vagy analógia. Ebben az esetben a példa

pozitív megerősítése annak, amire mozgósítani akarjuk hallgatóságunkat.

Sokszor nagyobb hatás érhető el, ha a kapcsolat jellege ellentét. Ekkor a

példánkkal elrettentjük a hallgatóságot attól, hogy elutasítsák mozgósítási

felhívásunkat. Egy nem kívánatos esemény bekövetkezésétől való

félelem képes olyan hangulati alapot teremteni, melyben a mozgósítás

már szinte gyerekjáték.

A történet személyes élményen alapuljon, vagy legyen olyan, melynek

szemtanúi, fültanúi, résztvevői voltunk.

Ez azért fontos, mert a hallgatóság előtti hitelesség legkönnyebben így

érhető el. Egy velünk megtörtént esemény, mely hatással volt ránk, nagy

valószínűséggel hasonló hatást vált ki a hallgatóságunkban is. Ehhez

pedig nincs szükségünk semmiféle különleges készségre, mindössze fel

kell elevenítenünk ezt az eseményt és ugyanazzal az átéléssel kell

elmesélnünk, mint ahogyan annak idején is átéltük. A személyesen átélt

történet tehát egy olyan motiváló erő a kezünkben, amit érdemes

kihasználnunk.

Élje át az eseményt, ha azt akarja, hogy hallgatósága pontosan ugyanúgy

érezzen, mint Ön.

Ez az az eszköz, amivel egy átélt esemény révén hasonló hatás érhető el,

mint egy magas színvonalú színészi produkció esetén. A színész egy más

által megírt, esetleg átélt történetet próbál meg saját maga átélni. Sokszor

egy-egy ilyen produkciót „jól játszott” elismeréssel jutalmazunk, s csak
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nagy kivételes alkalmakkor érezzük úgy, hogy a színész nem játszotta a

cselekményt, hanem felidézte. A felidézés hitelességét a színészi

produkció sem képes utánozni. Van azonban valami, amit érdemes és

kell is eltanulnunk a színészektől : használni a verbális, vokális és non-

verbális elemeit a kommunikációnak. A prezentációnak átütő ereje lesz,

ha megfelelő mimikával, mozgással, hangsúllyal, hangerővel,

gesztikulációval kísérjük mondanivalónkat. Ez mindenki által

elsajátítható és fejleszthető készség, tehát ne sajnáljuk a fáradságot a

gyakorlásra.

„Nem tudom hogyan fogják fogadni az előadásomat……..?” Egy ilyen

kezdés az emberekben elhinti a kételyt. Hajlamosak vagyunk ettől

kezdve keresni az okokat, amiért negatívan lehet fogadni a prezentációt.

Szinte bizonyosan meg is találjuk.

„Nem szívesen állok most itt Önök előtt........” Ez a kezdés azt sugallja,

hogy most olyan dolgokról lesz szó, ami az előadónak is kellemetlen, és

valószínűleg a hallgatóságnak is. Egy ilyen bevezetés után nehéz elvárni

hallgatóságunktól a mozgósítás lényegével való azonosulást.

„Szeretnék nagyon őszinte lenni Önökhöz…..!” Az őszinteség

hangsúlyozása gyanút ébreszt. Biztosan most leszünk becsapva!

Az ilyen, és ehhez hasonló kezdések arra alkalmasak, hogy

hallgatóságunk azonnal gondolkodni kezdjen, és ne ránk figyeljen.

Tájékoztató prezentáció

A tájékoztatás egyike a leggyakoribb vezetői, üzleti prezentációknak.

Tájékoztatást adunk cégünk eredményeiről, működését befolyásoló piaci

jelenségekről, várható szervezeti változásokról, intézkedésekről. A

tájékoztató prezentációra akkor kerül sor, amikor a vezetők

rendelkezésére álló információk, adatok szélesebb körül megismerése

kívánatos, vagy elengedhetetlen. Ez természetesen lehet befelé irányuló,
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amikor a cég munkatársait, és kifelé irányuló, amikor partnereinket,

ügyfeleinket, vevőinket, esetleg hatósági szervezetek képviselőit

tájékoztatjuk. A tájékoztató prezentáció nehézségét a vele szemben

támasztott elvárások bonyolultsága okozza. Amennyiben sikerül

szembesülnünk az elvárásokkal, kezünkbe is kerül a professzionális

tájékoztató prezentáció kulcsa. Nézzük tehát sorban, mit vár el tőlünk

hallgatóságunk:

Legyen hiteles, valós adatokkal

A tájékoztatástól hallgatóságunk elvárja, hogy hiteles, igaz legyen.

Sajnos könnyen esünk abba a csapdába, hogy a rendelkezésünkre álló

információkat számunkra kedvezőbb színben tüntetjük fel. Az első

féléves eredményeket sokszor olyan megfontolások alapján

kozmetikázzuk, hogy év végére az eredmények majd bennünket

igazolnak. Gyakran a hallgatóságunk számára fontos információkat

önkényesen mellékeseknek tekintünk, és szóba sem hozzuk. Előfordul,

hogy a prezentációnk egyformán fontos elemeinek különböző

jelentőséget tulajdonítunk. Lehet ez véletlen, de lehetséges szándékos,

más szempontok figyelembevételével kialakított értékelés.

A tájékoztató prezentáció során tehát különös figyelmet fordítsunk a

közölt információk hitelességére. Semmilyen körülmények között ne

kozmetikázzuk adatainkat, hiszen ezzel a - magunk és vezetőtársaink -

iránti bizalmat veszélyeztetjük. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden

valótlan információt előbb, vagy utóbb valaki felfed. Egyetlen pontatlan

adat is ronthat a prezentációnk hitelességén.

Lényeget tükrözze

A tájékoztatás önmagában hordozza az információk tömeges

közvetítésének lehetőségét. A nagy mennyiségű adat, vagy információ

közül nem könnyű kiválasztani a valóban fontosakat. A prezentációnk

során megkönnyíthetjük hallgatóságunk dolgát, ha csak a lényeges
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dolgokról beszélünk, melyeknek meghatározó szerepük van. A

lényegtelen, másodrangú dolgokat sem kell elhallgatni, de csak azután,

hogy a lényeges dolgokat sikerült elmondanunk. Hangsúlyozzuk ki a

lényeges elemeket, erre fordítsuk figyelmünket. Amennyiben

lehetőségünk van rá, számszerűsítsük a lényeges és másodrangú dolgok

hatását az eseményekre.

Mutassuk be az összefüggéseket

A tájékoztató prezentációk sem nélkülözhetik az ok-okozati

összefüggéseket. Ahhoz, hogy a tájékoztatás a résztvevőknél megfelelő

fogadtatásra találjon, ezeket az összefüggéseket pontosan eléjük kell

tárni. Kerüljük a prezentációnkban az „adat-halmazokat.” Ezek a

tájékoztató prezentáció során mindenekelőtt táblázatos formában

jelennek meg. A sok adatot tartalmazó táblázatok pedig

áttekinthetetlenek. Amennyiben a sok adat használata valami miatt

elkerülhetetlen, akkor az összefüggéseket próbáljuk meg vizuális

információkká alakítani. Ezek lehetnek különböző diagrammok,

grafikonok, melyek elsősorban az összefüggéseket teszik világossá. A

példa jól szemlélteti, hogy a nyilvánvalóan nagy adathalmazra épülő

tájékoztatást vizuális képpé alakítva mennyire szemléletessé tehetjük

prezentációnk üzenetét. A valóságos grafikon természetesen idő és Ft

adatokat is tartalmazott a vízszintes, illetve függőleges tengelyeken.

Fontos dolgok ne maradjanak ki

Gondosan készítsük elő prezentációnkat abból a szempontból is, hogy

fontos, lényeges dolgok ne maradjanak ki belőle. Amennyiben ez

bekövetkezik, akkor rendszerint a résztvevők rá fognak kérdezni az adott

dolgokra. Ez természetesen a jobbik eset, hiszen így lehetőségünk van a

kiegészítésre. Rosszabbik eset, amikor a kérdések elmaradnak, s csak

később derül ki, hogy fontos dolgok kimaradtak a prezentációnkból. Ez

pedig hosszútávon rontja hitelünket a hallgatóink körében.
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A fenti szempontok betartásával elérhetjük, hogy a tájékoztató

prezentációnk alapján reális képet kapnak a résztvevők. A fontos

dolgokra koncentrálva áttekinthető lesz a mondanivalónk. Az

összefüggések megértetésére való törekvésünk eredményeként

prezentációnk jól rögződő információkat biztosít mindenki számára.

A tájékoztató prezentációnk szerkezetét a fenti követelményrendszer

alapján az alábbiak szerint javasoljuk felépíteni:

Tájékoztató prezentáció

1. Tájékoztatás tárgya

2. Információk (hiteles)

3. Összefüggések bemutatása

4. Bizonyítékok (tények, adatok)

Meggyőző prezentáció

A korszerű módszerek mellett különös jelentősége van a meggyőzésnek.

A stratégiai tervezési rendszer feltételezi, és megköveteli a cég minden

egyes dolgozójának aktív részvételét a vállalati folyamatokban. A

tervezést megelőző elemzési munkától kezdődően, az erre épülő tervezési

folyamatban, majd a megvalósítás során minden egyes dolgozó aktív

közreműködését kell elérnünk. Ehhez elengedhetetlen bizonyos pontokon

a munkatársak meggyőzése. A vezetés számára bizonyos információk

rendelkezésre állnak, miközben a dolgozók döntő többségének ezek az

adatok elérhetetlenek. Sokszor a vezetés különféle döntései a

munkatársak értetlenségével, nemtetszésével, esetleg ellenállásával

találkoznak. Korábban kevés gondot fordítottak vezetőink ilyen

esetekben a dolgozók meggyőzésére. Az elsősorban utasításokon alapuló

vezetési módszerek kevés jelentőséget tulajdonítottak ennek a

problémakörnek. A korszerű vezetési elméletek kidolgozói azonban

rájöttek, egy feladat végrehajtásának hatékonysága nagymértékben függ

a dolgozók elfogadási, vagy azonosulási szintjétől. Ez azt jelenti, hogy
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szívesebben, jobban, gyorsabban dolgozunk, ha meg vagyunk győződve

annak hasznosságáról, ésszerűségéről, vagyis arról, hogy pontosan azt

kell tennünk, amit teszünk.

Természetesen a meggyőzést nem szűkíthetjük le a cégen belüli

kapcsolatrendszerre. Gyakran kényszerülünk egy-egy döntés, intézkedés

szükségszerűségéről meggyőzni a partnereinket, vásárlóinkat. Sokszor

pedig az együttműködés szükségszerűségéről kell meggyőző prezentációt

tartanuk. Néha a legszükségesebb lépések megtétele is azért botladozik,

mert hiányzik az okok-okozatok közötti összefüggéseket feltáró,

meggyőző erejű prezentáció. A meggyőzést célul kitűző prezentáció

számára tehát ez jelenti az elsődleges kihívást. Sajnos azonban a

gyakorlat azt mutatja, hogy éppen ezzel a prezentációval szemben

tapasztalható a legerősebb ellenállás a hallgatóság részéről. Kicsit talán a

sors iróniája, hogy azt a prezentációt fogadják a legnagyobb

bizalmatlansággal, amelynek az alapvető célja a meggyőzés.

Természetes dolog kételkedéssel fogadni azt, aki a prezentációt tartja.

„Miért kellene elhinnem, amit mond ?” „Miért hallgassak éppen erre az

emberre?” A meggyőző prezentáció esetében ez a kétkedés felfokozódik.

„Nyilván az ő érdeke, amiről meg akar győzni, hol van a kelepce?” Tehát

a meggyőző prezentációval kapcsolatos bizalmatlanság jelenti a második

jelentős kihívást. Ennek a kettős kihívásnak megfelelve tudjuk csak

teljesíteni azt a küldetésünket, melyet a prezentációval felvállaltunk.

A hallgatóság meggyőzésének egyetlen eszköze van. Ezek a

bizonyítékok. Bizonyítékként kezeljük az érvelést is, hiszen az a logikai

eszközrendszert alkalmazza, mint bizonyítékot. A bizonyíték különböző

típusait a „Bizonyítékok” című fejezetben tárgyaltuk részletesen.
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A meggyőző vezetői prezentáció felépítése

Meggyőző prezentáció:

állítás, felvetés, kérdés,

bizonyítékok,

állítás megerősítése.

Ez a prezentáció nem szükségszerűen kezdődik valamilyen állítással,

amiről meg akarjuk győzni hallgatóságunkat. Ha ugyanis a prezentáció

kezdetén valami olyat állítunk, amit a résztvevők kétkedéssel fogadnak,

akkor felerősítjük bennük a gyanakvást, ellenállást. Ezzel szemben, ha

állításunkat feltételezésként vagy kérdésként fogalmazzuk meg, akkor a

bizonyítási folyamatba be tudjuk vonni a hallgatóságunkat. A résztvevők

aktív részvétele a bizonyítékok hitelességét erősíti. A bizonyítékok

felsorakoztatása után térjünk vissza a kiinduló állításunkhoz, de most már

erősítsük meg azt.

Amennyiben több bizonyítékot használunk prezentációnk során, akkor

célszerű minden egyes bizonyíték után visszatérni az eredeti állításhoz.

Minden alkalommal fokozhatjuk az állításba vetett hitünket, melynek

alapja az újabb bizonyíték. Vigyázzunk, hogy semmit se bizonyítsunk

tovább, mint szükséges. Az agyonbizonyított dolog kételyeket ébreszt az

emberekben.

Szakmai prezentáció

A szakmai prezentációk köre rendkívül széles. Ezek fórumai a különféle

konferenciák, szimpóziumok, kiállítások, belső képzések. Természetesen

változó lehet a célja is egy ilyen szakmai prezentációnak. Általában

szakembereknek szól, s az ilyen előadás megértése kívülállók számára

rendszerint nehézségeket okoz. Célja általában a figyelem felkeltése

valamilyen szakmai újdonság iránt. Másodlagos célként törekedhetünk
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cégünk hírnevének erősítésére, együttműködő partnerek érdeklődésének

felkeltésére, piaci pozíciónk javítására.

Sokszor a szakmai prezentáció célja munkatársaink továbbképzése,

fejlesztése. Ez kapcsolódhat a cégnél bevezetésre kerülő új információs

rendszerhez, egy új gyártósor üzembe helyezéséhez, esetleg egy más

minőségellenőrzési rendszer kialakításához. Bármelyik szituációt is

vizsgáljuk, egy dologban ezek a prezentációk hasonlóak egymáshoz.

Célunkat mindegyik esetben csak akkor érjük el, ha képesek vagyunk

világosan, érhetően átadni a szakmai „üzenetet”. A szakmai prezentációk

sokféle buktatót rejtenek, még az egyébként felkészült előadó számára is.

Íme néhány szempont, melyeket szem előtt kell tartanunk ahhoz, hogy

prezentációnk sikeres legyen.

Megszereztem a jogosítványt, hogy a témáról beszéljek

Talán kissé szokatlan ez a megfogalmazás. Ritkán merül fel bennünk az a

kérdés, hogy jogosult vagyok-e erről a témáról beszélni? Nincs is semmi

baj, ha olyan dolgokról beszélünk, amit hosszasan tanulmányoztunk,

rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk össze vele kapcsolatban, hiszünk

benne, biztosan tudjuk, hogy tudásunk alapos. Ekkor ugyanis

megszereztük a jogosítványt, hogy erről a témáról hallgatóságunk előtt

beszéljünk.

Amennyiben különböző előjelek a leendő résztvevők elutasító

magatartására utalnak, akkor különös gondot kell fordítanunk a

meggyőzésre. Az első dolog, amit tehát szem előtt kell tartanunk, az a

jogosultság a prezentációra. Mégpedig oly módon, hogy a jogosultságot a

hallgatóság is elismerje.

Figyelek a szakkifejezésekre

A szakmai prezentációk - jellegükből adódóan is - tele vannak szakmai

kifejezésekkel. Sokszor ezek idegen szavak, idegen szavak
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„magyarosított” változatai, szakzsargonok. Csak akkor használjunk

idegen szavakat, ha az indokolt, elengedhetetlen. A prezentáció

szempontjából ugyanis a hangsúly azon van, hogy a résztvevők

mindegyike - de valóban mindegyike - pontosan tudja, ismerje az

alkalmazott idegen kifejezések értelmét, jelentését. Vigyázzunk tehát,

hogy a prezentációinkban használt szakkifejezéseket, idegen szavakat

mindenki pontosan ismerje, illetve értelmezze. Teremtsük meg tehát az

idegen kifejezések értelmezésének összhangját.

Ismerttől haladok az ismeretlen felé

A szakmai prezentációk felépítésében lényeges, hogy az ismert dolgok

felől közelítsünk az ismeretlen, új dolgok irányába. Ez azért is rendkívül

fontos, mert az ismertnek feltételezett dolgokkal történő bevezetés

alkalmas az ellenőrzésre. Valóban mindenki számára ismertek a

kiindulási paraméterek? Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy az ismertnek

feltételezett dolgok nem azok, ki kell egészítenünk prezentációnkat ezek

magyarázatával. Ne sajnáljuk erre sem az időt, sem az energiát, hiszen

ezzel a prezentációnk alapját fektetjük le.

Egyszerűtől haladok a bonyolult felé

Hasonlóan, mint az ismerttől az ismeretlen felé, az egyszerűtől a

bonyolult felé haladva építsük fel szakmai prezentációnkat. Ez a módszer

segít a megértésben, s ne feledjük, a szakmai prezentáció alapvető

feladata, hogy a résztvevők mindent tökéletesen megértsenek. Ezt a

gyakorlatot követve prezentációnk jobban követhetővé és könnyebben

érhetővé válik.

Ami nekem természetes, az nem biztos, hogy mindenkinek az.

A kommunikációs zavarok egyik forrása, hogy hajlamosak vagyunk a

számunkra természetes, kézenfekvő dolgokról azt feltételezni, hogy az
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mások számára is az. Nyilvánvalóan a nevünk számunkra a világ

legtermészetesebb dolga. Bizonyos szituációkban megfeledkezünk arról,

hogy viszont ennek ellenére sem mindenki ismer bennünket. Ez a csapda

sajnos a szakmai prezentációink során rendszeresen leselkedik ránk.

Célszerű tehát a felkészülés során végiggondolni azokat a dolgokat,

melyek szükségesek prezentációnk megértéséhez melyet mi ismertnek,

természetesnek tekintünk. Ellenőrizzük feltételezésünk helytállóságát!

Világos, érhető szemléltető eszközöket használok

A szakmai prezentáció érthetőségét, követhetőségét jelentősen javítják a

szemléltető ábrák, rajzok, vázlatok, sémák. Egy megfelelően elkészített

ábrával hosszas magyarázatokat tudunk megtakarítani. Nagyon fontos

tisztában lennünk azzal, hogy az emberek alapvetően vizuálisak. Vagyis

a vizuális élmény maradandóbb hatást vált ki, mint a beszéddel

közvetített információ. A képi információkra sokkal tovább emlékszünk,

mint a szóban elhangzottakra. A szemléltető eszközök, ha jól választjuk

meg azokat, ugyanúgy funkcionálnak, mint a csontváz. Képesek egyben

tartani az egész prezentációnkat, hozzájuk kötődnek a szóban elhangzott

ismeretek. A fentiek miatt célszerű, ha ábráink, képeink, vázlataink

színesek, hiszen ezzel is gazdagítjuk hallgatóságunk vizuális élményét.

Interaktív kapcsolatot alakítok ki a résztvevőkkel

Az interaktív kapcsolat a hallgatósággal nem csupán kapcsolatteremtő

tényező. Szakmai prezentációknál alkalmas annak folyamatos

ellenőrzésére, hogy a résztvevők együtt élnek-e a prezentációval.

Illetőleg alkalmas az előadóval való együttműködést erősíteni. Az

interaktív kapcsolat minden prezentációnál előnyösen alkalmazható,

hiszen a kommunikáció kétirányúságát erősíti.



Atalanta Távoktatási Központ Megjegyzés

117

Demonstrációs lehetőségek az értékesítés során

 magunk mutassuk be a terméket,

 adjunk mintadarabot vagy engedjük kipróbálni a terméket,

 mutassunk modelleket, ha az eredeti túl nagy,

 metszeti modellek/keresztmetszetek,

 prospektusok (gyűjtő- és speciális),

 adatlapok és technikai részletek,

 fényképek és rajzok,

 sablonok, görbék, diagrammok,

 mikroszkópos felvételek,

 légi felvételek,

 vázlatok, tervek,

 szervezeti séma (belső hatáskörök),

 áttekintés a fiókokról és szervizállomásokról,

 szemléltető tabló,

 vetítések,

 diák és hangos képek,

 filmek és videoszalagok,

 funkciós minták / szimulátorok,

 folyamatábrák,

 tesztelő állomások és szervezetek vizsgálati jelentései,

 referencialisták / referencia melléklet bemutatása,

 hirdetésminták,

 technikai lebonyolítás megbeszélése,
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 gazdaságossági számítások,

 előny-hátrány mérleg felállítása.

A jó termékbemutató ismertetőjegyei

1. A bemutatót alaposan készítse elő.

2. A bemutató helyét úgy válassza meg, hogy lehetőleg kevés
zavaró tényező léphessen fel; hasonlóképpen ügyeljen a
megfelelő időpont kiválasztására.

3. Az ügyfelet úgy ültesse le, hogy mindent jól lásson; lehetőség
szerint hagyja végig ülni.

4. Logikusan építse fel mondanivalóját, helyes sorrendben mutassa
be a demonstrációs eszközöket.

5. Az egész bemutatón húzódjon végig egy vezérfonal.

6. Biztos, határozott fellépés. (Milyen haszna van az árunak a
partner számára?)

7. Az árucikket értékének tudatában mutassa be.

8. Világosan, nem túl gyorsan, de ne is túl lassan beszéljen.

9. Ne beszéljen túl sokat. Mutasson minél többet, de ne akarja
elkápráztatni partnerét.

10. Legyenek súlypontok, a kulcsfontosságú dolgokat emelje ki.

11. Legyen szemléletes, használjon összehasonlításokat és példákat.

12. Figyelje partnere reakcióit.

13. A bonyolult összefüggéseket többször is világítsa meg és
mutassa be.

14. Ne csak technikailag demonstráljon, hanem vonja be a gazdasági
momentumokat és a felhasználási lehetőségeket is.

15. Tegyen fel kérdéseket, hogy aktivizálja a nézőt.
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16. Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, hogy megvizsgálja, partnere
megértette-e a magyarázatait, és elfogadta-e érveit. Ilyen
közvetett kérdések lehetnek például: "Mit gondol erről ?", vagy
"Ez hogy tetszik ?" vagy "Egyszerű, nem ?"

17. Engedje, hogy partnere maga is kipróbálja a terméket.

18. Dicsérje meg, ha jól csinál valamit.

19. Ne feledje a humort, túlzott komolysággal nincs elintézve a
dolog.

20. Esetleges hibáit ne kioktatóan korrigálja, hanem mutasson
megértést az iránt, hogy az első alkalommal nem egyezett
minden.

21. A konkurenciát ne említse.

22. A partner személyes körülményeit vegye figyelembe.

23. Vezesse Ön a tárgyalást, nem engedje át egyoldalúan a
kezdeményezést a másik félnek.

24. A végén összegzés és kérdés: "Mit gondol erről?"

Ügyeljen arra, hogy különbség van a bemutató és a használati utasítás

között

A bemutatónak egyszerűen és meggyőzően kell szemléltetnie, hogyan

működik valami, az előnyöket látható formába kell öntenie,

demonstrálnia és megfelelően bizonyítania.

Az instrukciók adásának az a feladata, hogy megtanítsuk a másik félnek,

hogy hogyan kezelhet valamit megfelelően.
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Sose bocsátkozzunk bemutatónk során instrukciókba. Az alapos

felvilágosítás az eladás után következik, és ez már szolgáltatásnak,

tulajdonképpen tanulási folyamatnak tekinthető.

Ha bemutatónk során egyszer-egyszer röviden rávilágítunk valamire és

eközben talán az ügyfelet is cselekvésre késztetjük, elfogadható, és az

egész szemléltetési folyamat dinamizálását szolgálja. De nem szabad,

hogy az effajta betétek instrukciók osztogatásának tűnjenek.
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6 . 3 E l l enőr ző ké r d é s e k

1. Ismertesse a prezentáció típusait!

2. Prezentáció keretében mutassa be cége szolgáltatását (termékeit)!

?
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7 . I LL EM T AN , P R OT OKO L L

Az etikett fogalma és szükségessége

Mióta az emberi társadalom kialakult, mindig is döntő jelentőségű volt az

egyének közötti kapcsolatok rendszere. Nem véletlen, hogy a mai

kapcsolattartási - azaz viselkedési - szabályok évezredek folyamán

alakultak ki és érlelődtek meg, még akkor sem, ha mindennapi

viselkedésünk során ez eszünkbe sem jut.

Ebből az örökségből következik az is, hogy viselkedésünk, pontosabban

illő viselkedésünk alapelvei történelmileg örök érvényűek.

Lényegük:

 a kölcsönös tisztelet, mint minden emberi kapcsolat

kiindulópontja. Ez a tisztelet szól a partner személyének, hivatali

funkciójának, környezetének, és ebbe a rövid meghatározásba még

sok minden beleértendő: a politikai gondolkodás, a vallási

meggyőződés, a be nem avatkozás magánügyekbe;

 a határozottság, mint az érdekképviselet szükségszerű eszköze, és

az ennek megfelelő világos, tárgyszerű kommunikáció;

 a mértéktartás minden megnyilvánulásban, kezdve a kölcsönös

tisztelettől (ami arany középút a másik túlzott tiszteletét kifejező

megalázkodás és a saját személyünket túlbecsülő hencegés,

dicsekvés, nagyképűség között) az alkalomhoz illő hangerőig, a

mértékletes étel-, és italfogyasztásig;

 a jó ízlés, a tapasztalat, a ráérzés vagy akár az eseti példaválasztás:

azaz kritikus helyzetekben olyan emberek viselkedésének

követése, akik szemmel láthatóan gyakorlottak az alkalomhoz illő

illemtanban.

A viselkedéskultúra egyidős az emberiséggel. Már a kezdeti közösségek

is többféle szempont szerint tagozódtak, ami együtt járt különböző

formalitások kialakulásával. Az egyének közösségi magatartását egyre

kifinomultabb intézmények szabályozták.
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A jog az államigazgatás elveinek és gyakorlatának rendszere, olyan

szabályok összessége, amelyeket az államhatalom az állampolgároknak

biztosít vagy kötelezővé tesz, és megsértésüket szankcionálja.

Az erkölcs a társadalmi együttélés társadalmilag elfogadott szabályait

fogja össze, amelyekre a társadalom az egyént ösztönzi, esetenként

kényszeríti, és amelyeket a társadalmi magatartás - eltérő formában és

különböző mértékben - szankcionál. Az erkölcstan lényegében azonos az

etikával, amely újabban megint tért hódít a hivatalos életben (egyre több

szervezet készíti el saját etikai kódexét).

Az etikett a társasági élet viselkedési formáinak, szabályainak rendszere.

A protokoll a hivatalos kapcsolatok rendjét és rendtartását foglalja össze.

Legszigorúbb formájában, a diplomáciában érvényesül, de lényeges

eleme a nemzetközi üzleti kapcsolatoknak is. Belföldi kapcsolatainkban

oldottabb formában, de szigorú tartalommal érvényesül.

A magatartás az egyénnek a másokhoz és környezetéhez való tartalmi

viszonya, ami a viselkedési formalitásokban nyer kifejezést.

Az illemszabályok a társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság

szabályainak összességét jelentik.

E fogalmak között szoros összefüggések és átfedések vannak: az

illemszabályok rendszerint erkölcsi tartalommal bírnak, az erkölcsnek

gyakran vannak jogi vonatkozásai.

A nemzetközileg érvényesülő illemszabályok terén egyre inkább

felismerhető az az irányzat, hogy a szigorú, értelmüket vesztett kötelmek

feloldódnak, a kapcsolattartás szabályai egyre közvetlenebb, emberibb,

gyakorlatiasabb formákat írnak elő. A diplomácia mértéktartóan követi

ezt az irányzatot, s a nemzetközi kapcsolatteremtésben feltehetően a

turizmus világméretűvé válása jelentette a legnagyobb áttörést.
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Ezek a jó szokások -emlegessük őket akár az etikett, akár a protokoll,

akár az illem fogalomkörében-, az emberek közötti kapcsolatteremtés és

kapcsolattartás lehetőségét biztosítják, mert:

 eszközök az idegenekkel való kapcsolatteremtésre, a kapcsolat

fenntartására, gyakorlására hivatalos célú vagy magánismeretség

esetén, még érdekellentét, eltérő vélemény esetén is;

 védenek attól, hogy az ember olyan hibát, sértést kövessen el,

amely károsan befolyásolja vagy meghiúsíthatja a

kapcsolattartást; egyúttal attól is védenek, hogy ellenünk ilyen

hibát, sértést kövessenek el;

 érdemi segítséget jelenthetnek: megfelelő illemszabályok

alkalmazásával elkerülhetünk kényelmetlen helyzeteket,

átsegíthetünk egy kapcsolatot a válsághelyzeten, esetleges

unalomba fulladás helyett új kapcsolati elemeket kereshetünk;

 taktikai eszközként is felhasználhatók a meglepetésre, a

megfélemlítésre, a figyelemelterelésre, az időhúzásra.

Az illemszabályok tehát történelmileg kiérlelve irányítják és szolgálják

emberi kapcsolatainkat. Már ennyiből is kitűnik azonban, hogy nem

ismerhetjük mindig más társaságok, más országok, sőt más kultúrkörök

szokásait. Ez esetenként el sem várható, de igen ajánlatos tudatosan,

előre felkészülni az ilyen helyzetekre. Kérdezni, tanulni, érdeklődni nem

szégyen, a partner többnyire szívesen meséli el egy adott szokás

jelentését, jelentőségét. Nagy hibát követünk el azonban akkor, ha

fölényesen átsiklunk bizonyos illemszabályok fölött, vagy véletlenül

megsértjük azokat. Ez különösen akkor veszélyes, ha a partner úgy

gondolja, tisztában vagyunk az általa követett szokások jelentőségével és

készakarva, vagy őt magát semmibe véve sértjük meg őket.
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7 . 1 Ál t a l á no s ma g a t a r tá s i no r má k,
v i se l ke d é s i s za b á l yo k

7.1.1 Köszönés

A köszönés a legáltalánosabb és a leggyakoribb társadalmi érintkezési

forma. Bevezetője minden ismerkedésnek és találkozásnak. Bizonyos

helyzetekben még idegenek között is szükségszerű akkor is, ha

semmiféle további kapcsolatot létesíteni vagy fenntartani nem akarnak. A

köszönésnek ezért jól kialakult, sőt kifinomult szabályai vannak mind a

szóbeli formulát, mind a formalitásait tekintve.

A köszönést elmulasztani vagy nem viszonozni egyértelmű sértés.

A szóbeli köszönés alapvetően a napszakhoz igazodik. A "jó reggelt", "jó

napot", "jó estét", "jó éjszakát" kifejezéshez az udvariasság megköveteli

a "kívánok" hozzátételét is. E hozzátétel nélkül a fenti köszönés bizalmas

vagy udvariatlan lesz.

Az elköszönés leggyakoribb formája a "viszontlátásra", de lehet a

napszakhoz igazodó köszönés is, bár ebbe már belesejlik, hogy esetleg

nem akarom a partneremet viszontlátni.

Az európai nyelvekben a köszönés ugyanilyen elvek szerint rendeződik,

bár az egyes országok sajátosságai szerint a napszakok fogalma eltolódik.

Az angol délig kíván jó reggelt, a dél-európai országokban az este akkor

kezdődik, amikor nálunk az éjszaka.

Sajátosság a magyar köszönésben a nőknek mondott "kezicsókolom"

(teljes értékűen: "kezét csókolom"), ami gyakran "csókolom"-má kopik.

Az előbbi férfiak részéről nők felé még első találkozáskor is elfogadható,

sőt esetenként még kimondottan udvarias is, rövidített változata azonban

a bizalmas kapcsolat jele (mint a "kívánok" elmaradása). Külföldi

hölgyek felé azonban sosem alkalmazandó, mert vagy nem értik, vagy

náluk nem szokásos.
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A semleges köszönés választható egyéni ízlés szerint vagy

bizonytalanságból (tegeződtünk már? merjem-e tegezni?): "Üdvözlöm",

"Tiszteletem".

A napszakhoz kötődő köszönés rendszerint magázódással jár.

A tegező köszönés helyes megítéléséhez emlékeznünk kell arra, hogy

egyes országokban és bizonyos társadalmi körökben a magázás még ma

is az egyedül használt beszédforma.

A napszakhoz kötődő köszönést baráti, bizalmas, közelebbi ismeretség

és megfelelő környezet esetén válthatja fel a tegező köszönés. A

tegeződő köszönés legáltalánosabb formája a "szervusz".

A köszönés formalitásain a "testbeszéd" értendő, és az, hogy ki köszön

előre kinek.

Az alapszabályok egyszerűek:

Előre köszön: férfi a nőnek, fiatalabb az idősebbnek, beosztott a

főnöknek, a belépő a bentlévőnek. Ezt az úgynevezett "négyes szabályt"

érdemes megjegyezni, sok illemszabály alkalmazását megkönnyíti.

A köszönés ceremóniája ma már igen egyszerű. A régi, bonyolult

formalitásokból megmaradt a fejbiccentés, a könnyű meghajlás,

férfiaknál a kalapemelés és a felállás, a kézfogás, az ölelés és a csók,

(hölgyeknek) a kézcsók.

A fejbiccentés a futó (utcai, folyosói) találkozások - természetesen

szóbeli köszönéssel járó - formája.

A kalapemelés, klasszikusan jobb kézzel a kalap vállig való leemelése,

ma gyakorlatilag jelképes felemelése, az utcai forgalomtól függően, a

fejbiccentés kísérője kalapviseléskor.

A hölgyek nem emelnek kalapot zárt helyiségben, templomban, de illik

levenniük moziban, színházban, ha a mögöttük ülőket zavarhatja.

A könnyű meghajlás sokféle változata ismert. Kijár a férfiaktól

hölgyeknek utcán, futó találkozáskor is. Leggyakoribb bemutatkozáskor

(kézfogással együtt), társasági összejöveteleken az első találkozáskor,

búcsúzásnál nemcsak férfiaktól a hölgyeknek, hanem idősebbeknek,

magasabb rangúaknak is.
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A felállás szabályai az előreköszönés szabályaihoz hasonlítanak. A

férfiak mindig felállnak, ha hölgyet köszöntenek; a fiatalabbak, ha

idősebbet; a beosztott, ha főnökét köszönti.

A titkárnőnek illik felállnia külső vendégek, magas rangú látogatók

érkezésekor. Ha a társaságban új vendégek érkezésekor a hölgyek ülnek,

csak akkor állnak fel, ha náluk idősebb hölgyet vagy rangban lényegesen

magasabb férfi vendéget köszöntenek.

Étkezésnél több országban szokásos, hogy ha egy hölgy eltávozik az

asztaltól (például táncolni hívták) vagy visszatér az asztalhoz,

valamennyi férfi feláll. Máshol ez nem követelmény, de a hölgy férfi

asztalszomszédjának (vagy táncpartnerének) mindig illik segédkeznie

ilyen esetben a szék elemelésével vagy leülésnél a szék

visszahelyezésével.

A kézfogás az üdvözlés egyik legrégibb formája (a fegyvertelenség, tehát

a barátság jelképe), akárcsak Keleten a szívre tett jobb kéz vagy a mellen

keresztbe tett kéz. Szabályai választ jelentenek a köszönésre: aki először

köszön, annak meg kell várnia, amíg a másik kezet nyújt.

A kézfogás nem kötelező. Elmaradása a köszöntő személy részéről nem

sértés, nem udvariatlanság. Mi magyarok (és közép-európaiak) nagyon

gyakran fogunk kezet, más országokban ez sokkal ritkább, sőt egyes

ázsiai, afrikai országokban esetleg nem is illik kezet fogni (például

nőkkel). (Higiéniai szempontok miatt egyébként a kézfogást sokan

egészségtelennek tartják.) A kéznyújtás el nem fogadása viszont

kifejezetten sértés még azok részéről is, akik ritkán fognak kezet.

A kézfogás egyszerű, rövid, határozott mozdulat. Nem a másik

tenyerének hosszas szorongatása, vagy ami még rosszabb, hangsúlyozott

rázogatása, nem csontropogtató erőfitogtatás, de nem is petyhüdt

izmokkal, lógó kézfejjel való kegynyújtás. A kézfogás erejének a partner

fizikai állapotához kell igazodnia, ami a mindennapi gyakorlatból

könnyen megtanulható, s a nő kézszorítása sem érthető félre.

Kézfogáskor (akár férfi, akár nő az illető) a kesztyűt illik levenni.

Kivételt képez, ha a kesztyű az egyenruha része.
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Kézfogás közben - mint minden üdvözlésnél - a felek egymás szemébe

néznek. A félrenézés éppen olyan sértés, mint a kézfogásra emelt kéz

mellőzése vagy közben a dohányzás.

Az ölelés és a csók a nagyon bizalmas kapcsolatok kifejezője.

Mindkettőnek régi hagyományai vannak a legkülönbözőbb kultúrákban.

A mindennapi érintkezésben nem szokásos. Más esetekben viszont a

kapcsolat tartalmának fontos kifejeződése, igen gyakran politikai

jelentőséggel. Ha sor kerül rá, visszautasítása sértés.

Az ölelés gyakran formális: az átkarolás nem jár a testek szoros

érintkezésével. Az öleléshez kapcsolódó váll- (vagy sokkal inkább a

hátba) veregetés az öröm kifejezése, mindig mértékletességet igényel.

A csók hagyományosan valójában a szájjal az arcra adott üdvözlési

forma. Ma többnyire csak jelkép maradt, a mindennapi hivatalos

érintkezésben nem szokásos.

A kézcsók jelkép. A nő kézfogásra nyújtja a kezét, tehát függőleges

tenyérrel, derék és csípő közötti magasságban. A férfi a nő kezét

kézfogással fogja meg, majd kissé elfordítja, megemeli - legföljebb a

derék- és mellmagasság közé - és ráhajol, de ajkaival nem érinti. A

kézcsókkal való köszönés láthatatlan megállapodás kérdése: ha a férfi

kezdeményezi, a nő kézfogási helyzetben érezhetően visszatartott

kezével jelezheti, hogy nem kívánja elfogadni, és ehhez semmiféle

további magyarázat nem szükséges.

A kézcsókhoz hozzátartozik néhány hagyományos szabály is. Ha egy

társaságban valamelyik férfi kezet csókol egy hölgynek, a többi férfit ez

nem kötelezi kézcsókra. A kezet csókoló férfit azonban kötelezi arra,

hogy minden jelenlévő hölgynek kezet csókoljon. (Kivétel, ha a saját

anyjának csókolt kezet, és a kézcsók kötelezettsége nem vonatkozik a

jelenlévő fiatal lányokra sem.)

Idegennek köszönni gyakran kell. A már említett eseteken - belépés

irodába, üzletbe, liftbe, akármilyen helyiségbe - túlmenően óriási

udvariatlanság nem köszönni ismerősünknek, mert társaságában általunk

ismeretlen személy van. Viszonyuk megítélése - főleg különböző

neműeknél - semmiféleképpen sem tartozik ránk. Az ismerősünk

társaságában lévő, általunk ismeretlen személy(eke)t sem illik zavarba
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hozni, ezért gyakorlati megfontolások követelik, hogy először

ismerősünket köszöntsük, azután a társaságában lévőket. Érvényes ez

akkor is, ha ismeretségünk révén először a férfit és csak azután a hölgyet

köszöntjük, mert ismeretségünket az első köszönéssel egyértelműen

tisztázzuk, és az ismerősünk társaságában lévő sem értheti félre a

váratlan ráköszönést.

A vásárlás egyik leggyakoribb társadalmi tevékenységünk- az

illemszokások mégis különbözőek. Nem köszönünk áruházakba, nagy

élelmiszerboltokba, ABC-kbe belépéskor, nem köszönünk a piaci

árusoknak, bár tőle megkapunk időnként bizonyos kedvességet vagy

üzleti furfangot: "Kedveském", "Drága kisasszony", "Fiatalúr". Nagyon

változó és érzékeny határ húzódik ezen- és azon világ között, ahol

bevásárláskor igenis köszönni illik. Egy kisebb közért, egy virágbolt,

nem beszélve az esetleg drágább, vagy tartós fogyasztási cikkeket áruló

üzletekről, mindig igénylik a köszönést, és viszonzását is joggal

elvárhatjuk. Exkluzívabb boltoknál az eladó visszaköszönése után pedig

már az a kérdés következik, miben segíthet, mi érdekli a tisztelt vevőt.

Nyugat-Európában vásárláskor sokkal gyakrabban köszönnek, illetve

köszönnek vissza, mint nálunk. Sőt, az eladó is elköszön a kiszolgálás

befejezésekor, és megköszöni a vásárlást, mielőtt a vevő a pénztárhoz

fárad. A személyes kiszolgálást minden esetben illik megköszönni.

7.1.2 A bemutatkozás

A bemutatkozás harmadik fél segítsége nélkül való megismerkedés. A

mindennapi életben gyakran kényszerülünk rá akár hivatalos teendőink

végzése vagy a hatóságoknál szükséges eljárások közben, akár a

társadalmi életben, baráti körben.

A bemutatkozás a már ismert négyes szabály szerint zajlik: bemutatkozik

a férfi a nőnek, a fiatal az idősebbnek, az alacsonyabb rangú a magasabb

rangúnak, a belépő a bent lévőnek.

Be kell mutatkozni természetesen ismeretségkötéskor, azaz első

találkozáskor. De ha hosszabb idő utáni ismételt találkozáskor érezhető
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partnerünk bizonytalansága, hogy nem ismer föl, egy rövid, minden

sértődést mellőző ismételt bemutatkozás biztosan segít a kapcsolatok

zavartalan folytatásában.

A bemutatkozás különbözik hivatalos- vagy magánkapcsolatok esetén.

Hivatalos bemutatkozásnál a név mellé a gyakorlati megfontolások is

megkövetelik a munkahely és a beosztás vagy munkakör megnevezését.

Ez utóbbinak azonban lehetőleg röviden kell megtörténnie. Hivatalos

kapcsolatokban a keresztnévvel való bemutatkozás indokolatlan

bizalmasságot jelent, nem ad elegendő információt a másikról, ezért

kerülendő. Ha egy nő asszonynevén mutatkozik be - tehát X. Y.-né - és a

továbbiakban együtt fogunk dolgozni, tárgyalni, vagy csupán beszélgetni

vele, illik megkérdezni a keresztnevét. A nem jól értett névre vissza kell

kérdezni, mert a nevet eltéveszteni nagyon nagy sértés.

A névjegy azonnali átnyújtásával kísért bemutatkozás - például egy

állófogadáson - még rövidebb lehet, hiszen közvetlenül a bemutatkozás

után a két fél a névjegyről minden fontos információt leolvashat a

másikról.

Nem személyes találkozáskor mindenképpen be kell mutatkozni.

A személyes találkozást nélkülöző bemutatkozás egyéb esetei is

előfordulnak a diplomáciai, az üzleti és a társadalmi életben. Mivel ezek

túlnyomó többségükben a névjegyhez kötődnek, a névjegyhasználatnál

ejtünk több szót róluk.

Nem kell bemutatkozni olyan esetekben, amikor csak technikai okokból

kerülünk kapcsolatba másokkal, és az elintéznivaló nem igényel

személyes ismeretséget. A leggyakoribb ilyen esetek: vásárlás a

legkülönbözőbb boltokban, telefonbeszélgetés telefonközponton

keresztül. Gyakran nem mutatkozik be a titkárnő, csak munkahelyét jelöli

meg valamilyen módon, holott a titkárnőnek igenis egyéniségének,

személyiségének is kell lennie, így semmiféle megfontolás nem zárhatja

ki, hogy a nevét is bemondja, még ha rövidített formában is: "Kovácsné,

Igazgatói titkárság".
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Akiknek nem kell bemutatkozniuk, azok nemcsak híres emberek,

politikusok, művészek, hanem olyan találkozók legfontosabb résztvevői,

akiket protokollárisan, minden részletre kiterjedően előkészítettek (pl.

államfők). Számos más helyzet adódik a politikai-, az államigazgatási-, a

tudományos, a kulturális életben, ahol a kiemelt személyiségek már

hírekből, sajtóból, televízióból ismerik egymást, emellett tudják, hogy

kivel fognak találkozni, így a bemutatkozás csak valamiféle kölcsönös

sértést eredményezhetne.

7.1.3 Bemutatás

A bemutatás harmadik fél segítségével való megismerkedés. A társasági

életben a kapcsolatteremtés igen gyakori formája, a hivatalos életben a

protokoll nélkülözhetetlen eleme.

Társaságban a házigazda vagy a háziasszony mutatja be egymásnak a

vendégeket, rendszerint a később érkezőket a már ottlévőknek. Nagyobb

fogadáson, ahol a házigazdának nincs lehetősége mindenkit mindenkinek

bemutatni, bárki bemutathatja ismetőseit egymásnak, vagy megkérheti

ismerősét, hogy mutassa be ismerősének.

Hivatalos tárgyalások kezdetén - amennyiben két küldöttségről van szó -

a delegációvezetők feladata, hogy a kölcsönös üdvözlés után a

tárgyalóasztal mellett névvel és beosztással bemutassák delegációik

tagjait. Sokoldalú tárgyalásnál ilyen bemutatkozásra nem kerül sor, ez

túlságosan időrabló lenne, ésszerű megfontolásból pótolja majd a

jegyzőkönyvhöz mellékelt résztvevők névsora.

A bemutatásban általában három személy vesz részt: aki a másik kettőt

egymásnak bemutatja és ismeri is őket, valamint a két bemutatandó.

Miután elkerülhetetlen, hogy a két bemutatandó közül valamelyiket

kiválasszuk, és neki mutassuk be a másikat, viszont az udvariasság mégis

az egyenlő tisztelet elvét érvényesítse, a bemutatás hagyományos és

klasszikus formája ügyes trükköt alkalmaz. Kovács úr, engedje meg,

hogy bemutassam Nagy urat! A bemutatandó személy a megszólításból
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tudni fogja, hogy kinek mutatják be, az elsőként megszólított személy

pedig a bemutatásból tudja meg a neki bemutatott nevét.

Egy teljes érvényű bemutatás után bemutatkozni már fölösleges, de a

szokásos üdvözlési formaságok után hasznos névjegyet cserélni.

Nem szabad meglepődni sokkal rövidebb bemutatásokon sem. Mr.Little -

Mr.Great. Kisebb társaságban a később érkezőt egyetlen gesztussal

mutathatják be a jelenlévőknek, elsőként bemondva az ő nevét, majd

utána a többiekét.

A kérdés megint: kit mutatnak be kinek? A férfit a nőnek, a fiatalabbat az

idősebbeknek, az alacsonyabb rangút a magasabb rangúnak. Ha a

fogadást valakinek a tiszteletére rendezik, annak mutatják be a többi

meghívottat. Családi rendezvény esetén a gyerekeket mutatják be a

vendégeknek.

Az angol etikett szerint a nőtlen férfit mutatják be a nősnek, a hajadont az

asszonynak. Kivétel természetesen a nagy korkülönbség, vagyis

biztonsággal nyúlhatunk ismét a négyes szabályhoz.

7.1.4 Megszólítás

A megszólítás a megkülönböztetést általában nem tartalmazó köszönés

után a kapcsolatteremtés következő és elengedhetetlen lépcsője (egyes

nyelveken kötelezően a köszönéshez kapcsolódva). Itt már határozottan

kifejezésre jut a társasági, a társadalmi és a hivatali hierarchia szerint

kijáró rang.

A megszólítás két elemből tevődik össze: a név vagy a rang és az

udvariassági kitétel. Hangsúlyozott alkalmakkor ezeket még megelőzheti

egy jelző: kedves, tisztelt - különösen levélben. Egyenértékű, bár

nyersebb a teljes névvel való megszólítás.

A hivatali életben a rang+úr vagy asszony a hibátlan fordulat, tehát

„osztályvezető úr", „igazgató asszony". "Kisasszony"-t csak abban az

esetben szabad használni, ha szemmel láthatóan nem több a fiatal nő

huszonegynehány évesnél.



Atalanta Távoktatási Központ Megjegyzés

133

Férfiak esetében egyértelmű a helyzettől függően az úr, az uram

megszólítás. Helyénvaló a szaktárs, kolléga, ha tartalmának valóban

megfelel.

Nők megszólításánál többféle megoldás kínálkozik. „Az asszonyom”

bizonyos életkor után mindenkit megillet. A hivatalos életben a

„kisasszony"-nyal bánjunk óvatosan. Kedves és hangsúlyozottan

udvarias megszólítás a „Hölgyem”, vagy szövegtől függően a „Hölgy”;

gyakorlatilag írásban, szóban minden helyzetben használható és igen

udvarias forma.

A halmozás a megszólításban nem kívánatos megoldás. Ha rangok és a

nevek közül nem tudunk igazán jól választani, mindig nyugodtan

alkalmazhatjuk a polgári vagy hatósági formát: a teljes néven való

megszólítást, ami nem igényel semmiféle udvariassági kitételt, mégis

eleget tesz az alapvető udvariasság követelményeinek.

7.1.5 Tegezés, magázás

A tegezést csak nő, azonos neműek között pedig a fiatalabbal szemben az

idősebb ajánlhatja fel. Még nagyon eltérő rangkülönbség sem engedi

meg, hogy férfi kezdeményezzen tegeződést nővel szemben. A felajánlott

tegezést viszont sértés nem elfogadni, tehát vissza kell tegezni. A tegezés

megszokott a vállalaton, hivatalon belül és régi partnerek között,

szakmán belül azonos szintű beosztásúak között. A tegeződés nem

tartozik a külső partnerekre, tárgyaláson megkülönböztetést is jelez,

ilyenkor át kell térni a semleges megszólításra vagy az általános formára.

Manapság a „maga” általánosan használt, a szükséges udvariasságot

kifejező forma, kikopott belőle mindenféle lenéző értelmezés, a

mindennapi beszédben semmiféle érv nem hozható fel használata ellen.

Az „Ön” a legudvariasabb, sőt kiemelt udvariasságot tartalmazó

magázási forma. Beszélgetésben fontos, megkülönböztetett személyekkel

szemben használjuk, tárgyaláson és levelezésben pedig mindig ez a

forma kívánatos.
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7.1.6 Társalgás

A társalgás nem tévesztendő össze a tárgyalással. Tárgyalni lehet

hivatalos és nem hivatalos formák között is. Tárgyalásnak minősíthetők

diplomaták és bármilyen hivatalos személyiségek magánjellegű

megbeszélései is, hiszen egy üzletkötő, mint hazája kereskedelmének

diplomatája, hivatalos küldetése során minden pillanatban képviselő.

Társalgás alatt a hivatalos (üzleti) témákat nem érintő beszélgetés

értendő. Ennek is éppen elég formalitása van, de puszta tapintattal,

gyakorlattal jól behatárolható. Mint általában, itt is tartalmi és formai

megnyilvánulásokra kell ügyelnünk.

A társalgás tartalmi vonatkozásaiban vannak hagyományos tabuk,

ilyenek:

a belügyekbe való beavatkozásnak tűnő bármilyen megjegyzés, téma,

vonatkozzon az a bel- vagy a külpolitikára, a politikai pártokra, a

társadalmi berendezkedésre, a vallási rendszerre, a cég üzleti politikájára,

kereskedelmi kapcsolataira, külföldi cégekkel való együttműködésére

stb.,

a kereset és a megélhetési források, vagy a vagyoni helyzet firtatása,

a családi és magánügyek,

mások vallási, politikai vagy egyéb meggyőződésének kritizálása,

harmadik, azaz jelen nem lévő személyekre tett negatív vagy

magánéletbe vágó megjegyzések.

Társalgás közben kerülendő az erős, drasztikus kifejezés, a káromkodás,

vagy a szleng feltűnő használata nyelvismeretünk fitogtatására, s a

tudálékos (idegen nyelvű) kifejezések, különösképpen pedig azok

azonnali magyarázata is.

A társalgás közösségi művészet, vagyis minden résztvevőjének hozzá

kell járulnia alakításához. Az érdekes társalgáshoz hozzátartozik a

témaváltás. Egy darabig az élcek, szójátékok előrevihetik a társalgást, de
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az örök sziporkázás lényegi mondanivaló nélkül unalmassá válik.

Ugyanez történik, ha mindig egy jól bevált témához ragaszkodunk.

A társalgás formai követelményei a világos, jól érthető beszéd, a másokat

nem zavaró hangerő, a figyelemnek a partnerre irányítása, a beszélgetők

között a helyesen megválasztott távolság, a szükségtelen gesztikuláció és

testmozgás elkerülése; a másik szavába vágni sem illik, és természetesen

a jó modor máshol tárgyalt egyéb szabályait sem szabad figyelmen kívül

hagyni.

Különbözik a társalgás asztal mellett és állva - már egyszerűen a fizikai

körülmények miatt is.

Kis asztalnál többnyire a vendéglátó és a fővendég viszi a szót. Az

egymás mellett (vagy szemben) ülők között is kialakulhat beszélgetés, de

ez nem zavarhatja a "fő beszélgetést". Az asztalon hangosan átszólni,

mások előtt vagy háta mögött távolabb ülőkkel beszélni udvariatlanság.

Nagy asztalnál természetszerűleg az egymás mellett ülők között is

kialakulnak beszélgetések (kivéve, ha nem találnak közös nyelvet, erre az

ültetésnél célszerű odafigyelni). Természetesen nem illik beszélgetést

folytatni pohárköszöntők, minden jelenlévőhöz szóló megnyilvánulások

közben vagy tele szájjal.

Sajátos helyzetben van a tolmács: neki állandóan beszélnie kell, illetve

nem ehet, miközben a fordítandó szöveget hallgatja. Gyakran előfordul,

hogy az egész étkezést úgy dolgozza végig, hogy hozzá sem nyúlhat az

evőeszközhöz. Ez a munkájával jár, s a szervezők feladata, hogy

alkalmas időszakban gondoskodjanak ellátásáról (ha pedig erre nincs

alkalmas időszak, bizony üres gyomorral kell távoznia).

Az álló alkalmak társalgási körülményei mások: a partnerek kiválasztása

az alkalomtól függően céltudatos és igen tág teret hagy az egyéni

kezdeményezéseknek. A társalgó, kisebb-nagyobb csoportok sajátos

törvények szerint alakulnak, mozognak. Mégis néhány alapvető szabály:

ha ismeretlent meg is szólíthatunk, két vagy több ismeretlen

beszélgetésébe beleavatkozni bemutatkozva is illetlenség (ha nincs erre

különleges indítékunk). Ha olyan csoporthoz csatlakozunk, melyben egy

vagy több ismerősünk van, az ismeretleneket is üdvözölni kell (néha csak
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egy fejbólintásra van lehetőség), de lehetőség szerint bemutatkozni is

(amiben ismerősünknek segédkeznie illik!). A formális bemutatkozást

később személyes beszélgetés alkalmával is pótolhatjuk.

A pszichológia régen felismerte a testi közelségnek az emberi

kapcsolatokra gyakorolt hatását. A szoros testi kapcsolat rendszerint

kölcsönös elhatározás kérdése, és így a legbizalmasabb magánélethez

tartozik. Az állva társalgás távolságának mértéke az, hogy kinyújtott

karral még megérinthessük egymást.

Megérinteni beszélgetőpartnerünket természetesen nem kell, sőt nem is

illik.

Az etikett általában a férfiaknak a hölgyekkel szemben kinyilvánítandó

udvariasságát tárgyalja előszeretettel. A most ismertetendő

illemszabályok előtt azonban gondolni kell arra is, hogy ezen

udvariassági megnyilvánulások elfogadása a hölgyek részéről is bizonyos

illemszabályokat követel meg.

Ezeknek az illemszabályoknak a többsége a lovagkorból származik, mint

a kesztyűviselet, a kézcsók, és általában a hölgyekkel való

kapcsolatokban megnyilvánuló udvariassági jegyek. Ha tartalmuk át is

alakult, a megmaradt szokások ma is szükségessé teszik, hogy a hölgyek

lehetőséget és időt adjanak a férfiaknak az elvárható udvariassági

formalitásokra. A leggyakoribb példák erre a köpeny, a bunda lesegítése,

illetve feladása a ruhatárban, a férfi előreengedése a belépésnél vagy a

járműről való leszállásnál. Cigarettára való rágyújtáskor a hölgy várjon ki

egy kicsit, ha férfi partnere láthatóan segíteni akar a rágyújtásban, de

keresnie kell öngyújtóját vagy gyufáját.

Ebbe a viselkedési kategóriába tartozik az is, hogy a nő - ha nem muszáj

- sohase vegye át férfi partnere szerepét például étteremben rendelésnél,

italtöltésnél. Hagyjon időt a férfinak, hogy leüléskor vagy felálláskor

segédkezhessen a szék elvételében vagy odahelyezésében.

A férfi és a nő kapcsolatában, akár a házastársi vagy rokoni, akár a

hivatalos kapcsolatról van szó, a nemzetközi szokások a következők:
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A hölgyet a jobbomon vezetem vagy a hölgyet bal oldalán kíséri a férfi -

a kettő ugyanaz, csak a résztvevők nézőpontja más.

Ezt a szokást általában a lovagkorra vezetik vissza, amikor a férfiak

baljukon viselték a kardot, s ez igencsak zavarhatta volna az ott haladó

hölgyet. A kardviselésre nem árt, ha a hölgyek ma is gondolnak, csak

éppen ellenkezőleg. Egyetlen férfitől se várják el, hogy örüljenek, ha

kézitáskájukat, esernyőjüket, bármi egyéb kelléküket a baljukon hordják,

s az állandóan partnerükhöz ütődik, nem beszélve arról, ha így esetleg

még karonfogva akarnak menni.

Utcán karöltve haladni, vagy társaságban karöltve álldogálni a férfi és a

nő bizalmas kapcsolatának jele. Ez elsősorban házastársi, ritkábban

rokoni kapcsolatra utal. Kivételt képez azonban a csúszó, jeges út, a

lépcsőn való haladás, az egyenetlen kövezet, a közös esernyő, az

idősebbek segítése.

Egy másik alapvető megfontolás az, hogy egy nő és egy férfi utcai

közlekedésénél a férfitól elvárható, hogy a legkülönbözőbb

kellemetlenségeknél védő, vagy a hölgyet kímélő testi helyzetet foglaljon

el. Így a férfi keskeny járdán az úttest felől kíséri a hölgyet,

gyalogátkelőn az oldalirányú forgalomtól védi.

Ha egy férfi két hölggyel halad, a hölgyek lényegében tetszőlegesen vagy

véletlenül kerülhetnek a férfi egyik vagy másik oldalára. Csak egy

hagyományos szabályra kell mégis ügyelni: a férj a feleségét mindig a

jobbján vezeti, édesanyját, más rokon hölgyet vagy ismerőst a balján.

Két férfi esetén természetesen a nő halad középen, itt is érvényes, hogy

férjének jobbján.

Két férfi és két nő esetén már nem érdemes az elhelyezkedésen

problémázni. Kérdéses egyáltalán, hogy négyen elférnek-e egymás

mellett az utcán. Ha nem, legésszerűbb az aktuális beszélgetés szerint

tetszőleges párokra szakadni.
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Szigorúan protokolláris, elsősorban tehát diplomáciai alkalmak más

megjelenési rendet követelhetnek, például a vendéglátó államfő jobbjára

kerül a vendég államfő, és a két feleség a két szélen áll, mégpedig a

vendéglátó államfő balján saját felesége. Az is előfordul, hogy egy férfi a

találkozáshoz balján vezeti a feleségét, hogy az első üdvözléskor a két

férfi egymást, a két nő is először egymást köszöntse, elkerülve a zavart

okozó és babonát is felvető keresztbe köszönést-kézfogást. Az ilyen

szituációkat azonban mindig szigorú protokolláris egyeztetés és

forgatókönyv-készítés előzi meg. A mindennapi életben hasonló

helyzetek tapintattal és figyelemmel könnyen rendezhetők.

Étteremben az utcainál zártabb körben vagyunk, így a viselkedési

szokások is hangsúlyozottabban érvényesülnek.

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

Magasabb osztályú étteremben a vendégek nem keresnek helyet

maguknak, hanem megvárják a főpincért, a teremfőnököt, pincért, aki

asztalt keres a számukra. Ilyenkor néhány percig a bejáratnál várakoznak.

Külföldön ez a szokás sokkal gyakrabban érvényesül, mint itthon.

Ilyenkor a vendégek megmondhatják, hol szeretnének ülni, vagy a

főpincér ajánl helyet, többnyire könnyen sikerül megfelelő helyet találni.

Amennyiben a pincér vezeti az asztalhoz a vendégeket, utána a hölgy

halad, s csak mögötte a férfi; több pár esetén páronként, de elöl a feleség.

A sort mindig férfi kezdi és férfi zárja.

Az asztalnál való helyfoglaláskor a nő választ először helyet (általában az

étteremre való jobb rálátással, nem háttal a kijáratnak), a férfi úgy ül le,

hogy a hölgy az ő jobbján legyen, leülésnél segédkezik a hölgy székének

elhelyezésében.

A férfi feladata a rendelés, az italkóstolás, a fizetés. Az étlapból (ha a

hölgy nem kéri, hogy ajánljon neki) a hölgy után választ. A vendégnek

nem illik a legdrágább ételt, italt kérnie, a vendéglátónak viszont nem

illik a legolcsóbbat. A pincértől nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy az

egyes "fantázianevek" mit jelentenek.
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Aki nem tudja, hogy milyen ételhez milyen ital illik, nyugodtan kérheti a

pincért, hogy ajánljon megfelelőt. Az étkezést - miután mindenkinek

tálaltak - a hölgy kezdi, nagyobb társaságban a vendéglátó.

A borból először annak töltenek, aki a rendelést adta. Ilyenkor illik

megkóstolni és jelezni, hogy jó; ha meleg, vagy nem ízlik,

visszaküldhető. Elfogadása után a pincér először a hölgyeknek tölt. Ha a

rendelést feladó nem kóstolja meg a bort, csak bólint, ez azt jelzi, hogy

megbízik az étteremben, és eleve elfogadja a kínálatot. Ha a pincér mégis

túlzottan kivár, feltehetően nem ismeri ezt a szokást, a feltűnés elkerülése

érdekében mégis célszerű megkóstolni a bort. Egyéb italoknál (pezsgő,

sör, konyak, koktél) ilyen kóstolási ceremónia nincs.

Asztaltársaságnál, ha egy hölgy valamilyen okból feláll, a mellette ülő

férfinak segédkeznie kell a szék elvevésében, s amikor visszajön, a szék

kényelmes ülőhelyzetbe való elhelyezésében. Egyes országokban (mint a

skandináv államok) az asztalnál ülő valamennyi férfi feláll, ha egy hölgy

bármilyen okból eltávozik az asztaltól, és akkor is, ha visszaérkezik. Ez

egy táncos helyen való étkezésnél esetleg fárasztó lehet, de sohasem illik

elmulasztani az ilyen udvariassági gesztust.

Étkezés, de akár hosszabb beszélgetés közben a hölgyek ajkáról lekopik a

rúzs.

Az arc kikészítését bizonyos idő után fel kell újítani. Az ilyen szépítkezés

sohasem tartozik a nyilvánosság elé, még kettesben történt ebéd vagy

vacsora után sem, hiszen az étteremben mások is vannak, akaratlanul

előttük is szerepelünk. A mellékhelyiség előterében a szükséges

műveletek feltűnésmentesen elvégezhetők.

A férfiak is rászorulnak időszaki önellenőrzésre: ha a mellékhelyiségbe

kimennek, nézzék meg, nem csúszott-e félre a nyakkendőjük, nem kell-e

néhány simítás a hajban a fésűvel.

Mindez a természetes társadalmi viselkedéshez tartozik, ilyen

illemszabályok betartása senkit sem minősíthet piperkőcnek.

Fizetés

A számla rendezése hagyományosan a férfi feladata. A női egyenjogúság

már régóta nem zárja ki, hogy a nő egymagában, vagy kizárólag
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hölgytársaságban menjen ebédelni vagy vacsorázni, de az illem ma is azt

kívánja, hogy ha férfi van a társaságban, a fizetést ő intézze.

Ha házaspárokból áll a társaság, általában a férj intézi a családi fizetést.

Ha baráti kompániáról van szó, célszerű összeadni a pénzt, és

egyvalakire bízni a fizetést; mindenki saját megítélése alapján fogja

némileg alul-, de inkább felülteljesíteni saját fogyasztásának árát.

Ha a főnök gépkocsivezetőjével utazik, az útközbeni étkezésnél

elvárható, hogy ő fizesse a teljes számlát (különösen, ha hivatalosan

elszámolja). Más munkatársak hasonló esetben célszerűen az együttes

fizetést választják, és utána osztoznak a költségeken.

Minden olyan esetben, amikor az együttes fizetés után költségmegosztás

következik, az magánügy, és így nem kell az asztal fölötti látható

osztozkodásba torkollnia.

Ruhatárban

A hölgyek általában könnyebb ruházatot viselnek, mint a férfiak, és a

ruhatárakban (éttermek előterében, színházban, moziban stb.) különösen

télen a kinti hideg és a benti meleg közötti átmeneti hőmérséklet

uralkodik, azaz hűvös van.

A ruhatárban ezért érkezéskor először a férfi veszi le a kabátját, utána a

hölgy, távozáskor először a férfi a hölgyre adja rá a kabátot, felöltőt, csak

azután veszi fel a magáét. A kabát, köpeny felsegítését partnernőnknél

nem illik senki másra bízni, a személyes udvariasság megköveteli, hogy

ezt se a portásnak, se a ruhatárban segédkező alkalmazottnak, se

barátunknak ne engedjük át.

Nem illik egy kabátot egy másik kabát fölé akasztani - sok vendég esetén

igyekezzünk kiegészítő megoldásokról gondoskodni.

A sorok között szűk a hely. Aki később érkezik, másokat

kényelmetlenségre kényszerít. A már ülőnek ismét fel kell állnia, vagy ha

ezt nem teszi, visszahúzott és félreszorított lába mellett még begörbített

térddel is nehezen férni át. A bejövőnek természetesen illik elnézést

kérnie, a már ülőnek felállnia. A bejövőnek pedig minden társadalmi

gyakorlat ellenére sem illik a sorban ülő személyeknek hátat fordítva a

helyére vonulnia, hanem mindig csak velük szembefordulva, még ha ez a

testhelyzet miatt kényelmetlenebb is.
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Az előreengedés néhány kivételes szabálya említést igényel.

Lakásra, magánházba szóló meghívásnál belépéskor természetesen a férfi

a feleségét, barátnőjét, partnernőjét, kísért kolléganőjét engedi előre. (Itt

ugyanis nem érvényesül a közhiedelem azon megfontolása, hogy a

férfinak azért kell először belépnie, hogy meggyőződjön, méltó-e az a

hölgy látogatására, és egyúttal megvédje az esetleges inzultusoktól.)

Hivatalos tárgyalásra való érkezéskor, valamint a tárgyalóterembe való

belépéskor mindig a protokolláris rangsor érvényesül.

A lépcső, legyen akármilyen, az alapvető szabály, hogy a férfi a nőt

segítse. Ennek legegyszerűbb esete, ha a nő nem szorul rá sem kora, sem

cipősarka mérete, sem a lépcső kellemetlenségei, sem a lökdösődő tömeg

miatt. Ez az a helyzet, amikor a nő és a férfi kényelmes ütemben egymás

mellett lépkednek felfelé vagy lefelé. Ha azonban a tömeg miatt ilyen

kényelmesen nem tudnak haladni, a legelső udvariassági formula, hogy a

férfi a karját támaszul felajánlja a hölgynek. Ez a mozdulat a támasz

jellegét ölti, sem a vállak összeérése, sem a testek összehajlása nem adhat

félreértésre okot. Nagyobb tömeg esetén már nincs mód arra, hogy

egymás mellett menjenek, ilyenkor a férfi előreengedi a hölgyet felfelé

menet, lefelé menet viszont előtte jön. Nem kell semmiféle további

magyarázat ahhoz, hogy ez a férfi részéről a védő magatartást fejezi ki a

hölgy esetleges megbotlása, meglökése, elesése esetén.

A járművek lépcsőjén gyakrabban illik akár ismeretlen, főleg idősebb -

hölgyeknek segítő kart nyújtani.

Az ülőhely átadása a helyi közlekedési eszközökön szokásos.

Átadja helyét az idősebbnek a fiatal, a hölgynek a férfi. Jelenlegi

viselkedési kultúránkból ez az illemszabály sajnálatos módon szinte

kitörlődött. Az ülőhely átadásának illemszabályait más országokban

sokkal erősebben tudatosították a társadalomban, sőt elmulasztását

szankcionálják is olyan igazolványok kiadásával, amelyekkel az idősek

(nem láthatóan), mozgássérültek az ülőhelyük átadására szólítanak fel

erre indokolt személyeket. Egy valóban kulturált társadalomban azonban

egyik végletes eszközre sincs szükség.
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7.1.7 Kellemetlenségek

Az apró kellemetlenségek igen kínosak. Váratlanok, elkerülhetetlenek,

kivédhetetlenek. Ha velünk történik meg, saját érdekünk, hogy minél

kisebb feltűnést keltsünk, a többiektől csak észre nem vételüket, vagy

feltűnésmentes nyugtázásukat várhatjuk el. Sose feledjük: mások

ugyanezt várják el; az udvariasság mindig kölcsönös!

Ásítás

Sokféle oka lehet: fáradtság, kialvatlanság, unalom, elhasznált levegő a

tárgyalóteremben, a vendéglátásra szolgáló otthoni szobában. Kényszere

gyakran jelentkezik még olyan helyeken is, mint a mozi, a színház.

Az ásítás látható jegyei többnyire kritikát tartalmaznak, ha mégsem,

akkor is kritikaként fogadják. Keverednek az indokoltság és az unalom

jegyei, de az udvariasság mindenképpen e megnyilvánulás mellőzését

követeli meg. Az emberi természetből következően azonban bizonyos

helyzetekben mégsem kerülhető el; az etikett ilyenkor megköveteli e

negatív megnyilvánulás leplezését. Az ásítás ellen védekezni lehet egy

darabig, de visszatartás után fokozott ingerrel jelentkezik. Néhány

otthoni mesterkélt próba után viszont könnyen megtanulható, miként

lehet ásítani tárgyaláson, társaságban becsukott szájjal (az állkapcsok

szétnyílását esetleg kézmozdulattal takarva), a levegőt nem a szájon,

hanem az orron át szívva, az ásítással járó grimaszt elkerülve.

Tüsszentés

Gyorsan jövő inger, amit a közhiedelem szerint nem lehet elfojtani.

Kiválthatja a szaglószervre gyakorolt sokféle hatás: kellemetlen szag,

fűszer, virágpor, dohányfüst, por, megfázás stb. Az emberi szervezet

természetes védekezését jelenti, hiszen a tüsszentés közben nagy

sebességgel távozó levegő a légutak alapos tisztítását szolgálja.

A nyelvvel a szájpadlást csiklandozva rövid idő alatt megszüntethető a

tüsszentési inger. Amennyiben a tüsszentést nem sikerül visszafojtani, az

orra és a szájra szorított zsebkendővel a hang és a mozdulat illedelmessé

tompítható.
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A tüsszentést illik a tüsszentő egészségére kívánni - feltűnés nélkül. A

magyar "Egészségére" kívánsággal egyenértékű angolul a "Bless you",

németül a "Gesundheit". Ahogy a tüsszentéssel is kerülni kell a feltűnést,

a viszonzó jókívánsággal is. Társaságban a tüsszentő közvetlen

környezetétől várható csak el az egészségre kívánás, és mindig a

társasági alkalmat - társalgást, előadást - legkevésbé zavaró módon,

halkan, gesztust jelző odanézéssel és fejbiccentéssel. Távolabb ülőktől,

állóktól a tüsszentés puszta észrevételezése is szükségtelen.

Köhögés

Csak átmenetileg fojtható el és ez is egészségtelen. Ha elkerülhetetlen,

zsebkendővel tompítandó. A közvetlen szomszédunktól félrehajlás

kívánatos, de gyakran megoldhatatlan. A körülményektől függően

válasszuk a feltűnést leginkább elkerülő megoldást.

Krónikus hurut, köhögéssel járó megbetegedések, megfázás esetén a

tárgyalás vagy társasági megjelenés közben kitörő köhögési roham

számunkra éppen olyan kínos, mint más jelenlévők számára. A legjobb

megoldás elhagyni az összejövetel színhelyét és az előtérben,

fürdőszobában, a mellékhelyiségben túljutni a rohamon, és rendbe hozni

magunkat.

7.1.8 Bocsánatkérés

Illemsértést bárki elkövethet. A tudatos illemsértés egyértelműen a sértés

kategóriájába tartozik, történelmi példákat említve a kesztyűvel való

jelképes arculcsapástól a kezdeményezett kézfogás visszautasításáig.

Az illemsértést elkövető a helyzettől függően kétféleképpen védekezhet.

Észrevétlenné nem tehető esetekben elnézést kell kérnie bármiféle

formában. Váratlanul fékezett az autóbusz, ráléptem valakinek a lábára,

azonnal bocsánatot kérek. Sokkal kisebb, szinte észrevétlen

illemsértéseknél, mint a vétlen meglökés, összeütközés, az angol - még a

másik által okozott szituációkban is - azonnal használja a "sorry" vagy a

hangsúlyozottan nyomatékos "I am so sorry" elnézést kérő formulát.
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Itthon elég (lenne) annyit mondani, hogy "Elnézést", "Bocsánat",

"Sajnálom" stb.

Akaratlan illemsértésnél ilyen esetekben a bocsánatkérést mindig el kell

fogadni, bármiféle testi fájdalommal jár (lásd: tűsarok).

Egy téves megszólításba sem érdemes azonnal belekapaszkodni, és az

illetőt helyreigazítani, a társasági életben mindig adódik lehetőség ilyen

tévedések kiigazítására. (Giss, nem Kiss, mondhatjuk, de nehezebb a

Kovácsot Kovátsra javítani; a legjobb megoldás a névjegycsere.) Miután

azonban mindenki kényes nevének pontos ismeretére, maximálisan

törekedni kell partnerünk nevének hazai szokásai szerint való helyes

kiejtésére. Ha nem is tanuljuk meg a japán hangokat, az arab

torokhangokat, az erre való törekvés biztosan elismerést kelt.

A tárgyalás vagy társalgás során egyébként biztosan adódik olyan

mozzanat, amikor partnerünket bántás nélkül eligazíthatjuk nevünk

kiejtése tekintetében.

Az illemsértésnek másik része technikai jellegű: lepecsételjük az abroszt,

vagy a mellettünk ülő teszi azt, a hamutartó mellé esik cigarettánkról a

hamu, a társaságban valaki hangosan krákog, sorban álláskor a

nyakunkba lihegnek. Védekezhetünk a nyakunkba lihegés ellen egy

hátranézéssel, ha az illető képes felmérni ezt a jelzést. De fehér asztal

mellett, félrehamuzás esetén és krákogásnál (nem beszélve sok hasonló

esetről), mivel vétlenségről vagy elkerülhetetlenségről van szó, a legjobb

megoldás: nem észrevenni. Vonatkozik ez egyaránt az általunk vagy

mások által elkövetett illemsértésre.

Korábbi korok illemkódexeibe belepillantva nyugodtan megállapíthatjuk,

hogy történelmi tendencia érvényesül a körülményes, értelmetlen

ceremóniarendek leépítésére, a modern emberre szabott viselkedési

kultúra létrehozására. Legjobban jellemzi ezt az irányzatot a nemzetközi

turizmusban kialakuló viselkedési kultúra, amelynek két legfőbb

jellemzője a közvetlenség és a kölcsönös tisztelet.
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Ha a partnerem rágyújt ott, ahol nem illik, rágyújtsak-e én is? A fotelben

hanyagul elvetve magát, keresztbe veti a lábait, hogy csak a talpát látom.

Kövessem-e? A házigazda kézbe fogja a paprikás csirke combját, én is

így egyek?

Hivatalos minőségben még sokkal erősebben felvetődik a méltatlankodó,

sőt lázadó kérdés: ha a partnerem nem tartja be az etikett szabályait, én

miért tegyem?

A válasz bármilyen helyzetben elvileg egyszerű és két részből áll:

 minden körülmények között tartsuk meg a helyzetre szabott,

saját egyéni normáinkat a lazításra vonatkozóan is;

 a lazításban sohase menjünk olyan messze, mint azt partnerünk

megengedte magának.

Ennek oka elvileg egyszerű: mások hibái, illetlensége nem ok és nem is

mentség saját hibáinkra és illetlenségeinkre - különösen, ha nagyobb

társaságban vagyunk. Ha partnerünk nem követi a szokásos viselkedési

szabályokat, ennek több oka lehet. Vagy nem ismeri megfelelően és ez

számára mentség, vagy nagyon is jól ismeri és ebből kiindulva azért sérti

meg, hogy provokáljon vagy megsértsen. Ha e fogalmak túl

diplomatikusan is hangzanak, mindenki képes őket beazonosítani a

mindennapi érintkezésben a "lekezelés" fogalmával.

Néhány gyakorlati példa: ha étkezés közben vendéglátóm a főétel előtt

rágyújt, rám sem (senkire sem) kötelező a dohányzási tilalom. De ha

házigazdánk mértéktelenül fogyasztja az alkoholt, semmi sem kötelez,

hogy példáját kövessük. Ha mások nem az éppen előírásos

evőeszközöket használják, kézzel eszik azt, amit nem illik, ne kövessük

őket, hiszen biztosan gyakorlati oka van annak, hogy ezt teszik; kerüljük

el a meglepetéseket. Máskor viszont a kényszer szorít, például

állófogadásokon arra, hogy az előírástól eltérő, egyszerűsített étkezési

módot alkalmazzunk. Ha otthoni vendéglátásnál a zsúrasztalról elfogyott

a szalvéta, használjuk saját papírzsebkendőnket, de kérhetünk szalvétát

is.
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7.1.9 Dohányzás

Tilos a dohányzás a törvény által előírt helyeken; helyi (és egyes, de

egyre több távolsági) közlekedési eszközön, ruhatárban, liftben,

kulturális előadásokon, előadótermekben, egyre több étteremben és

hivatali szobában, egyes légijáratokon, valamint mindenhol, ahol ez

jelezve van. Ilyenkor a dohányzás mellőzése nem illemszabály, hanem

előírás és így kötelesség, meg se kérdezzük, rágyújthatunk-e.

A dohányt eleinte fájdalomcsillapító szerként alkalmazták,

gyomorgörcsre, fogfájásra. Hamar felismerték azonban élvezeti hatását

is, és a XVII. században már divatos volt előkelő angol körökben. Már

ekkor kialakultak élvezetének ma is ismeretes szokásai: a dohány rágása

(ami szerencsére kiment a divatból), az orrba szippantás (burnót,

ugyancsak szerencsére ez is kikopott), valamint a dohányfüst szívásának

válfajai, a cigaretta, a szivar, a pipa, keleten a vízipipa.

Korunk egészségügyi oktatása kemény harcot folytat a dohányzás

visszaszorítása ellen, felsorolva a szervezetre kifejtett káros és tartósan

romboló hatásait. Az egyes országokban változó sikerrel folyik ez a

kampány, de mindenféleképpen aláhúzza a dohányzással kapcsolatosan

történelmileg kialakult társadalmi szokások és illemszabályok

betartásának szükségességét.

Nem illik dohányozni

 utcán (különösen nőknek, egyes országokban ezt a közerkölcs

erősen tiltja),

 hivatalban vagy lakásban, ha a vendéglátó nem gyújt rá,

 gépkocsiban, ha az útitársak nem dohányoznak,

 étkezés közben, valamint ha nincs kikészítve hamutartó,

 tánc közben,

 folyosón menve,

 olyan esetekben, amikor a rágyújtás körülményes vagy másnak

kellemetlen lehet.
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Nem illik égő cigarettával belépni (és ezért kilépni sem!) épületbe,

lakásba, munkaszobába, a fogadás termébe, gépkocsiba beszállni (és

főleg kiszállni!), bemutatkozni, fogadni valakit.

Hosszabb tartózkodás esetén a házigazda (vagy a társaság, esetleg a

mellettünk ülő hölgy) engedélyét kell kérni, hogy rágyújthassunk.

A kínálás az első rágyújtáskor, ha a dohányzásnak nincs akadálya,

majdnem kötelező, a továbbiakban nem, de udvarias gesztus. A

szomszédokat meg kell kínálni, kisebb társaságban mindenkit. Elfogadni

vagy visszautasítani szabadon lehet, de visszatetsző mindig más

cigarettáját szívni.

A tűzadás ceremóniája:

tüzet ad a férfi a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, megrögzött

dohányosok között a megkínált a kínálónak (az udvariasság viszonzása).

A tüzet adó nem tarthatja szájában a cigarettát tűzadás közben. Egy

gyufával legfeljebb két, egymás melletti személynek illik tüzet adni,

nehogy a gyufa leégjen és a parázs lehullva kárt okozzon. A gyufát a

dobozon magunk felé húzva gyújtjuk meg, és tűzadás után elfújjuk, nem

hadonászva, lengetve oltjuk el.

Öngyújtóval való tűzadáskor mindenkinek külön kattintjuk fel a lángot.

A láng végét tartjuk a cigarettához, nem a láng közepét (egyszerű fizikai

törvények miatt), és csak addig tartjuk ott, amíg a cigaretta vége

egyenletesen felizzik.

Szivarra rágyújtónak nem adunk tüzet, hanem egy doboz gyufát vagy

öngyújtót nyújtunk át.

A hamu leverése

a kulturált dohányzás fontos eleme. Biztonsági és esztétikai okokból nem

szabad a cigarettán hosszú hamuvéget hagyni, a hamut az asztalra vagy a

földre ejteni. Ha mégis az asztalra hullik, feltűnés nélkül (megnyálazott

ujjheggyel vagy apró papírlappal) szedjük fel, de otthagyni is jobb, mint

szétkenni, a kezünket bepiszkítani vagy feltűnést kelteni.

A csikket határozott kézmozdulattal nyomjuk el, hogy ne füstöljön

tovább, és ne játsszunk vele a hamutartó egy részét „pucolva”. Szivarnál

ugyanígy kell eljárni.
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A füstöt ne fújjuk másokra, s ha a kezünkben tartott cigaretta füstje úgy

száll, hogy valakit láthatóan zavar, tartsuk a cigarettát ezt elkerülő

helyzetben, vagy oltsuk el.

A szivar és a pipa használata csak sajátosságaik miatt különbözik a

cigarettázástól.

Mivel szívásuk hosszabb ideig tart, nem kell rájuk gyújtani, ha egy

cigaretta elszívására is csak éppen elég idő van (emellett a cigaretta

bármikor elnyomható). Pipára étkezőasztal mellett egyáltalán nem illik

rágyújtani. Nem illik a szivart, pipát félretenni, égve hagyni, közben enni,

majd folytatni a füstölést.

A rágyújtás ceremóniái, a szivar levágása, a pipa megtömése a

jelenlévőkből érdeklődést válthatnak ki, amit ki kell elégíteni, de a

szivarcsutka elnyomását, a pipa ürítését, pucolását már nem muszáj

nyilvánosság előtt végezni. És mert füstkibocsátásuk jóval nagyobb, mint

a cigarettáé, fokozottan ügyelni kell, hogy senkit se zavarjon.

A hamutartó a rendeltetését a nevében hordja: nem arra való, hogy a

cukor vagy a tejpor eltépett tasakját, papírszemetet, gyümölcshéjat

dobjunk bele – ennek megvan a saját helye. A kiürült cigarettadobozt is

legfeljebb a hamutartó mellé tegyük. A vendéglátónak, rendezőnek,

pincéreknek pedig megfelelő gyakorisággal kell gondoskodniuk a

hamutartók cseréjéről – mindig csak tiszta (nem pusztán kiürített)

hamutartót téve föl.

Állófogadáson a dohányzás általában kötetlen, rágyújtáskor a

gyakorlatiasak hamutartó közelébe helyezkednek. Nagy illetlenség

cigarettával a kézben az asztalhoz menni és szedni, a körbekínált

„falatkákból” azonban dohányzás közben is bekaphatunk egyet, ha másik

kezünk szabad.

Asztalnál étkezésnél általános szabály az, hogy csak a főétel után

gyújtanak rá. A jelet a házigazda adja meg, vagy szóban, vagy azzal,

hogy maga is rágyújt. Ezt megelőzően csak akkor megengedett a

dohányzás, ha a vendéglátó is dohányzik. A cigarettát azonban minden

fogás megkezdése előtt el kell nyomni, nem füstölöghet a hamutartóban,

miközben eszünk. A főétel előtti fogások közötti rágyújtást amerikai

szokásnak tekintik, de akár magyar is lehetne. Ezzel szemben az angolok
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díszétkezésen egyáltalán nem dohányoznak, hanem csak akkor, amikor a

házigazda felszólítására átmennek a dohányzóba (könyvtár, társalgó stb.).

7 . 2 A p r o to ko l l f og a l ma , s z ü ks é g e s s é ge

"A hivatalos (nemzetközi) kapcsolatokban érvényesülő szokások és

formaságok összessége."

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint a „protokoll”:

1. (pol.) Nemzetközi tárgyalásokról felvett jegyzőkönyv.

2. (pol.) (dipl.) Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek

megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos

érintkezésének módját.

3. a) Valamely állam külügyminisztériumának ezzel foglalkozó

osztálya.

b) (átv., új., biz.) „A hivatalos érintkezésre, különösen a hivatalos

rendezvényekre, meghívásokra, megbeszélésekre vonatkozó

íratlan szabályok, érvényben lévő szokásoknak az összessége.”

A protokoll fogalmát mindinkább alkalmazzák a diplomácián kívüli

területeken is, a külkereskedelemben, a minisztériumi, vállalati hivatalos

kapcsolatok, sőt a mindennapi közösségi-társadalmi kapcsolatok terén.

7.2.1 A protokoll kellékei

Telekommunikáció, a telefonhasználat

Magántelefonjainknál is megszívlelendők azok a tanácsok és

illemszabályok, amelyeket a hivatalos telefonálás kapcsán szeretnék

elmondani. Otthon sem csak a barátok hívnak; lehet hivatalos ügy is.
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A telefonhasználat alapszabályai (akár hivatalos, akár

magánbeszélgetésről van szó) a következőkben foglalhatók össze:

 A kapcsolat létrejöttekor a hívott fél nevével vagy a cég

nevével (vagy ennek megfelelő módon) bejelentkezik és

köszön. Mielőtt a csöngésre felvennék a telefont, vegyenek

kézbe ceruzát, tollat, és legyen ott papír is - sokkal jobb, ha ez

egy jegyzetfüzet, mert a cetlik közismert tulajdonsága, hogy

eltűnnek. Így, mikor elhangzik a név, azonnal fel tudják írni, és

a válaszukban a hívó fél nevének ismétlésével tudják kezdeni a

választ. A hívott fél titkárnője megkérdezheti, sőt,

munkakörénél fogva meg is kell, hogy kérdezze a telefonálót,

milyen ügyben keresi a főnökét.

 A hívó fél köszön; a telefonközpontostól pontos névvel és

beosztással kéri a hívott felet, vagy szám szerint kéri a

melléket. Közvetlen hívásnál bemutatkozva kéri a hívott

személyt (ha a név nem érthető, kérni kell, hogy ismételje meg,

ugyanis nevet téveszteni nagy sértés); szükség lehet a hívás

indokának, az üzleti oknak, a hivatalos megkeresés céljának a

bemondására is.

 A hívó fél, különösen, ha mobil telefonszámra csenget, meg

kell, hogy kérdezze, nem zavar-e. Ez érvényes akkor is, ha

munkahelyi telefonon magánügyben beszélünk.

 Munkahelyen belül gyakori hiba, talán inkább modorosság,

hogy nem mutatkoznak be az emberek, feltételezik, hogy már

ismerik a hangjukat. Cégen belül is mindig mutatkozzanak be!

 A közlendőket szabatosan, röviden, érthetően kell előadni,

kerülve a szószaporítást, tartalmatlan beszélgetést. Ez azonban

nem zárja ki, hogy régebbi ismeretség és találkozás esetén

udvariasan rákérdezzünk partnerünk hogylétére. (Kivéve, ha

tudjuk, hogy partnerünkhöz úgy kapcsoltak be, hogy mások

társaságában van.)
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 Ha közlendőnk hosszabb beszélgetést igényel, kérdezzük meg

partnerünket, ráér-e, szükség esetén kérjünk az újabb

telefonbeszélgetéshez közeli, megfelelő időpontot.

 A vonal megszakadása esetén a hívó fél kötelessége az

újrahívás.

 Ha a hívó félnek visszahívást ígérnek, és ő megadja a

telefonszámát, tehát beleegyezik, akkor nem telefonálhat újra.

Az a játék, hogy "nem voltam a helyemen, nem kerestek-e",

legföljebb egyszer játszható el. Tehát ha valaki mindenképp

szeretne beszélni azzal, akinek a nevében a visszahívást

ígérték, válaszolja, hogy: nagyon köszöni, de ha lehet, ő hívja

vissza, mikor jelentkezhet?

 A megbeszélendők elintézése után a hívó fél kezdeményezi a

búcsúzást. Ha ezt a hívott fél teszi, "lerázás"-nak tűnhet.

Amennyiben a beszélgetést valamilyen ok miatt a hívott fél

nem tudja folytatni, mentse ki magát, és beszélje meg, hogy

adott időpontban hol hívhatja vissza partnerét.

 Ha valaki visszahívást ígér, azt meg is kell tennie.

 Külföldi partnert lakásán csak elkerülhetetlen, 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

illetéktelenek tudomására; emellett célszerű ezeket írásban is

megerősíteni (telex, fax, levél).

 Hivatalos meghívás, szerencsekívánat vagy részvétnyilvánítás

telefonon továbbítása nagyfokú illetlenség.
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 Meghívási, látogatási időpont alkalmasságát célszerű a

legfontosabb meghívottakkal telefonon előzetesen egyeztetni, s

ezután elküldeni vagy személyesen átadni a meghívót.

 Partnerünket és nálunk magasabb beosztású személyeket

személyesen hívjunk.

 Ki kit kapcsoljon be először? Ha a "kit kell kapcsolni?" felek

egyenrangúak, akkor a hívó titkárnő adja a saját felettesét a

hívott titkárnőjének. Ha a hívó magasabb rangú vagy azonos

rangúak esetében ő a nő, akkor a hívott titkárnője kapcsolja a

főnökét a hívó titkárnőnek.

 Emlékezetből tárcsázni kockázatos, ezért kerüljük.

 Ha hívásunk téves helyre ment, győződjünk meg arról, hogy

nem a szám rossz-e, vagy változott-e meg.

 Az idegen nyelven való telefonbeszélgetés - különösen rossz

vonal esetén - még nagyobb nyelvi felkészültséget igényel,

mint a tárgyalás. Nagyobb a félrehallás, félreértés vagy a meg

nem értés veszélye, ezért csak az vállalkozzon rá, aki emiatt

nem kerülhet kínos helyzetbe. Akinek nem okoz nehézséget az

idegen nyelv, annak is javaslom, hogy a telefonbeszélgetés

végén foglalják össze beszélgető partnerükkel a lényeges

pontokat, adatokat, számokat, hiszen a tévesztés tévedéssé,

hibává válik, sokszor komoly anyagi és erkölcsi

következményekkel.

 Külföldön fontos a helyi szokások és a telefonkészülékek

használati módjának ismerete is.
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 Mások telefonbeszélgetése alatt ki kell mennünk a helyiségből.

Sokszor előfordul, hogy miközben valakinél tárgyalnak, annak

megszólal a telefonja az íróasztalnál. A hívott fél nem ugrik fel

azonnal, befejezi saját mondatát, vagy megvárja, míg mi a

mondatunk végére érünk. Akkor elnézést kér, feláll, és felveszi

a telefont. Ilyenkor nekünk ki kell menni a helyiségből. Ő

jelezheti, hogy maradjunk, de még ebben az esetben sincs

jogunk a beszélgetés után arra reagálni (Csak nem a Béla

kereste a foszfát ügyben?). Akit tárgyalás közben hívnak,

igyekezzék nagyon gyorsan befejezni a telefonbeszélgetést,

hiszen fajsúlyánál fogva a személyes találkozás a fontosabb.

Ha a telefonálás kezdetén a vendég nem akar kimenni a

szobából, de a telefonbeszélgetés ezt szükségessé teszi,

nyugodtan meg lehet kérni, hogy hagyjon magunkra. Ha ez

történik, akkor a telefonbeszélgetés után személyesen menjünk

ki érte és kísérjük vissza a szobánkba.

 Ha valaki illetlen szavakat használ a telefonban, nyugodtan

letehetjük a kagylót. (Van olyan ország is, ahol telefonon

keresztül káromkodni törvénybe ütköző dolog.)

 Az egymást nem ismerő azonos neműek közötti automatikus

tegeződés telefonon illetlenség.

 Mosolyogjon. Ez aztán telefonon is érződik. Különösen azok,

akik gyakran kezelnek telefont, emlékezzenek, a kedvesség

ingyen van, fél nyereség egy ügy intézésénél. A cégről alkotott

képhez is hozzátartozik, hiszen a beszélgető fél nem látja, hogy

Ön szép, fiatal nő, ha unottan szólal meg, akkor csak azt hallja,

hogy biztosan épp most ébredt fel, vagy ilyesmi. De ha kedves

- és ehhez kezdő gyakorlatnak jó, ha egy tükröt tart az asztalán,

amibe belemosolyog, mielőtt felveszi a kagylót - akkor az

ügyfél tudat alatt is csupa pozitívat fog gondolni a cégről,

naná, ahol ilyen kedves kolléganő van!
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A telefonhívás időpontjaira vonatkozó illemszabályok

a hivatali renden (munkaidőn) és a magánélet szokásain alapulnak:

 Partnerünket hivatalában a munkaidő kezdete és vége között

hívhatjuk, de nem illik közvetlenül annak 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 nem-

csak a boltok, hanem a hivatalok is bezárnak. Trópusi

országokban a munkaidő (kora) reggeltől kora délutánig

tarthat. Mindenhol fontos tehát a helyi szokások ismerete, a

telefonálásban is igazodjunk ehhez.

 Nem illik ismerősünket, partnerünket lakásán vagy a

szállodában reggel 9. 00 előtt és este 21. 00 óra után hívni.

 Lakáson vagy szállodában híváskor - ha hivatalos

beszélgetésről van szó - az elemi udvariasság megköveteli,

hogy a zavarásért elnézést kérjünk. Aki felveszi a telefont,

azonosítja magát. Otthon a nevünket vagy a számunkat kell

bemondanunk, munkahelyen pedig, ha nem telefonközponton

vagy titkárnőn keresztül jön a hívás, akkor a szervezeti

egységet, ha pedig a telefon a saját vonalam, akkor a nevemet.

Rövid intelmek

 munkahelyen ne folytassunk magánbeszélgetést, csak

végszükség esetén és csak röviden;

 telefonálás közben tilos enni, inni, papírokat rendezgetni ;

 ha valakit arra kérünk, hogy tartsa a vonalat, legkésőbb fél perc

múlva szóljunk bele, hogy tudja-e tovább tartani, vagy inkább

visszahív, visszahívjuk;

 a hivatalos beszélgetést igyekezzünk rövidre fogni, nem

szükséges hosszabb áthidaló bevezető;

 rossz hangulatunk, fáradtságunk, esetleg unalmunk nem

érződhet a hangunkon, nem tartozik a hívóra a lelkiállapotunk.
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AZ ÜZENETRÖGZÍTŐ

Amit a bejelentkező szövegnek mindenképp tartalmaznia kell: köszönés,

azonosítás, tehát vagy név, vagy telefon, munkahelyen a részleg neve, a

tény, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva, és udvarias záróformula,

például visszahívást ígérünk. Ilyenkor mindenkit vissza kell hívni, hiszen

nem volt lehetőség másképp dönteni egyik félnek sem. Még a

magántelefon rögzítőjének felvezető szövegében is magázódjanak és

igyekezzenek semlegesek maradni.

Aki üzenetrögzítőre beszél, mondja meg a nevét, hogy mikor telefonált,

kit keresett, és hagyjon egész rövid üzenetet. Telefonszámunkat mindig

lassan, tagoltan mondjuk a rögzítőre.

MOBILTELEFON

A mobiltelefon nem rang, hanem csak egy tárgy. A mobiltelefon

szükséges dolog; nem véletlen, hogy ilyen mértékben elterjedt. A

felgyorsult, "time is money" jelszavú életünkben elsősorban üzleti

célokra elengedhetetlen.

A mobiltelefont úgy kell hordanunk, hogy ne legyen feltűnő, de azért a

csengetést is még halljuk. Legjobb a táskában felül, nagyobb zsebben

tartani.

Utcán, buszon, vonaton - tehát emberek között - úgy kell használni, hogy

ne zavarjunk vele másokat. A telefonbeszélgetés magántevékenység

(emlékeznek, még a szobából is illik kimenni, ha a másik beszél!). Ha

tehát az utcán felcseng a telefon, akkor álljunk meg, lépjünk a fal mellé,

kapualj beugrójába, vagyis mindenképp ki a forgalomból, és vállunkkal

fordulva zárjuk a kört a telefon és magunk körül.

Ne hagyjuk bekapcsolva a mobilkészülékünket színház nézőterén,

moziban, vagy ahol másokat zavarhatunk. Ne kapcsoljuk be akkor sem,

ha előadást tartunk vagy hallgatunk, ha étteremben ülünk, ha

konferencián veszünk részt.
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Ha olyan üzleti tranzakció közepén kénytelen tárgyalásra menni, amikor

a mobilján érkező üzenet százezreket is érhet, mit tegyen? Megkérheti a

titkárnőt, hogy vegye fel a mobilt, ha csöng, és ha aktuális, akkor hívja

ki. Ha nincs erre a feladatra "vállalkozó" munkatárs, akkor vigye be a

tárgyalásra magával a telefont, de mindjárt a kézfogásnál, második

mondatként, előre kérjen elnézést, ha a mobil csöngése zavarni fog, de

fontos hívást vár. Ha erre engedélyt kapott, akkor tegye a készüléket

olyan helyre, hogy azonnal fel tudja venni. És ha tényleg bejön a hívás, a

beszélgetésre ki kell menni a szobából.

NÉVJEGY

A látogatójegy, a vizitkártya, a névkártya az egyik legrégebbi

protokollkellék. Eredetileg látogatójegy volt.

A névjegy a hivatalos érintkezés gyakorlati segédeszköze, széleskörűen

elterjedt és nélkülözhetetlen. Fölöslegessé teszi a magyarázkodást a

nevek írásmódja, a megértés, a képviselt cég, a beosztás, rang

tekintetében, tartalmazza az ezekkel kapcsolatos legfontosabb

információkat, bizonyos esetekben pedig helyettesíti a személyes

találkozást is.

A névjegy formája és anyaga országonként és nyomdánként változó. A

névjegy anyaga a divatos papírminőséghez, az egyéni ízléshez és -

hivatalos névjegy esetében - a foglalkozás jellemzőihez igazodik.

Általában fehér, jó minőségű, fényes kartonpapír (de a matt papír is ad

sajátos eleganciát), mérete mai szokás szerint a 100x50 mm alatt van.

Kivitelében mindig a jó ízlés szabályai a mérvadóak; a feltűnés kerülése,

az egyszerűség, a legfontosabb információk feltüntetése.

A magánnévjegyeknél meghatározó a szolidság és az egyéni ízlés, a

hivatalos névjegyeknél szerepet kapnak a foglalkozásra jellemző formai

megnyilvánulások. A színes vagy a dombornyomás mellett az egyéni

ízlés dönt.

Jellemző példák erre: a faipari vállalatok faerezetű papírra, az

alumíniumipari vállalatok ezüstszínű papírra nyomtatott névjegyei, de
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hasonlóképpen találó az éjszakai mulató igazgatójának bársonyjellegű

fekete papírra művészi betűtípussal, arany színben nyomott névjegye.

Cégjelzés szempontjából indokolt, hogy minden munkatárs azonos

szerkesztésű névjeggyel rendelkezzen, mert így a partner sokkal

könnyebben tudja azonosítani üzletfeleit.

Fénykép a névjegyen

Évek óta elterjedtek a (ma már színes) fényképeket is tartalmazó

névjegyek. Akik ilyet használnak, joggal hivatkoznak az egyéni

emlékezőtehetség kettősségére, miszerint egyesek inkább a névre, mások

az arcra emlékeznek, s a fényképet is tartalmazó névjegy mindkettőt

tartalmazza. Aki ilyet használ, gondoljon arra, hogy vannak rossz

fényképek, vannak régi fényképek, vannak - főleg nőknél - más

frizurával készült fényképek, amelyek a felismerést megnehezítik; tehát a

legjobban felismerhető fényképeket tétessék rá a névjegyre! Sosem

szabad elfelejteni, hogy a névjegy formájából és kiviteléből gyakran

egyértelműen következtetnek tulajdonosa egyéniségére.

A hivatalos és a magánnévjegy megkülönböztetése hazai

gyakorlatunkban lassan kimegy a divatból. A korábbi gyakorlat szerint -

különösen a hatvanas években a Nyugat felé történő kereskedelmi és

később az idegenforgalmi nyitás után - a hivatalos használatban élesen

megkülönböztették a hivatalos és a magánnévjegy, illetve a hivatalos és

magáninformációkat egyformán feltüntető névjegyek alkalmazását. A

kétfajta névjegy ma tulajdonosának elhatározása szerint válik vagy nem

válik szét.

A hivatalos névjegy

Mérete 9 cm x 5 cm, nem nagyobb, mert akkor a szabványosított

névjegytartókban nem tárolható, és nem sokkal kisebb, mert akkor

elsődleges és egyetlen funkciója, tudniillik hogy a nevünk van rajta, nem

érvényesül; magyarán: nem olvasható. Szintén a tárolás és az egységes

használat miatt célszerű, ha a kártya fekvő formátumú. Anyagában fehér

vagy törtfehér kartonlap, a nyomott szöveg pedig fekete vagy más, de
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mindenképp sötét színű. A betű típusa nincs ugyan előírva, de feltétlenül

első látásra és kartávolságból olvashatónak kell lennie.

A hivatalos névjegy tartalmazza:

 A családi és utónevet (idegen nyelveken többnyire

megfordítva). A félreértés elkerülése végett a családi nevet

lehet nagybetűvel, a keresztnevet kisbetűvel szedetni, általában

azonban mindkettőt azonos betűvel szedik. A hivatalos

névjegyen a felső egyharmadban a cég emblémája található.

Középre kerül a cég neve, majd a kártya jobb alsó sarkába a

postai cím, baloldalra a telefon, fax- és e-mail szám.

 Hivatalos névjegyre magánadat nem kerülhet. Külföldi

partnereinknek fejtörést okozhat, hogy mit is akarunk tőle,

miért adtuk meg a privát elérhetőséget. Természetesen kivétel

például az orvos, és minden más olyan foglalkozás, ami

magában foglalja a feltétlen elérhetőséget, és kivétel lehet

például az is, aki otthon dolgozik rendszeresen.

 Amennyiben a beosztás megjelölése szorosan kapcsolódik a

munkahelyhez, a munkahely megnevezése is a név alatt

szerepel. Ha a beosztás nem kötődik (nyelvtanilag) szorosan

(elválaszthatatlanul) a munkahelyhez, a vállalat neve a névjegy

bal alsó sarkában áll a címmel együtt.

 A névjegy jobb alsó sarkában tüntetik fel a telefonszámot,

esetleg a telex- és a faxszámot.

 A névjegy emellett megfelelő helyen (a felső egyharmadban,

oldalt, sarokban, vagy kétlapos, összehajtható névjegy esetén a

fedőlap belső vagy külső oldalán) feltüntetheti a cég

emblémáját, jelvényét, logóját is. Az ilyen névjegy azonban a

reklám kategóriáját érinti, üzleti kapcsolatokban jól

felhasználható; szigorúan protokolláris alkalmakon azonban

alkalmazása megfontolandó.

 A tudományos címek megjelölésénél az egyes országok saját

nyelvi rövidítéseiket használják, amelyek azonban többnyire a
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latinból erednek. Amennyiben a hazai tudományos minősítési

rendszer eltér a nemzetközileg elfogadott rendszertől, illetve

rövidítésektől, vagy a rövidítések félreértésekre adhatnak okot,

célszerű a tudományos fokozatot teljesen kiírni.

 Akik szabadon beszélnek egy nyelvet, azok készíttethetnek

azon a nyelven is névjegykártyát. Az a legcélszerűbb, ha az

idegen nyelvű változat a magyar hátoldatára kerül. Így a

külföldi partner több információhoz jut rólunk, kevesebb a

tévesztési lehetőség címzésnél, telefonálásnál,

névazonosításnál. Az idegen nyelvű kártyán a cég logója

természetesen eredeti idegen nyelven marad, középen a név

pedig sorrendjében változik, előre kerül a keresztnév, utána a

családnév. A nevet nem szabad lefordítani. Viszont eredeti

marad a címzés. A telefon-, illetve faxszám elé nagyon

hasznos zárójelben odaírni Magyarország hívószámát és a

város körzetszámát is. Az egyetlen engedmény, amiben eltérés

lehet, hogy a magyar oldalon a nő férjezett családi neve áll, pl.

Nagy Sándorné, az idegen nyelvű pedig a keresztneves

változat: Katalin Nagy. Ez azért hasznos, mert a külföldi így

meg tudja szólítani. A nevek elé nem teszünk nemre utaló

rövidítést, tehát nem kerül oda a Mr., Mrs., Ms., Frau, Herr stb.

szócska. Hasonló ok miatt az európai protokoll nem fogadja el

a fényképes névjegykártyát sem.

A mobiltelefonszám hivatalos és magánadat is egyben, hiszen akkor is

nálunk van a készülék, ha nem a munkahelyen vagyunk. Mindenki maga

döntse el, örülne-e, ha éjjel fél egykor külföldi partnere hivatalos ügyben

keresné. Ha nem, akkor ne írja rá a hivatalos kártyára a mobilszámát.

Legfeljebb a partner kérésére, vagy kölcsönös megállapodásuk alapján,

utólag adja meg.

A magánnévjegy saját (jó vagy rossz) ízlésünket követi.

A magánnévjegyeknek többféle változatuk lehet:
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 csak a családi - és az utónevet feltüntető; ez használható

hivatalos célra is, egyébként meghittebb alkalmakkor

szokásos;

 a névjegyen szerepel a családi és az utónév, a tudományos

fokozat (a munkahely és a hivatalos rang nem), cím és

telefonszám nélkül;

 a névjegy a családi és az utónév (esetleg a tudományos fokozat

vagy végzettség) mellett feltünteti a lakáscímet és egyéni

elhatározás szerint az otthoni telefonszámot is.

A hölgyek névjegyei ugyanezen szabályokat követik, amennyiben

hivatali beosztásuk alapján használják névjegyüket. Ha viszont

feleségként szerepelnek, a magánnévjegy szabályai vonatkoznak rájuk

(lásd később a névjegyleadás szabályait házaspárok esetében).

A női névjegy méreteiben különbözhet a férfiakétól, de ebben a

vonatkozásban nélkülözhetetlen a helyi szokások ismerete. Az angol

etikett szerint a női névjegy nagyobb, mint a férfiaké, más európai

országokban éppen fordítva van. Gyakorlatilag mind a magán-, mind a

hivatalos életben igazodhatunk a névjegynyomdák által ajánlott

(szokásos) méretekhez.

A közös névjegy a hivatalos és a magánnévjegy sajátos egyesítése,

amikor a férj és a feleség neve együtt szerepel (rendszerint rang és

lakcím, illetve minden egyéb információ nélkül).

A névjegy személyes átadása az ismerkedés, a bemutatkozás, a bemutatás

része. Minden esetben hozzátartozik a névjegy figyelmes elolvasása

(úgymond tanulmányozása, a személyre szóló udvariasság részeként).

Ezután beszélgetésnél, tárgyalásnál a névjegy kitehető az asztalra annak

érdekében, hogy partnerünk nevét el ne tévesszük, vagy partnereink

nevét össze ne keverjük - ami igen súlyos illemsértés lenne.

A névjegy leadása szokásos bizonyos esetekben, a társasági életben és a

hivatalos kapcsolatokban is.
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A névjegyen feltüntethetők azok a napok és időközök, amikor a névjegy

tulajdonosa otthon van, és bejelentkezés nélkül is kész fogadni látogatóit.

Ezt jelzi például az angol "At Home" (azaz: otthon, értsd: otthon vagyok)

kifejezés. Abból a meggondolásból kiindulva, hogy a házigazda át akarja

tekinteni, hogy esetleg kinek kell külön is megköszönnie látogatását -

írásban, szóban vagy a következő személyes találkozáskor - pontosan

kell tudnia hosszabb időre visszamenően is, hogy ki, mikor látogatta

meg. Ezt hivatott elősegíteni az a protokoll "fogás", hogy a látogatóktól

elvárják: távozásukkor névjegyüket az erre a célra kikészített tálcára

tegyék le. Előre be nem jelentett hivatalos látogatás esetén -

természetesen kimentve, hogy miért nem jelentkeztünk be előre -

célszerű névjegyet hagyni a titkárnőnél, a kollégánál, a szobatársnál. A

mellékelt szóbeli üzenet és maga a névjegy biztosan mindent elmond,

ami ahhoz szükséges, hogy partnerünk visszahívjon, vagy felhívásakor

tudjon a látogatásunkról.

A személyes leadás tényét a névjegy bal oldalának keskeny csíkban, vagy

a névjegy sarkának behajtásával jelzik, ilyenkor a névjegy nincs

borítékban. A névjegy sarkának vagy oldalának behajtása azonban

félreértésekre is okot adhat a bizalmasság tekintetében, így hivatalos

kapcsolatokban kerülendő.

A névjegyküldés pótolhatja a személyes megjelenést, találkozást:

küldhető is, illetve esetenként küldeni kell. Hazai gyakorlatunkban a

névjegyküldés gyakorlata elsősorban a diplomáciában, valamint a

hivatalos nemzetközi kapcsolatokban érvényesül.

A névjegyküldés minden esetében fel kell tüntetni annak indítékát. A

társasági kapcsolatok szokásai érthetően keverednek a diplomácia, illetve

a nemzetközi hivatalos kapcsolatok szokásaival. A legfontosabb és

leggyakoribb alkalmakra vonatkozóan a francia etikettből származó

rövidítéseket alkalmazzák, kisbetűvel írva a szavak kezdőbetűit, minden

betű után ponttal.
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A névjegyküldésnél ügyelni kell arra, hogy:

 a névjegyküldés csak a protokolláris előírások szempontjából

felel meg a személyes látogatásnak, s nem egyenlő a személyes

ismeretséggel;

 a névjegy postán küldése udvariatlanság (amit tovább

súlyosbít, ha a névjegy késve érkezik, vagy elvész);

 egyes országokban a névjegyküldés nem pótolja a személyes

látogatást;

 az alkalomhoz kötődő és megválaszolandó névjegyeket

lehetőleg 24 órán belül viszonozni kell;

 ha több személynek egy borítékban küldünk névjegyet, a

névjegy tetejére felírjuk a címzett nevét (ritkán fordul elő);

 több személy ugyanannak a személynek egy borítékban is

küldhet névjegyet.

A küldött névjegyeken alkalmazott jelzések a magánkapcsolatokban

tetszés szerintiek lehetnek, a hivatalos kapcsolatokban azonban az

alábbiakra korlátozódnak:

 a.c. (avec compliment): üdvözlettel; ajándék- és

virágküldéskor a csatolt névjegyre írva;

 p.r. (pour remercier): köszönet; a köszönetként visszaküldött

névjegyen;

 p.f. (pour féte vagy pour féliciter): szerencsekívánat (névnap,

születésnap, egyéb ünnep alkalmából);

 p.r.p.f.: az előző két jelölés egybeírva;

 p.f.c. (pour faire connaissance): megismerkedés, a

bemutatkozásként, megismerkedés céljából küldött névjegyen;

 p.p. (pour présenter): bemutatás; a bemutató írja saját

névjegyére, csatolva melléje a bemutatandó névjegyét (amire

semmit sem kell írni);

 p.f.n.a. (pour féliciter nowelle année): szerencsekívánat új év

alkalmából (magyarul: BÚÉK!);
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 p.f.f.n.: (pour féliciter féte nationale): szerencsekívánat

nemzeti ünnep alkalmából;

 p.p.c. (pour prendre Congé): elbúcsúzás, huzamosabb

tartózkodás után, elutazás előtt;

 p.c. (pour condoléances), vagy

 p.p.p. (pour prendre part): részvétnyilvánítás.

A p.c., p.f., p.f.n.a. és a.c. rövidítésekkel érkezett névjegyekre

köszönetképpen válasznévjegyet kell küldeni p.r. rövidítéssel. Az egyéb,

fenti rövidítésekkel érkezett névjegyekre nem kell névjeggyel válaszolni;

minden így jelzett értesítés azonban megérdemel egy köszönetet a

legközelebbi személyes találkozáskor.

Elterjedt szokás, hogy a névjegyre a rövidítéseket mindig ceruzával írják.

Ha a protokoll osztály a minisztérium, a hivatal, a vállalat vezetője

nevében küld valamilyen alkalomból virágot, az személyes leadásnak

számít, tehát mindig ceruzával írandó a rövidítés.

Egyéb szabályok főleg a diplomáciában érvényesek, ahol a bemutatkozó

névjegy leadásakor pl. a bemutatkozó személynek is ott kell ülnie a

gépkocsiban, amelyik a névjegyet viszi; a névjegyküldés

kezdeményezője általában az újonnan érkezett, de helyileg eltérő

szokások érvényesülhetnek. Míg Franciaországban az újonnan érkezett

diplomata kezdeményezi a bemutatkozást, az angolszász országokban

meg kell várnia a fogadó ország személyiségeinek névjegyküldését.

Általában az alacsonyabb rangú kezdeményez, illetve azonos rang esetén

a fiatalabb; bizonytalan esetekben a kezdeményezés udvariasságnak

számít.

A leadott névjegyek számát szabályozza is a protokoll, így személyes

látogatás esetén nőtlen (vagy külföldön felesége nélkül tartózkodó) férfi

 nőtlen férfinak egy névjegyet ad le,

 házaspárnak két névjegyet s ezt csak a férj viszonozza;

házaspár egy másik házaspárnak két névjegyet ad le (korábbi előírás

szerint néhány hármat: férfi a férfinak, férfi a nőnek, nő a nőnek), vagy
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egy közös névjegyet, s ehhez a férfi a saját külön névjegyét is csatolja,

válaszul ugyanilyen névjegyeket kap;

 ha egy nő saját rangján vagy beosztása alapján ad le névjegyet,

ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a nőtlen férfira.

A névjegyküldés szabályai a diplomáciában is egyszerűsödnek. Több

fővárosban az új diplomáciai beosztott érkezését jegyzékkel jelentik be, s

így fölöslegessé vált a névjegyküldéssel történő bemutatkozás, illetve

bemutatás. Ezt elsősorban a diplomáciai képviseletek nagy száma és a

formalitások egyszerűsítése indokolja.

AJÁNDÉKOZÁS

Az ajándékozás az emberi közösségek kialakulásával párhuzamosan vált

társadalmi szokássá, így a rá vonatkozó szabályok is - amelyek lehetnek

erkölcsi normák, hatósági előírások, vagy üzleti megfontolások - a

társadalmi viszonyok függvényében változtak.

Már az i. e.-i évezredek indiai társadalmának jogrendszerét

megfogalmazó "Manu törvényei" is előírja a bráhmánok számára, hogy

"...ha nem ismeri az ajándékozásra vonatkozó törvényeket, ne fogadjon el

semmit". Ma is felhasználható jótanács. A történelem folyamán

uralkodók ajándékoztak egymásnak országokat, várakat, falvakat, s velük

embereket. Követeknél, hivatalos küldötteknél kötelező volt az ajándék, s

annak nagysága alapján ítéltettek meg országok egymás közötti

kapcsolatai. Az ajándékozás mértéke általában csökkenő irányzatot, de az

egyes országok között igen nagy különbséget mutat.

Az ajándék sokfélesége csak azáltal érthető meg, ha valaki ajándékozni

akar, és választania kell. No meg az által, aki az ajándékot kapja, és

értelmeznie kell a mögötte rejlő szándékot.

A családon belüli ajándékozás az intim kapcsolatok szférájába tartozik.

Többnyire a gyakorlatiasság a mérvadó. Családtagok között semmi sem

tilthatja a fehérnemű és a legkülönbözőbb ruhadarabok ajándékozását, és

nem érthető félre az ékszer sem. Egy praktikus ajándék gyakran sokkal
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jobban kisegít, mint egy használhatatlan, drága meglepetés. Éppen ezért

nem ítélhető el a megkérdezés: "Mit szeretnél a születésnapodra?"

A hivatalos ajándékozás szokásai - a már említett példák szerint is - a

messzi múltban gyökereznek. Ha átgondoljuk az ezen szokásokban rejlő

alapelveket, határozott szellemi vonalat ismerhetünk fel.

Az ajándéknak gyakran társadalmi, kulturális jelentősége van. Az

ajándékozást rendszerint hivatalos (protokolláris) úton egyeztetik, hogy

kölcsönösen elismert, azonos "értékű" ajándékok álljanak egymással

szemben. (Az érték itt nem a mindennapi fogalmak szerint

értelmezendő.)

Az ajándékozás funkcióját kár tagadni, akár magánkapcsolatokban, akár

hivatalos kapcsolat esetén. Nem szégyen tudni - mert ebből élünk, sőt

ebből él meg a cégünk - kinek hogyan vagyunk lekötelezve, nekünk ki

hogyan van lekötelezve. Az eladó gyakrabban ajándékoz, mint a vevő -

ennek okát nem kell magyarázni.

Akármilyen alkalomból és megfontolásból adunk ajándékot, annak

jellege és értéke szerint két kategóriáról lehet szó: a figyelmességi és a

lekötelező ajándékról.

A figyelmességi ajándék jelkép, utal a kapcsolat kellemes vagy hasznos

voltára, emlékeztet rá, illetve az adott országra, szervezetre, személyre, a

közös munkára. Értéke viszonylag csekély, a jelenlegi gyakorlat szerint

belföldi értéke az ezer forintot általában nem haladja meg.

A lekötelező ajándék jelentős értéket képvisel, bizonyos vagyoni

gyarapodást eredményez, és az ajándékozottban a lekötelezettség érzését

kelti.

Adható személyre szólóan, vagy vállalatnak, intézménynek. Könnyen

válik a megvesztegetés eszközévé, máshol viszont jelentős üzletkötés

értékes ajándékok nélkül el sem képzelhető.

A lekötelező ajándék visszautasítása nehéz perceket okozhat, amelyből a

határozottság és az udvariasság segíthet ki - elkerülve esetleg még

nehezebb perceket. Amennyiben az ilyen ajándékot postán vagy

küldönccel küldik, azonnal visszaküldendő; ha csak kibontása után
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állapítjuk meg, hogy nem fogadható el, akkor ezután haladéktalanul. Ha

nincs mód az átvétel visszautasítására vagy a visszaküldésre,

tájékoztassuk illetékes feletteseinket, és járjunk el utasításuk szerint.

Az ajándék kiválasztása az előírások ismeretén túl is sok tapintatot,

ízlést, figyelmet igényel.

Kiindulási szempont, hogy az ajándék

 személyre szóló - tehát lehetőség szerint ismerni kell a

megajándékozandó érdeklődését, ízlését, emellett vegyük

figyelembe az illető vallási érzelmeit (mohamedán vallásúnak

ne adjunk embert vagy állatot ábrázoló képet, szobrot, vagy

alkoholt stb.), politikai meggyőződését;

 emlékeztet - ezért válasszunk hazánkra, annak kultúrájára,

magánkapcsolatban a családunkra, illetve a vállalat

tevékenységére jellemző tárgyakat.

Vannak gyakorlati szempontok is: az ajándék mérete és súlya ne okozzon

kényelmetlenséget, problémát az ajándékozottnak. Gépkocsival utazók

könnyen elhelyezhetik a súlyosabb ajándékokat is, ami repülőgéppel való

utazáskor már túlsúlyt eredményezhet. A hazatérés előtt még más

országokat is felkereső partnerünk számára körülményes a törékeny

tárgyak épségének megóvása.

Egyes tárgyak kategorikusan ki vannak zárva a hivatalos ajándékozásból:

 pénz és értékpapírok (kivéve az adott ország forgalomban lévő

pénzérméinek viszonylag csekély értéket képviselő, díszesen

csomagolt összeállítását);

 a vámszabályok előírásai következtében külföldre nem vagy

csak külön engedéllyel vihető, küldhető, illetve az előírt

értékhatárokat meghaladó értékű tárgyak;

 fehérnemű, alsóruházat (még nők között sem, mert sértést,

sajnálatot, lenézést vagy célzatosságot fejezhet ki, s a
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gyanútlanság, a jóakarat gyenge mentőkörülményként sem

fogadható el);

 élelmiszerek, kivéve egyes sajátos nemzeti termékeket (pl.

kaviár, szalámi, paprika, tájjellegű borok);

 a minőségileg rossz, gyenge vagy giccs, bóvli jellegű tárgyak

nemcsak értékük, de az általuk képviselt alacsony kulturális

szint miatt is. Óvatosságra van szükség kozmetikai szerek

ajándékozásánál: csak világhírű márkák készítményei

számíthatnak igazi ajándéknak, a kommersz készítmények

ismét csak a sértés határát súrolják.

Az ajándékozás formalitásai egyszerűek, a társasági gyakorlat

lényegében megegyezik a hivatalos nemzetközi életben megszokottakkal.

Személyes átadás esetén az ajándékozó néhány keresetlen szót mond, az

ajándékozott hasonlóképpen köszöni meg. Amennyiben a körülmények

megengedik, az ajándékot az ajándékozott felbontja, megnézi, kifejezi

tetszését és örömét (még ha titokban csalódott is). Ha az ajándék ital,

felbontja, és a jelenlévőket megkínálja; ha bonbon, édesség, ugyancsak

körbekínálja, és ő vesz utoljára; ha virág, vázába teszi.

A hivatalos ajándékot nem illik kibontani.

Az ajándék felbontása kötelesség, amit azonban az ajándékozónak illik

elhárítania.

Amennyiben az ajándék felbontására nincs mód, az ajándékozó

közölheti, mi az ajándék; a felbontás, a kínálás mellőzendő. Ez

előfordulhat otthon is, sok vendég esetén, vagy a vendéglátó hivatali

helyiségében, szállodában, étkezésnél. A díszétkezésnél általában a

pohárköszöntő alkalmából, vagy az étkezés végén kerül sor az ajándék

átadására, s ha nem tudjuk, partnerünk készül-e erre, célszerű saját

ajándékunkat feltűnésmentesen készenlétben tartani. Ha az ajándékozás

váratlanul ér, nem illemsértés, ha a viszont ajándékot utólag küldjük el.

Az ajándék küldésénél mellékelni kell az ajándékozó névjegyét, s ezt

visszaküldött névjeggyel, vagy közeli találkozás esetén szóban illik

megköszönni.
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Itt megint figyelembe kell venni más kultúrkörök eltérő szokásait: arab

szokás szerint például nem kell megnézni az ajándékot, és esetleg meg

sem köszönik - ez nem udvariatlanság az ő illemszabályaik szerint,

hanem szokás.

A jó ajándék sokféle követelményt kielégít.

Néhány példa a hazai gyakorlatból:

 népművészeti cikkek (váza, tányér, pohárkészlet, szőttes,

kendő, asztalterítő, kerámia),

 porcelán (Herendi, Zsolnai), illetve kerámia nevesebb

gyárakból (kecskeméti, városlődi stb.),

 könyvek, albumok Magyarországról, városainkról,

tájegységeinkről, kézművességről, múzeumokról, művészekről

stb.,

 hanglemez (népzene, magyar nóták, vagy művészlemezek

klasszikus hazai szerzőktől, illetve klasszikus művek neves

hazai zenekarokkal készült felvétele),

 ital (tokaji vagy más márkás borok, jó minőségű pálinka),

 művészi reprodukciók jellegzetes magyar tájakról

(városképekről, vagy híres magyar művészektől).

Az egyes vállalatok, intézmények emblémáival vagy nevével feliratozott

reklámtermékeket többnyire a tárgyalások megkezdésekor rakják az

asztalra (írómappa, toll stb.), vagy figyelmességként és reklámként

kötetlen formában adják át.

Az ajándékozás alkalmai is megfontolást követelnek. A névnapi

köszöntés az európai kultúrában a legáltalánosabb; a születésnapi

köszöntés már sokkal inkább kötődik valláshoz. Egyes országokban

bizonyos nemzeti/társadalmi ünnepeken is megszokott egymás

köszöntése, más országokban teljesen sajátos hagyományokhoz kötődik

ugyanez.
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Külön kategóriába tartoznak a hivatalos ünnepeken adományozandó

kitüntetések, megemlékezések és egyéb ünnepélyes ceremóniák. Ma

általában az alábbi gyakorlat érvényesül:

 családon belül névnap, születésnap, házassági évforduló, egyéb

bizalmas (csak szűk családi körnek szóló) alkalmakkor;

 a napi hivatalos kapcsolatokban, munkaértekezletek, szakértők,

üzletkötők tárgyalásai alkalmából sem az egyoldalú, sem a

kölcsönös ajándékozás nem szokás, nem is kívánatos;

 a fejlett kapitalista országok gyakorlatában az ajándékozás

többnyire teljesen kikopott a hivatalos érintkezés formaságai

közül;

 az ajándékozás szükségességét vagy célszerűségét minden

esetben egyedi szempontok alapján kell eldönteni, különösen

ügyelve a partner velünk szemben korábban megnyilvánult

gyakorlatára, azaz a viszonzásra;

 meghívás esetén a meghívottnak mindig illik ajándékot vinnie

a meghívó részére, a meghívás alkalmához és annak jellegéhez

igazodva;

 ajándékozás esetén a kölcsönösség ajánlatos, de a házigazda

ajándékozását a vendég (külföldi partner) nem köteles

viszonozni (hiszen esetleg több országban folytat tárgyalásokat

s nem vihet magával ajándékot), erre sor kerülhet majd az

esedékes következő találkozón;

 a vendég által kezdeményezett ajándékozást viszonozni illik;

 az ajándékozásban szerepet játszik a hivatali rang is;

esetenként csak a delegációvezetők kapnak ajándékot, illetve

ajándékozzák meg egymást, máskor viszont a delegációk

valamennyi tagja kap ajándékot (rang szerint csökkenő

mértékben, s ilyenkor valamennyi ajándékot az ajándékozó

delegációvezető névjegyével kell ellátni);

 mivel gyakorlatilag sohasem lehet tudni a partner szándékát az

ajándékozással kapcsolatosan, nagyobb és magasabb szintű

delegációk esetén a protokollosok vagy a titkárok megfelelő

formában udvariasan tájékozódhatnak egymás szándékai felől,
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de gyakran az is elég, ha a külföldi delegációt kísérő tolmács

vagy szakértő látja az erre utaló készülődéseket (előkészített

csomagokat);

 ha partnerünk rákérdez, milyen ajándékot szeretnénk, hárítsuk

el a választ; a célozgatásnak, kéretésnek helye nincs, mert

ilyen esetben a figyelmességi ajándék is lekötelező jellegűvé

válhat. (Családi körben azonban bármiféle megbeszélésnek

helye van, tekintettel a helyzet félreérthetetlenségére és a

praktikus megoldásra.)

Az ajándék árjelzése eltüntetendő, kivéve, ha ez az árcédula levételével

nem lehetséges. Egyéb módszereket kerüljünk - mint a könyvre

rányomtatott ár tintával való áthúzása -, tökéletesen úgysem sikerül, csak

az ajándék külalakját rontja, s a megajándékozott úgyis tetszés szerint

utánanézhet az árnak, ha ez érdekli. Sokkal fontosabb a szép és praktikus

csomagolás.

VIRÁG

A virág az udvariasság és a figyelmesség egyik legszebb jelképe

bármiféle emberi kapcsolatban. Elsősorban a hölgyeknek szokásos

ajándékozni, de férfiaknak is ajándékoznak virágot: családban

felköszöntéskor (elsősorban az idősebbeknek); hivatalos ünnepségeken a

fővendégnek vagy akár mindenkinek; és bármiféle más eseti alkalomkor

is számíthatunk sikerére és látványosságára.

Asztaldíszként kevés virágot rakunk fel, rendszerint különböző fajtájú

virágokból összeállítva, külön erre a célra szolgáló tányérban vagy tálban

elhelyezve (felszúrva). A virág az asztal hosszában van elrendezve, nem

zavarhatja a szemben ülők közötti átlátást, sem az evőeszköz-használatot.

Rövidebb asztalnál középen egy, hosszabb asztalnál esetleg arányosan

elhelyezve két virágdíszt tesznek fel, összhangban az egyéb asztali

dekorációval.
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Régi magyar szokás volt az asztalon végigfutó virágfüzér, amely a tálak,

tányérok, evőeszközök, szalvéták között kanyargott. Ma már nem

alkalmazzák.

Az asztaldíszhez használt virágok kiválasztásánál az elsődleges szempont

a szín, a forma, az összhang; a túlzottan illatozó virágok kerülendők.

Szobadíszként, otthon rendezett vendéglátásnál meghagyják a szokásos

elrendezést. A könnyen billenő állványokon elhelyezett cserepeket

célszerű eltávolítani. A vendéglátás alkalmából küldött virágokat a

társalgóban illik úgy elrendezni, hogy jól láthatók, de nem túlságosan

feltűnők legyenek. A virágokra ízlésesen feltűzik a küldő névjegyét.

Aki virágot küldött - többnyire látatlanul megrendelve - szívesen látja

saját ajándékát. Aki viszont elfelejtette, annak kellemetlen lehet egy

hivalkodó kiállítás mások virágaiból. (A mulasztás azonban másnap

pótolható!).

Teremdíszként a virágok elhelyezése a berendezéstől függ. Téglalap

alakú asztalnál nagyobb méretű, cserepes vagy ládás (örökzöld)

növényeket állítanak a helyiség sarkaiba. Kör vagy négyzet, esetleg U

alakú asztal esetén ezen túlmenően középre helyezhetők virágok olyan

magasságig, hogy a szemben ülő partnerek között a látást ne zavarja.

Érkezéskor és elutazáskor szép és udvarias gesztus a delegáció

hölgytagjainak személyesen átadott virágcsokor.

Ha partnerünket nem fogadjuk személyesen (pl. gépkocsival, bizonytalan

időpontban érkezik), pótolja ezt a szállodai szobába bekészített és

névjeggyel ellátott virág. De akkor is készíttethetünk a szobába virágot,

ha érkezéskor személyesen adunk át egy csokrot.

Ha az érkezőt nem partnere fogadja, hanem annak beosztottja, vagy a

protokollos (aki nő), nem jelenthet problémát, hogy esetleg nő nőnek ad

virágot, hiszen hivatalos udvariassági gesztust teljesít.

A külföldről érkezők a házigazda feleségének nem hoznak virágot. (Ezt

pótolhatják majd a hozzájuk szóló meghívás esetén, vagy anélkül is.)

Búcsúzáskor, elutazáskor akár a repülőtéren, akár a szállodában adhatunk

át virágot (rendszerint azoknak, akik érkezéskor is kaptak), ügyelve arra,

hogy a csokor mérete, formája a lehető legkisebb kényelmetlenséget

jelentse utazás közben.
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Vágott vagy cserepes?

Felköszöntéshez, köszöntéshez rendszerint vágott virágot készíttetünk

csokorba. Az ünnepélyesebb alkalmakkor használt virágkosár tágabb

lehetőséget kínál a fantáziának. A cserepes virág ajándékozása

elsősorban családon belül, baráti körben szokásos, vagy ha tudjuk, hogy

az ajándékozandó személy gyűjti a cserepes virágokat, saját "házi

kertészettel" rendelkezik, szenvedélye a virágnevelés. Fontos tudni, hogy

a cserepes virág tárgyi ajándék, és nem virág szerepet tölt be.

Otthoni látogatáskor a háziasszonynak virágot illik vinni vagy küldeni.

Ha a virágot személyesen viszik, többféle bonyodalom adódhat: a

kabátlevételnél nem tudjuk a virágot hova tenni; a virág borítóját le kell

venni, de esetleg nincs hova dobni; a háziasszony sorban fogadja a

vendégeket, s miután a virágot átvette, vázába kellene tennie, helyét

azonban nem hagyhatja el; az előttünk vagy utánunk érkező

kényelmetlen helyzetben érezheti magát, ha elfeledkezett a virágról stb.

Ezért a virágot ajánlatos küldeni, mégpedig úgy, hogy a vendéglátás

előtti órákban érkezzen meg. Ha feledékenység vagy a helyi szokások

nem ismerete következtében nem küldünk virágot előzetesen, a mulasztás

másnap köszönő névjeggyel vagy levéllel kísérve az etikett megsértése

nélkül pótolható. A küldött virágot az említettek szerint illik

"közszemlére" kitenni, és a küldőnek (érkezéskor, társalgás közben)

esetleg szóban is megköszönni.

A csokor nagysága az alkalomtól függ - különösen ünnepélyes vagy

magas szintű meghívásoknál szokás virágkosarat küldeni. A rangra itt is

ügyelni kell: a főnök által küldött csokor (kosár) nagyobb, mint amit a

beosztottja küld.

A virágok összeállításánál, a kiválasztáskor tudatában kell lennünk, hogy

egyes virágokhoz, illetve színekhez bizonyos erkölcsi fogalmak, ítéletek

tapadnak. A régi hagyományok (a piros rózsa a szerelem, a sárga szín az

irigység, a fehér a tisztaság, szeplőtlenség, a kék a hűség jelképe stb.)

ugyan már elavultak, de a szokásokban tovább élnek, más szokások

pedig gyakorlati meggondolásokat tükröznek:
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 a vágott virágokból készített csokorban csak páratlan számú

szál lehet, mert ez közhit szerint szebben rendezhető el a

vázában (de komoly szakértők szerint ma már a páros számú

virágok is szépen elrendezhetők, így a divat befogadta a tíz

alatti páros számú csokrokat). Tíz szál fölött a páratlan szám

nem kötelező, szokásos például a tucat; keleti országokban a

virágok számánál fontosabb fajtájuk, elrendezésük, formájuk,

az általuk bezárt szög stb.;

 a piros rózsa ma is a szerelem és a házastársi kapcsolat jelképe,

tehát küldése ki van zárva hivatalos rendezvények alkalmából

(a német megítélés hasonlóan fogadja a piros szegfűt is);

 vegyes színösszeállításnál az aktuális divat szerint egymást ütő

színeket kerüljük;

 piros színű virágot is tartalmazó összeállításnál legalább a

csokor fele legyen más színű;

 az ibolya a gyengéd érzelmekre való célzást jelenti, emellett

mérete miatt sem elég mutatós, így kerüljük;

 élénk színű virágot vagy szegfűt fiatal lánynak nem illik adni;

 a liliom történelmileg rossz emlékű, ezért ne küldjük; más

értelmezés szerint viszont az ártatlanság kifejezője; a

gyakorlatiasak azzal érvelnek, hogy illata bódító, ezért ne

ajándékozzuk; tessék választani ezután egyéni megítélés

szerint;

 a krizantém a részvétlátogatás virága (német szokás szerint

viszont igen hivatalos, a mély tisztelet jele);

 kórházba illatos virágot ne vigyünk, a legújabb egészségügyi

szabályok egyenesen tiltják virág bevitelét a kórházakba, ezért

célszerűbb más ajándékot választani (pl. déligyümölcsöt,

üdítőitalt, csokoládét);

 ne tétessünk a csokorba gyorsan el- vagy kinyíló virágot,

legyünk tekintettel a virágok méretének összehangolására;

 egyes országokban (pl. Japán) a virágoknak és a

virágküldésnek (sőt megszemlélésének is) az európaitól

teljesen eltérő kultusza van, ami helyi ismereteket követel.
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A virág személyes átadásakor a csomagolópapírt le kell venni. Az

átlátszó műanyagborító a virágon maradhat. A vendégek búcsúztatásánál

ajánlatos a csomagolópapírt nem összegyűrni és eldobni, hogy a

megajándékozott az utazásra a virágot visszacsomagolhassa.

Nemzetek és virágok között ugyan nincs értelme párhuzamokat vonni, de

néhány adat mesélni képes - minden további következtetés nélkül.

Hollandia híres virágairól és a virágexportban nagyhatalomnak számít.

Aki Hollandiára és a virágaira gondol, rögtön a tulipánmezőket látja.

Pedig a holland virágexportban a rózsa és a krizantém vezet, s csak

felével-harmadával követi ezt a szegfű és a tulipán.

A virágra legtöbbet költő országok sorrendje nehezen állítható össze,

tekintve az ár- és életszínvonal-különbségeket, meg a virágtermelésre

való adottságokat. Az feltehetően senkit sem lep meg, hogy ezen a téren

is Hollandia áll az élen. A sorrend ezután: Olaszország, Németország,

Svájc, Svédország, Norvégia, Franciaország, Ausztria és az Amerikai

Egyesült Államok, miközben Nagy-Britannia és Spanyolország zárja a

sort - Magyarországról ez a felmérés nem közöl adatokat.

A koszorú állhat a hagyományos, mohakarikán kokárdaszerűen

elhelyezett virágokból, vagy lehet úgynevezett görög koszorú, amikor a

mohakarikát (amely lehet nyújtott, tojásdad alakú is) levelekkel borítják,

és a tetejére kerül egy csokor virág. Készülhet még sírcsokor is, ami

kisebb, mint a koszorú, formája fektetett fenyőgallyakra rendezett

virágcsokor. Egyszínű fehér virágból fiatalnak vagy nagyon idősnek

készüljön a koszorú. Bárkinek elegáns a sárga-fehér, rózsaszín-,

halványlila kompozíció. Emléktáblára babérkoszorút illik helyezni.

Ebből is van több méret. A lényege, hogy a koszorú karéja műbabérral

fedett, és csak a rátekert szalag díszíti.

ÁPOLTSÁG, MEGJELENÉS

Minden ősi kultúra jellemző vonása volt a tisztálkodás. A jólápoltság ma

már nem szorítkozik napszakokra korlátozott tisztálkodási tevékenységre,

hanem a különböző helyzetekhez igazodva egyszerű módszerekkel

biztosítható.
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Sok szakmához hozzátartozik a test és a munkaruházat beszennyeződése

olajjal, porral, szénnel, korommal, földdel, vagy más, a munka tárgyát

képező vagy a technológiából származó anyaggal. Az ápoltság is

természetesen sajátosan érvényesül: a munka utáni fokozottabb

tisztálkodással, zuhanyozással, a munkaruha gyakoribb tisztításával,

étkezések előtt a kéz- és arcmosással.

A hivatali munka során mindig akad lehetőség egy kézmosásra,

fésülködésre, hölgyeknél a futó arcápolásra; ez frissít is, és a megjelenést

is javítja.

A testi ápoltság többnyire láthatatlan, de jól érzékelhető. Ha nem is

tudom, a másik mikor zuhanyozott utoljára, vagy mikor mosott fogat,

érzékelem, hogy tiszta, hogy a lehellete kellemes - millió ilyen apró jel

van. Ám a testi ápoltságnak van néhány erősen szembeötlő, jól látható

jegye is, amelyek alapján ápoltságunkat gyorsan és kritikusan ítélik meg

és amelyek könnyen elronthatják a rólunk alkotott jó véleményt.

A haj ápoltsága szembeötlő. A frizura a divatot követi, mivel pedig

manapság sokféle divatirányzat él egymás mellett, sokféle lehet.

Egyaránt elfogadott a férfiaknál a hosszú haj, a nőknél a nagyon rövid is.

A mindennapi életben, józan megfontolás alapján, kerüljük - még a

hölgyek is - a bonyolult frizurákat, melynek elkészítése hétköznap

reggelente időigényes, de rendbentartásához, igazításához napközben

sem adottak mindig a körülmények.

A frizura formája sokféle lehet, ami azonban minden hajviseletnél

egyöntetű követelmény: a haj tisztasága, ápoltsága. Minden hajfélére

kínál a szépítőipar megfelelő kezelési eszközöket, és csak minimális

gondosság kell ahhoz, hogy ezeket saját érdekünkben a legjobban

kihasználjuk.

A kopaszság lehet vallási szokás és divat is, de nálunk többnyire

természeti adottság. Úgy tekintendő, mint az alacsonyabb vagy magasabb

termet, a karcsúság vagy molettség. Semmiféleképpen sem szégyen, még

ha néha zavarja is a férfiakat. De bármilyen meglepő, a kopaszságot is

ápolni kell: egy-egy hosszan kinövő magányos hajszál nevetséges lehet, a

kopasz fejrészre erőszakosan ráfésült és alkalmasint elcsúszó haj sem

esztétikus. Aki pedig végképp nem bír megalkudni saját kopaszságával
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és a hajátültetés fájdalmas és hosszadalmas módszeréhez sem kíván

fordulni (feltételezve, hogy már túl van mindennemű hajnövesztő szer

kipróbálásán, amelyekhez most megjegyzést fölösleges tenni), az

fordulhat a legrégebbi hajpótló eszközhöz.

A bajusz változó divatszokásai a mai kor embere számára sokkal

érzékletesebben maradtak fenn, gyakran nevekhez vagy korszakokhoz

kötődve. A Rákóczy- vagy Jávor-bajusz között és körül sokféle stílus

alakult ki, leginkább egyéni megfontolás, jellem vagy megjelenési igény

határozza meg.

Kis bajusz kis gond, nagy bajusz nagy gond, mondható el, és a bajusz

legveszélyesebb helyzete az étkezés. A bajusz szőrszálain megülő étel-

csöppek gusztustalanok, de maga a bajusz viselője nem láthatja, tehát az

étkezés különös gondosságot követel. Nem illik bajszunkat húzogatni,

tépkedni, pödörgetni még akkor sem, ha ez utóbbi a kuruc korban és

egyes irodalmi művekben nagy divat volt.

A szakáll viselete évezredek óta a jog és a divat kérdése, kultusza tehát

igen kifinomult.

A szakállviseletnek az egyéniséghez kell igazodnia, ugyanúgy, mint a

frizurának, az öltözködésnek; és akármilyen megoldást választunk a

szakállviselet terén (ha már nem mondunk le róla), az alapvető dolog

mindig a szakáll ápoltsága és tudatos viselete. A hivatali, de

különösképpen a diplomáciai életben nem megengedett az arcszőrzet

viselése.

Sokan előszeretettel simogatják bajszukat, szakállukat, s ez, ameddig

természetesnek tűnik, elfogadható. De sokan állandóan ezen szőrzetükkel

vannak elfoglalva társalgás, tárgyalás, étkezés közben. Ez a foglalatosság

sokféle formát ölthet; van, aki bajszát pedergeti, más pedig húzogatja,

ugyanígy szakállát, vagy mindkettőt. Bizonyos határon túl ez már az

orvosi kórtan területére tartozik - a társasági viselkedésben ne engedjük

meg, hogy erre a felismerésre éppen egy orvos társalgópartnerünk

jusson!

A nyilvánosság előtt való megjelenésnek azonban sokkal általánosabb és

sokkal kedvezőbb formái is vannak, amelyek jelszava: tiszta bajusz, ápolt

szakáll.
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Az arc kikészítése divatos angol kifejezéssel a "make-up" a hölgyek napi

megjelenésének tartozéka. A mindennapi munka sem a futószalag

mellett, sem a hivatalban nem igényel semmiféle sminket. A természetes

a legszebb - mondja a régi bölcsesség. De ha fáradtak vagyunk, ha

belesápadtunk a télbe, ha szeretnénk kicsit jobban kinézni, a mai

kozmetikai kultúra mellett ki tilthatja meg, hogy "besegítsünk" a

természetnek?

A mindennapokban elég egy kis arcpír, púder, rúzs, szemfesték,

ünnepélyes alkalmakkor a hölgyek megtalálják az alkalomhoz illő

megjelenéshez szükséges rafináltabb eszközöket.

A férfiaknál az arc kikészítése a borotválkozásra, a bajusz és a szakáll

ápoltságára vonatkozik. A hajfestés magánügy, bár nem olyan magától

értetődően fogadják, mint a hölgyeknél. A természetesen egészséges

életmódra való törekvés egyre erősebb irányzata mellett férfiaknál csak a

legkorszerűbb testápolószerek fogadtatnak el, mint az arcszesz és a

dezodor.

Smink nőknek

A női arcon mind színekben, mind illatban az a nyerő, ha a férfiak - akik

miatt szépítkezünk - csak sejtik, hogy valami nagyon vonzó, de nem veri

ki a szemüket, orrukat. Tehát a bőr színével majdnem azonos alapozó, ezt

a nyakra is le kell húzni, kis "hegyi levegő", azaz arcpír, kevés

szemkontúr, színben az archoz és a ruhához illő rúzs, mindenből kevés,

leheletnyi.

Férfiak arca

Férfiaknál a ma oly divatos, "macsós" félborosta mindenkinek az

ápolatlanságot juttatja elsőre eszébe. Ugyanígy visszatetsző, ha gyenge

arcszőrzetű férfiak igyekeznek szakállt növeszteni: a ritkás szakáll nem

javítja a férfias megjelenést, sőt, ellentétes hatást fejt ki. Minden nap meg

kell borotválkozni. Aki bajuszt, szakállt hord, dupla energiát töltve vele

nyírja, gondozza, borotválja körül. Sok vezető nyugati cégnél, banknál

nem engedélyezik az arcszőrzetet. És még annyit: - nagyon visszataszító

a fülből, orrból kimeredező kisebb-nagyobb szőrszál. Az arcszesz nagyon
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kellemes - de csak keveset tegyenek magukra. Erre különösen a

dohányos ember figyeljen, hiszen szaglása nem olyan jó. A másik

csapda, ha valaki azonos illatot használ több évtizede, hiszen végül is ez

is egy stílus, orra hozzászokik, és egyre többet akar feltenni, mert

ugyanannyi illatot csak nagyobb mennyiségtől fog érezni. Óvatosan!

Test

Az izzadtság- és egyéb testszag egyértelműen és palástolhatatlanul

negatív megítélést von maga után. Tehát mosdás, dezodor, esetleg

hintőpor, vészesebb esetekben bőrgyógyász szaktanácsa szerinti kezelés,

rendszeres mosdás.

A nőknél kötelező a hónalj és a lábszár szőrtelenítése.

Parfüm, a dezodor és mindenféle hasonló illatosítószernél akár a napi,

akár az alkalmi használat esetén kerülendő a feltűnő, az erős illat. A

széles kínálatból mindenki kiválaszthatja az egyéniségéhez, az

öltözetéhez, az alkalomhoz illő változatot.

Kéz, köröm

Mind a férfiak, mind a nők fordítsanak figyelmet a kéz ápoltságára. A

kézfej bőre velünk öregszik, csak kevésbé tudjuk palástolni, de annyit

meg kell tennünk, hogy kézmosás után kis krémet dörzsölünk rá. A

körmök férfiaknál legyenek tiszták, egyenesre vágva és természetesen

nem lakkozva. A nők ne hordjanak nagyon hosszú valódi vagy

műkörmöket. Ez ősidőktől fogva a dologtalanság, a munkára

alkalmatlanság jele volt. Az erős színekkel való lakkozást is kerüljék, az

óhatatlan testbeszéd-jelek fortissimóban fognak hatni, ha vérvörös vagy

világoszöld végű kezek mutogatják. Mind a vörös száj, mind a vörös

köröm erős szexuális jelzés.

A köröm ápoltsága sokak számára a legfontosabb véleményformáló

tényező mások testi ápoltságára vonatkozóan. Nehezen megváltoztatható,

rossz benyomást kelt a koszos, lenőtt, ápolatlan, beszakadt körmök

látványa. A természetes szennyeződéssel járó szakmákban is lehetőség

van a köröm alá rakódó por, piszok eltávolítására a munkaidő végeztével.

A külső hatások miatt erősen veszélyeztetett köröm egészségesen - és
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tisztántartására is megvan már minden lehetőség. E veszélyeztetettség

legszélesebb körét a háztartási munkákat ellátó asszonyok körmei

jelentik.

A fogak ápoltsága minden kapcsolatnál azonnal szembetűnő.

Lenyűgöznek vagy elkápráztatnak a vakítóan fehér, egészséges fogak;

esztétikailag kellemetlen látványt nyújtanak és alkalmasint rosszillatú

lehelettel járnak a lyukas, odvas vagy hiányzó fogak. Mentség erre nem

található, a fogorvosok viszont minden ilyen problémán segíteni tudnak.

(Hordjunk magunknál mindig fogkefét.)

ÖLTÖZKÖDÉS

Az elegancia a divat egyik legfontosabb fogalma. A latin "eligere"

(kiválasztani) igéből származik, ízléses, választékos, divatos, előkelő

öltözködést jelent. Benne van azonban a megjelenés, a magatartás, az

öltözet viselésének módja és rengeteg apró személyiségi megnyilvánulás.

Lehet valaki elegáns sportruhában, egy egyszerű öltönyben is, miközben

mások szmokingban vagy a legdivatosabb estélyi ruhában sem hatnak

elegánsnak. Személyi adottság is lehet; de ha ez hiányzik, megtanulható!

Hivatali öltözet, utcai viselet, munkaruha, szabadidőruha

Ma jól megkülönböztethető öltözködési módokat jelölnek. Alig néhány

évtizede a hivatali öltözet és az utcai viselet lényegében még azonos volt,

a szabadidőruha megjelenésével azonban egyre jelentősebb különbség

alakult ki közöttük. A szabadidőruha utcai viseletté is vált (lásd:

farmernadrág, farmerruha), sőt behatolt a hivatali öltözet területére és

nagymértékben átvette a munkaruha szerepét. A kép így manapság

meglehetősen kevert. Társasági életünkben nagymértékben eluralkodott a

kötetlenség. Figyelembe véve az etikett és protokoll évszázados

fejlődését a szükségtelen, értelmetlen ceremoniális megnyilvánulások

csökkentése felé, ez alapvetően korunk szelleméhez illő folyamat. A

kötetlenség azonban néha a megszokások elé fut és sajátos körülmények

között érvényesül.
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A hivatalos életben az öltözködésnek fontosabb szerepe van, ezért itt az

alkalmakat az ünnepélyesség foka szerint rangsorolják, és eszerint

különböztetik meg az öltözetet:

1. Hivatali ruha (nincs ünnepi jellege).

2. Alkalmi ruha:

a) informális,

b) félünnepélyes,

c) ünnepélyes.

3. Speciális alkalmi ruha (kirándulás, sport stb.).

A HIVATALI ÖLTÖZET

A felsőruházat kiválasztása

Mindenekelőtt a hivatali öltözködéshez adunk néhány jó tanácsot, amely

a divat változásai mellett is tartósan érvényes.

 Az öltözet színárnyalata általában követi az évszakot (nyáron

világosabb, télen sötétebb), klasszikus kivételt jelentenek a

diplomáciai etikett által előírt félünnepélyes és ünnepélyes

alkalmak sötét színeikkel.

 A kiegészítő tartozékok (nyakkendő, zokni) egymással

harmonizálnak, a cipő színe a ruha színével, árnyalatával

összhangban van.

 A napszak is motivál, ma sokkal inkább, mint régen: délelőtti

ünnepélyes alkalmakon is előfordul a világos öltöny, de

nyáron, esti, informális rendezvényeken is illő a sötétebb

árnyalat.

 A színösszetétel divat szerint változik, a szabás is, ezért

általános érvényű útmutatás nehezen adható, annál fontosabb a

divat változásainak ismerete és mértéktartó követése.

 A divat újításai többnyire szélsőségesek, csak bizonyos idő

után mennek át a közízlésbe, mégpedig mértékletes formában,

és még később - vagy soha (lásd: miniszoknya) - a hivatalos,

méginkább a nemzetközi hivatalos érintkezés etikettjébe; ezért

a divatot mértéktartóan kell követni.
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 Egyes - főleg fejlődő - országok bel- és külföldön a

nemzetközi kapcsolatokban is tudatosan használják nemzeti

vagy hazai szokás szerinti viseletüket, amit itthon el kell

fogadni hivatalos öltözetként, külföldön pedig nem szabad

utánozni.

 Az öltözködésnél fel kell készülni minden váratlan lehetőségre,

például külföldi partner váratlanul is érkezhet, s kellemetlen,

ha nincs kéznél a zakó, nyakkendő, vagy valamelyik

munkatársunk helyett informális rendezvényen kell részt

vennünk, amit kínos azzal elhárítani, hogy nem vagyunk

megfelelően öltözve.

Az öltözködés mindig az alkalomhoz igazodik. A magánéletben

viszonylag önhatalmúlag döntjük el, mit tartunk ünnepélyes jellegű

alkalomnak. Barátunkat meglátogathatjuk szabadidőruhában vagy

öltönyben, társaságot fogadhatunk nyakkendő nélkül, ingujjban (feltéve

természetesen, hogy ezt a lazítási lehetőséget nekik is felkínáljuk). A

moziba menve sem "öltözünk ki", de színházba, operába elmenni

farmerban, tornacipőben, nyakkendő nélkül, borzasan, a művészettel és a

művészekkel szemben illetlenség.

A gyászolás

A fekete a világ legtöbb országában a gyász színe, de nem mindenütt. Az

európai kultúrában a családtag halála után három hónapig, egy évig,

három évig vagy örökké kell hordani a fekete színt. Ezt még a mai napig

is tartják, elsősorban hagyományosan vallásos közösségekben, kisebb

településeken. A városi kultúra, az üzleti világban való objektív részvétel

azonban ezt ma már nem követeli meg. A férfiaknál a fekete nyakkendő

viselése, a nőknél a fekete, fehér, szürke színek együttes viselése jelzi

külsőleg a gyászt. De ma már ez sem kötelező - az ember belülről

gyászol, fájdalmát nem mutatja, nem kényszeríti a környezetét a

részvétre.

A hivatali öltözet a férfiaknál ma is az öltönyt jelenti, természetesen a

divat sokféle lehetőségét felhasználva; hölgyeknél a választék jóval

sokrétűbb. Ez az öltözet elvárható mindazoktól, akik ügyfelekkel, üzleti
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partnerekkel, külföldiekkel munkakörükből adódóan kapcsolatba

kerülnek. Egyértelműen kizárandó a hivatali öltözet fogalmából a farmer

és - bármilyen divatos is - a szabadidőruhának minden változata.

Ugyanígy nem való a hivatali öltözet részeként pulóvert, garbót viselni.

Ez persze nem jelentheti azt, hogy egy irodaépület minden részéből

száműzni kell ezeket az öltözködési formákat. Semmi nem indokolja,

hogy a telefonközpontos öltönyben üljön a munkahelyén, vagy a

leíróirodában a fiatal gépírónő ne járhasson be farmerruhában.

A hivatalos öltözet fontos eleme az, hogy öltözködésemmel megtisztelem

partneremet. Az elvárt normák teljesítése nem jelenthet megterhelést és

néhány gyakorlati megoldással mindig kényelmessé tehetők. Meleg nyári

napokon elég a zakót és nyakkendőt a hivatalban tartani, nem kell az

öltönyben már a reggeli forgalomban megizzadni. Dolgozhatunk

ingujjban, de vegyünk zakót a bejelentett látogató érkezése előtt;

hasonlóképpen járhatunk el a nyakkendőnél.

A férfiöltözet

A férfiak részére az üzleti életben, hivatalban az alábbi ruházat kívánatos:

öltöny:

 A szürke, a kék, a barna és más, ún. "földszín" halvány és

sötét, magában mintás árnyalatú változata (nyugati körökben

szalonképtelenséghez vezet a málnaszín, a halvány vagy

középzöld, a bordó és egyéb bohém felhozatal).

 Szövetanyagból (a gyapjú öltönyök nagyon drágák, de érdemes

inkább spórolni rá, mintsem hogy tiszta műszálas, úgynevezett

„VOR” öltönyben járni).

 Az öltönyhöz elegáns a mellény, de nem érhet sokkal

magasabban, mint a zakó gombolása. A mellényhez hosszú

ujjú inget kell viselni, és a zakót nem szabad levetni.

 Attól függetlenül, hogy egysoros vagy kétsoros a zakó, a

férfiak, amikor leülnek, ki kell, hogy gombolják, és felálláskor

újra begombolják.
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 Zakót levetni csak akkor illik, ha kizárólag férfiak vannak

együtt, és a házigazda ezt felajánlja. Zakót levenni csak rövid

ujjú ingről illik.

 Ha valaki fázósabb, hidegebb helyen dolgozik, télen a zakó alá

felvehet pulóvert. Elegáns a V alakban nem túl mélyen

kivágott, vagy a kerek nyakú is, de alatta egyértelműen fehér

ingnek kell lennie. A V kivágású pulóverhez nyakkendőt kell

hordani, a kerek kivágású alatt nem kötelező, de akkor az

inggallér felső gombját ki kell gombolni, és ilyenkor a gallér a

pulóveren belül marad. (Azért ez utóbbiban ne menjünk

sorsdöntő tárgyalásra, aláírásra, vagy délutáni fogadásra.)

 A nadrág annyira lógjon rá a cipőre, hogy minimálisan és

maximálisan egy roggyanás legyen benne.

ing:

 Mindig világos színű, ha lehet, fehér vagy pasztellszínű,

esetleg enyhén mintás, a gallér lehajtott, alatta a nyakkendő

mindig szorosan csomóra kötve;

 nem illik a kihajtott ing (és a nadrágon kívül viselt ing)

viselése külföldivel való tárgyaláskor,

 zakó alatt nagy melegben a rövid ujjú ing megengedett.

nyakkendő:

Ne legyen feltűnően mintás, a divatnak azt a változatát kell követni,

amelyik a legkevésbé rikító. Feltehetően örök divat marad a tűpettyes.

 (A csíkos nyakkendővel azért kell óvatosnak lenni, mert

Angliában, egyes amerikai és ausztrál körökben klubhoz

tartozást jelentenek a meghatározott csíkozású motívumok.)

Elegáns lehet nyakkendőn a visszafogott színezetű, apró,

például kasmír minta.

 Csokornyakkendőt hétköznap csak az hordjon, aki mindig csak

csokornyakkendőt hord, és a stílusához tartozik.

Természetesen ez sem lehet rikító, feltűnő - sem méretében,

sem anyagában.
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 Nem illik selyemsálat tenni az inggallér alá, nem pótolja a

nyakkendőt.

öltöny-ing-nyakkendő:

E három "ruhadarabból" az egyiknek mindig minta nélkülinek kell

lennie, tehát egyszínű öltönyhöz fölvehetünk diszkrét csíkos inget és

mintás nyakkendőt. Ha az öltöny és a nyakkendő mintás, akkor az ing

legyen egyszínű, illetve ha halszálkás öltönyhöz veszünk diszkrét mintás

inget, akkor a nyakkendőnek kell egyszínűnek lennie.

alsóruházat:

 boxeralsó;

 mindig kötelező az ing alatt atlétát hordani.

zokni:

 hosszú szárú (hogy leülésnél, a láb keresztbetételénél se

látsszék ki a láb a nadrág és a zokni széle között);

 sötét színű; fekete cipőhöz (kék, fekete, szürke öltönnyel)

mindig fekete zokni, barna cipőhöz az öltöny színével - pl.

drapp - megegyező zokni.

cipő:

 vékony talpú, sötét színű, fűzős bőr félcipő;

 soha, még nyáron, egy esetleg világos színű öltönyhöz,

nadrághoz sem illik világos színű cipőt felvenni;

 a csizma téli utcai viselet, aki gépkocsival jár, annak

felesleges; ha a férfi csizmában jár, mondjuk gyalogol, a

hivatalban át kell váltania vékony talpú fűzős cipőre.

Hivatali öltözet nőknek

A nőknek természetesen sokkal színesebb, változatosabb az eszköztára -

gondolnánk. Pedig a hivatali öltözet még a nők esetében sem engedi meg

a tobzódást - viszont sokkal nagyobb önfegyelmet kíván.

A hivatali ruhatárra az alábbiak javasoltak: térdig - legfeljebb egy kicsit,

egy tenyérnyivel feljebb - érő szoknya, blézer és blúz, kosztüm és blúz,
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nyáron a szoknyán kívül hordott blúz. Még a legmelegebb nyárban sem

való olyan ruhát, blúzt hordani a hivatali életben, amelyik nem takarja a

vállat. A sál és a kendő nagyon jó kiegészítők. A nadrág csak akkor

javasolható, ha valóban hibátlan alakra kerül. A nadrág feltétlenül

szövetből legyen, tehát mind a stretch, mind a farmer tilos. A pulóver

nem elegáns. Vékony garbó természetesen hordható.

A női öltözet:

alsóruházat:

 mindig kötelező viselni;

 nem lehet feltűnő színű (pl. fehér blúz alatt fekete melltartó);

 legyen tiszta, és ne látszódjék ki.

blúz:

 nem átlátszó, nem dekoltált, nem kihívó;

 nem lehet ujjatlan, a hónalj nem látszódhat;

 pulóvert nem illik viselni, vékony garbót lehet.

szoknya:

 kevéssel térd fölött érő, egyenes szabású;

 a farmer- vagy bőrszoknya viselése nem megengedett.

kosztüm:

 egyszerű, nem erősen kivágott fazon;

 nadrágkosztüm viselése kerülendő elegánsabb alkalmakkor.

harisnya:

 harisnyanadrág (vagy combfix);

 mindig kötelező viselni;

 mindig testszínű, soha nem mintás;

 esti alkalmakra lehet fekete;

 a vastag pamut harisnya kellemes, hasznos, de csak az utcán, a

hivatalban át kell váltani a normál, vékony harisnyára;
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 soha ne hordjunk térdharisnyát vagy bokáig érő harisnya-

zoknit, ún. titokzoknit;

 mindig legyen nálunk tartalék harisnyanadrág.

cipő:

 vékony talpú, bőr cipő;

 félmagas, nem tűhegyes cipősarok;

 elöl zárt;

 nem élénk színű; sötét, még nyáron is csak legfeljebb a

sötétkékig;

 csak ha a ruha is indokolja, legfeljebb a drappig világosodhat

ki;

 soha nem szabad hófehér színű cipőt felvenni (egyetlen kivétel

a menyasszony az esküvőjén);

 az utcai, laposabb sarkú, esetleg esőálló cipőnket, télen a

csizmát a hivatalban át kell váltani;

 a sportcipő, mint ahogy nevében is van, csak sportos

alkalmakra való;

 nők hordhatnak szandált, de csak olyat, ami a lábujjukat

takarja, tehát elöl zárt.

Mindennapi ruhadarabjaink

A zsebkendő a ruhához tartozik.

Férfiaknak célszerűségi és egészségügyi okokból ajánlatos a jobb belső

zakózsebben tartaniuk, így bal kézzel ülés közben is kényelmesen és

feltűnésmentesen elővehető, a mozdulat nem zavarja a társaságában jobb

oldalon ülő hölgyet, valamint nem fertőzi a kézfogásra használt jobb

kezet. Nőknél a kézitáska egyszerű és kényelmes megoldást nyújt.

Fontos, hogy a zsebkendő mindig tiszta legyen, a zsebnél kisebb méretre

összehajtva. Használatánál a feltűnésmentességre kell törekedni,

látványosan kibontani, összehajtogatni gusztustalan.
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A papírzsebkendő, bármennyire is elterjedt és praktikus, nem ajánlatos;

hivatalban, szűkebb körű tárgyaláson még elmegy, de protokolláris

rendezvényeken, ünnepélyesebb alkalmakról nem is beszélve, már nem

elégíti ki a jó ízlés követelményeit. Ilyen esetekben vászon- vagy

batisztzsebkendő a kívánatos.

A kalap a fejvédők számos más változatával együtt a fej védelmére és

díszítésére szolgált.

A kalap a divatot követi, színben és formában igazodik a kabát, a ruha

színéhez, szabásához. A női kalapviselet erősen kötődik a helyi

szokásokhoz is. A téli kalapoknak számtalan, melegségétől is függő

divatváltozata van. Nyáron inkább a fantázia és a dekorativitás határozza

meg. Köszönéskor a hölgyek nem emelnek kalapot és zárt helyen is a

fejükön tarthatják. Le kell venniük azonban, ha asztal melletti étkezésre

kerül sor (egy kerti partin viszont nem), vagy színházban, moziban,

operában, ahol másokat a látásukban zavar.

Komoly pozíciót betöltő férfi soha ne vegyen fel sapkát. A bőr baseball

sapka nevetséges. Az irhakalap, ha nagyon hideg van, mint legvégső

megoldás, jöhet szóba.

A kesztyű télen férfiaknál, nőknél egyaránt az utcai öltözet része. Nyáron

többnyire csak nőknél, a nagyon ünnepélyes alkalmakon a férfiaknál is.

Kézfogásnál a férfiak az utcán a kesztyűt lehúzzák, a nők nem. Hivatalos

alkalmaknál a férfiak számára a kesztyűt a (diplomáciai) etikett csak

frakkhoz (fehér bőrkesztyű) és a látogató öltözékhez (szürke vagy fehér

bőrkesztyű) írja elő, a nőknél a nagyestélyihez (könyökön felül érő

kesztyű). A mindennapi hivatalos nemzetközi kapcsolatokban nem

előírás sem férfiak, sem nők számára, ízlés szerint választható vagy

elhagyható, általában ritkán viselik. Ha igen, társaságban való

tartózkodás és étkezés alkalmával mindig le kell venni.

A kalap és kesztyű különösen együtt kötelez, viselkedésünk

fegyelmezettebbé válik, magunk is hiszünk eleganciánkban.
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A táska mindig bőrből legyen.

A férfiaknál sokáig divatban volt a diplomatatáska, ami ugyan ránézésre

elegáns, de kinyitni és valamit kivenni belőle nem nagyon lehet, csak ha

asztallap van a közelben. Az aktatáska egy fokkal jobb, legalább fölülről

nyitható.

Nőknek nem illik aktatáskát hordani. A nők kézitáskája legyen bőrből, és

még nyáron se legyen vakító fehér színű.

Két dolgot kell mindenképp elkerülni, az egyik a kis autóstáska,

különösen függesztőjénél fogva lóbálva, a másik a műanyag szatyor. Az

irattárcát és pénztárcát belső zsebben illik hordani. A névjegytartót is. A

táska és a tárcák is természetesen bőrből kell hogy legyenek, színük

fekete, de mindenképp sötét.

A nadrágszíj mindig bőrből van, sötét, és nagyon visszafogott a csatja,

semmiképp sem nagy és fényes.

Esernyő

Az esernyő Angliában - és ezáltal az anglomán üzleti világban - a hivatali

elegancia elengedhetetlen része. A hosszú nyelű esernyő az elegáns.

A kabát szabását már nem írják elő etikettszabályok, egyidejűleg

többféle divatos forma él.

Színben is eléggé elszakadt még az évszaktól is: vannak sötét árnyalatú

átmeneti kabátok és világos tónusú télikabátok. Nem kell attól tartanunk,

hogy alkalmilag használt kabátunkkal feltűnést keltünk, vagy megsértjük

az illemet.

 télen hosszú szövetkabát;

 tavasszal ballonkabát;

 dzseki, bőrkabát viselése nem megengedett;

 férfiak kabátja nem világos színű, a télikabát semmiképp sem

szőrmegalléros;

 a bunda nem hétköznapi viselet, azt a nők estélyi alkalmakra

vegyék csak fel;
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 frakkhoz, szmokinghoz, zsaketthez fekete selyem hajtókával

ellátott szövet felöltő illik.

A szemüveg is az öltözködés elemei közé tartozik és így divatkérdés is.

A szemüveg használatát ma három alapvető megfontolás határozza meg:

a szemüveg egészségügyi alkalmassága, a divat és az egyéniség. A

választás ezek után kézenfekvő.

Az ékszer az öltözet feltűnő eleme.

Itt is érvényesek a régi igazságok: szép az, ami egyszerű, a kevesebb

néha több. A nők kerüljék a túlékszerezést, mert hivalkodó és ízléstelen.

Ékszerként nem szabad olcsó utánzatokat használni, vagy a szélesen

elterjedt olcsó utcai divatot követni a gyűrűk, karperecek, láncok bő

használatával. A jó ízlés egyik legszigorúbb fokmérője az ékszer

mértéktartó használata. Férfiaknál a jegygyűrű és a pecsétgyűrű

szokásos, a frakkóra lánccal kiment a divatból. A mandzsettagomb ne

legyen feltűnő, ha nappal hordjuk; este lehet elegánsabb kivitelű. Egyéb

ékszer (a most divatos nyaklánc, csuklólánc stb.) hivatalos alkalmakra

nem illik.

A csuklón csak a karóra lehet bőrszíjjal, és minél laposabb, annál

elegánsabb. Természetesen márkásnak kell lennie.

A nőknél az ékszerek, nemes bizsuk "öltöztetnek". A kosztüm fehér

blúzzal elegánsabbá tehető egy kitűzővel, fülbevalóval, lánccal,

karkötővel, gyűrűvel,

de egyszerre soha ne hordjunk sokat. A kézfejeken legföljebb egy-egy

gyűrűt hordjunk. A hajban ne hordjunk bizsut, feltűnő csatokat.

A hivatali protokoll nem engedi a bőr ruhanemű viselését. A bőrkabát,

bőrdzseki, esetleg bőrszoknya vagy -nadrág avantgárd még ma is.
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A farmer

Akik a lázadó hatvanas években voltak fiatalok, a munkahelyre is

farmerben jártak. Ahogy aztán öregedtek, ahogy magasabb rangokat

töltöttek be - öltönyt húztak. Ma a farmer a világ egyenruhája, mindenütt

lehet hordani, ami nem hivatalos alkalom.

AZ ALKALMI ÖLTÖZET

Az öltözet neve is kifejezi, hogy bizonyos esetekben, helyeken vagy

egyéb alkalmakkor az öltözködés az ünnepélyességhez igazodva

hangsúlyozottan fontos.

Az öltözködéssel kapcsolatos követelmények érvényesek mind a magán-,

mind a hivatalos életünkre:

 mindig az alkalomhoz illően öltözzünk,

 a divatot csak addig a mértékig kövessük, ami alakunknak,

korunknak és ízlésünknek megfelel,

 ruházatunkkal is fejezzük ki, hogy adunk magunkra,

megbecsüljük hivatásunkat, munkánkat, beosztásunkat és

cégünket.

Ha egy rendezvényre szóló meghívón nincs előírt öltözék, akkor a

rendezvény jellege és az időpontja határozza meg, mit vegyünk fel.

A 18 óráig kezdődő fogadásra mehetünk hivatali öltözetben, később

azonban sötét öltönyben illik megjelenni.

Előírás szerinti alkalmi öltözékek

A meghívón az alábbi öltözködési jelzéseket találhatjuk:

White tie / formal: frakk (fehér mellénnyel, fehér vagy keményített

inggel, melynek gallérja egyenes, tört sarkokkal, fehér

csokornyakkendővel, hozzá fekete lakkcipő illik). A nőknek nagyestélyi

(hosszú ruha, megfelelő kiegészítők, könyökön felül érő kesztyű).

Kesztyű és táska viselése minden alkalomra kötelező, a kalapot a helyi
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szokásoknak és az alkalomnak megfelelően viseljük. A frakkot

napközben is előírhatják nagy jelentőségű ceremóniákra, ilyenkor

azonban a mellény fekete. A hölgyeknek napközben természetesen nem

nagyestélyit kell felvenni, de ajánlott a nagyon elegáns, esetleg hosszú

ruha.

Black tie / semi-formal: szmoking (fekete mellény, keményített - puha,

lehajtott vagy egyenes gallérú fehér ing, fekete csokornyakkendő, fekete

lakkcipő). A nőknek hosszú ruha, a nagyestélyinél egyszerűbb kivitelben.

A szmokingot csak esti alkalmakra írhatják elő.

Informal: sötét öltöny, elegáns nyakkendő vagy csokornyakkendő, fekete

fűzős cipő, fekete vékony zokni; nőknek alkalmi ruha.

Casual: hivatali öltözet (öltöny, nyakkendő), nőknek szoknya és blézer,

vagy kosztüm.

Slacks - sportos öltözet (itt végre fel lehet venni a farmert, a

vászonnadrágot, a csizmát, a sportcipőt, a pulóvert, és nem kell

nyakkendőt kötni).

Diplomáciai és nemesi, főnemesi körökben az alábbi öltözetek

fordulhatnak még elő:

Ceremoniális öltözet - fekete zsakett, csíkos nadrággal, fehér, lehajtott

gallérú ing, szürke nyakkendő, fekete fűzős cipő. A nőknek angolos

kosztüm vagy komplé, feltétlenül kalappal, kesztyűvel.

Látogató öltözet - fekete zakó, csíkos vagy sötétszürke nadrág, fehér,

lehajtott gallérú ing, szürke vagy sötét mintás nyakkendő. A nőknek

kosztüm vagy ruha kabáttal.
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PONTOSSÁG

"A pontosság a királyok udvariassága" - mondja egy régi francia

illemkódex. Ha azzal vágunk vissza, hogy mi nem vagyunk királyok;

helytelenül tesszük. A pontosság minden társasági kapcsolatban ma is az

egymás iránti megbecsülést, a másik tiszteletét fejezi ki.

A gyakorlat mást mutat. Hivatkozhatunk a rohanó világra, zaklatott

életünkre, sokféle elfoglaltságunkra, második és harmadik műszakunkra -

azonban ez a pontosság követelménye alól feloldást nem ad.

A magánélet természetesen rugalmas, a barátnőmnek, a barátomnak, a

baráti házaspárnak nyugodtan megmondhatom, milyen feszített tempó

vár ránk a szombat délutáni parti előtt, és hogy hat - fél hét között

biztosan ott vagyunk, de hétkor már joggal számíthatunk bizonyos

neheztelésre.

Közismert, hogy a pontosság követelménye Európában északról délre

haladva egyre lazul, más kultúrkörökben és más kontinensek országaiban

pedig a pontosság fogalma egészen más értelmezést is nyerhet. Ilyenkor

be kell számítani a helyi szokás szerint "kötelező" késést. Ha Brazíliában

egy este 8.00-ra szóló meghívásnál 9.00 órakor érkezünk, a háziasszony

még a fürdőkádban ül, a háziúr borotválkozik - még többet illik késni. Ha

a brazilok komolyan gondolják a jelzett időpontot, hozzáteszik: "Hora

inglés", azaz angol óra (pontossági fogalom) szerint értendő.

A pontosság fogalmai a hivatalos kapcsolatokban, különösen nemzetközi

téren és főleg a diplomáciában sokkal szigorúbban megfogalmazódtak.

A protokoll megkülönböztet az alkalomtól függően:

 percnyi pontosságot,

 megengedett késést,

 meghatározott időpontok között való érkezést.
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Percnyi pontosság kötelező hivatalos tárgyalásokon, olyan hivatalos

rendezvényeken, mint a jegyzőkönyv aláírása, meghatározott

szertartásrendet követő rendezvényeken, megbeszélt találkozókon.

Nem engedhető meg a korábbi érkezés (megzavarhatjuk partnerünk előző

programját, kényelmetlen várakozásra kényszerülünk előszobájában),

sem a legcsekélyebb késés.

Pontosságot kíván a tárgyalás befejezése is: ha a tárgyalás időpontjának

egyeztetésekor annak időtartamát is meghatároztuk, a megjelölt időben

fejezzük is be, hogy partnerünk programját ne borítsuk fel. Szükség

esetén állapodjunk meg új időpontban a tárgyalás folytatására. Magas

rangú személyeknél tett látogatáskor a titkárság általában előre közli,

mennyi idő áll rendelkezésünkre, ennek letelte előtt néhány perccel illik a

találkozást megköszönni és a búcsút kezdeményezni.

A megbeszélt időpontban pontosan érkező látogatót megvárakoztatni

nagyfokú udvariatlanság. Ha a látogató a meghatározott idő lejártakor

nem készül távozni, és a tárgyalás folytatását nem tartjuk

elengedhetetlenül szükségesnek, akkor elfoglaltságunkra célozva, ha ez

nem használ, arra hivatkozva, magunkat kimentve, udvariasan nekünk

kell a búcsúzást kezdeményezni.

A megengedett késés az alkalom jellegétől függően változik.

Ültetéses étkezésre szóló meghívásnál pontosan illik érkezni, legfeljebb

néhány perces késés fogadható el. (Az étel időre készül, s ha nem

szolgálják fel, minden perccel veszít minőségéből, ami pedig a siker

fontos tényezője). A legbiztosabb ezért, ha a megengedett késés

lehetőségével nem élünk. Ha távolabbról érkezünk, vagy ha forgalmi

akadályok miatt az utazási idő bizonytalan, inkább legyünk a helyszín

közelében korábban, s kerüljünk néhány háztömbbel többet, vagy

várjunk a gépkocsiban, ameddig eltelik a pontossághoz szükséges idő.
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Rövid időszakon belüli időpont

Ritkán előforduló eset, hogy az időpont (ültetéses vendéglátásnál) rövid

időszakban (p1.12.15-12.30) van megadva. Ilyenkor mindig ezen belül

kell érkezni.

Meghatározott időpontok között való megjelenés esetén a meghívó a

kezdési és a befejezési időpontot is megjelöli (pl. 18.00-tól 20.00-ig);

ilyenkor gyakorlatilag bármikor megjelenhetünk, illetve távozhatunk

ezen időpontok között.

Természetesen az illendőség azt kívánja, hogy az első húsz percben

érkezzünk, és legkésőbb a befejezési időpont előtt néhány perccel

távozzunk. Közvetlenül a befejezési időpont előtt érkezni, vagy annál

tovább maradni nagyfokú illetlenség.

MEGHÍVÁS, MEGHÍVÓK

Meghívással rendelkezni előfeltétele mindenféle társasági összejövetelen

vagy hivatalos társadalmi alkalmakon való részvételnek. A meghívás

történhet:

 szóban: személyesen vagy telefonon;

 írásban: levélben vagy meghívóval.

Magyarországon a társadalmi élet közvetlensége miatt nem szokás a

magánéletben írásos meghívók küldése. Otthon - de akár étteremben -

rendezett összejöveteleket rendszerint telefonon beszélünk meg,

egyeztetünk, igazolunk vissza. Vonatkozik ez színházi- vagy

mozimeghívásokra, a hétvégi nyaralóba szóló meghívásra; gyakorlatilag

a találkozás minden esetére.

Más országokban a magánélet sokkal zártabb, elképzelhetetlen

becsöngetni a szomszédhoz egy kis borsért: komolyabb esetben is először

telefonon tisztelettel el kell mondani, miről van szó, és időpontot kérni az

ötperces átmenetelhez. Ennek elmulasztása "kinézést" válthat ki, igazán



Atalanta Távoktatási Központ Megjegyzés

195

kellemetlen következményekkel. Ezekben az országokban a társasági

összejövetelek is igen erősen kötődnek az írásos formákhoz.

A hivatalos életben - hazánkban és külföldön is - ugyancsak az írásos

meghívók rendszere a megszokott. (Itt nem a vállalati vagy minisztériumi

munkaértekezletre való meghívásról van szó, ahol a meghívólevélben

közlik a napirendet is és mellékelik a több oldalnyi tárgyalási anyagot,

hanem ünnepélyesebb, úgynevezett társadalmi alkalmakról.)

A meghívó a hivatalos, protokolláris meghívás legszélesebb körben

használt, általánosan elfogadott eszköze.

Tartalmaznia kell minden szükséges információt a meghívással

kapcsolatosan, vagyis:

 a meghívó nevét és hivatalos rangját,

 a meghívás tényét (meghívási formulát),

 a meghívott nevét (esetleg rangját),

 a meghívás alkalmát, indítékát,

 a rendezvény jellegét,

 a meghívás helyét és időpontját (időtartamát),

 a részvétel visszajelzését vagy a lemondást lehetővé tévő

utalásokat,

 az öltözetre vonatkozó esetleges kívánalmakat,

 egyéb hasznos információkat.

A meghívón a meghívó személy hivatalos rangja rendszerint megelőzi a

nevét, bizonyos magas rangok esetén a nevet ki sem írják. Amennyiben a

feleség is részt vesz a rendezvényen, ketten szerepelnek meghívóként, a

feleséget saját nevén (rang nélkül) és a szokásos udvariassági kitétellel

tüntetik fel.

A meghívási formula a nyelvtől függ, s mindig harmadik személyben áll.
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Néhány példa:

Magyarul: ...tisztelettel meghívja...

Angolul: ...requests the pleasure of the company of ...

vagy: ...requests the honour of the company of ...

Oroszul: ...proszit (meghívott neve) pozsalovaty na (alkalom

megjelölése)...

Franciául: ...prie (a meghívott neve) de lui faire l'honneur de prendre part

á (a rendezvény megnevezése) ..., vagy: ... prie (a meghívott neve) de lui

faire l'honneur de venir (a rendezvény megnevezése)...

Olaszul: ...ha l'onore de invitare ...

Németül: ...gibt sich die Ehre ... (teljes szöveg)... einzuladen (zu bitten).

A meghívott neve teljesen kiírandó, az udvariassági formulát nem szabad

elhagyni. A név helyett az "Önt" kerülendő, mert személytelen és így

figyelmetlen forma, de nagyszabású rendezvényeken (pl. nemzeti ünnep

alkalmából adott nagy létszámú fogadáson) mégis előfordul.

A meghívott neve után kiírható a rang, beosztás, de nem kötelező. Ha

kiírják, fokozott figyelmességnek számít. Házaspároknak szóló

meghívónál a férjnek kijáró udvariassági formulát követi a feleségé, vagy

a férjet hivatali rangján, feleségét pedig név szerint tüntetik fel.

Például: ... prie M. et Mme XY de ...,

... of Mr. and Mrs. XY ...,

... prie M. le Directeur de HUNIMPEX et Mme XY....

... gibt sich die Ehre Herrn XY und Frau Gemahlin ... einzuladen...

A meghívás alkalma a meghívón több helyen feltüntethető. Nyomtatott

meghívón rendszerint elegendő helyet hagynak ki a vonatkozó aktuális

szöveg beírására. Ünnepélyesebb alkalmakkor a meghívó tetejére, a

meghívó neve (rangja) fölé nyomtatják. Gyakori, hogy a meghívóhoz

papírcsíkot fűznek, amelyen géppel írt szöveg tájékoztat a meghívás

alkalmáról. (Például rövid ideig hazánkban tartózkodó delegáció

tiszteletére adott nagyköveti fogadásnál.) Olyan esetekben, amikor a



Atalanta Távoktatási Központ Megjegyzés

197

meghívott számára egyértelmű a meghívás oka, azt fel sem kell tüntetni.

A rendezvény jellegét a meghívó szövegében a közismert kifejezésekkel

tüntetik fel: fogadás, buffet-dinner, dinner, garden-party stb. A fogadás

helye és ideje ugyancsak beépül a meghívó szövegébe.

Amennyiben ebből a hely mégsem derül ki egyértelműen (Nagykövetség

vagy Hotel Hilton), a meghívó valamelyik alsó sarkában megadják a

pontosabb címet (kerület, utca, házszám, vagy Hotel Hilton, Nagy

Bálterem). Különösen fontos a cím pontos megadása otthonra szóló

meghívásnál. Egyes meghívókon a bal alsó sarokban két cím szerepel

(például a nagykövetségé és a nagykövet rezidenciájáé), ezek közül az

egyiket kihúzzák.

A meghívás időpontja

Az óra feltüntetése többféleképpen történhet: A klasszikus hagyományok

szerint a meghívás időpontjának megjelölésekor az évszámot nem kell

(sőt nem szabad) feltüntetni, ma azonban sok meghívón ez is szerepel. A

hónapot mindig névvel, sohasem számmal írják, a napot számmal, de

gyakran (különösen idegen nyelveken) nemcsak azt tüntetik fel,

hányadikára szól a meghívás, hanem azt is, milyen napra esik

(szeptember 6-án, hétfőn).

 Csak a kezdés időpontját adják meg (pl. 19.00 óra vagy 7.30

p.m.), ez a leggyakoribb,

 a rendezvény kezdeti és befejezési időpontját szerepeltetik

(18.00-20.00),

 az érkezésre rövid időszakaszt jelölnek meg (pl. 19.15-19.30).

Ünnepélyes meghívókon, amelyeket (a meghívottak nevét kivéve) az

alkalomra teljes szöveggel előrenyomtatnak, előfordul, hogy a dátumot,

időpontot is (csak) betűvel írják ki.

Ezt a megoldást különösen az amerikaiak szeretik; nagyon elegáns hatása

van.
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A részvétel visszajelzése, azaz a meghívás elfogadásának közlése

kívánatos, ültetéses alkalmaknál kötelező.

Ha a meghívott a meghívással nem tud élni, azt le kell mondani. Az ezt

lehetővé tevő telefonszámot a megfelelő rövidítéssel a meghívó bal alsó

sarkába nyomtatják.

A bal alsó sarok nem kötelező, gyakran szerepel a jobb alsó sarokban is,

attól függően, milyen egyéb rövidítések, jelzések vannak még a meghívó

alján. (Hagyományos angol szokás szerint általában a jobb sarokba

nyomtatják, s csak a "jobb emberek" a bal sarokba - de ki nem tartja

magát "jobb embernek"? Amerikai szokás szerint viszont a bal alsó

sarokba kell nyomtatni.)

Kétféle szövege lehet:

mindenképpen igényelt visszajelzésnél "Választ kérünk" (V. K.);

ha pedig csak távolmaradás esetén igénylik a választ, akkor (zárójelben)

írják a telefonszám fölé: "Csak akadályoztatás esetén".

A meghívón alkalmazott rövidítések (mint a névjegyen is) általában

francia nyelvűek, de más nyelveken készült meghívókon használható a

saját nyelv, illetve abból származó rövidítés.

Bármilyen nyelvű meghívón alkalmazható azonban francia rövidítés, a

félreértések elkerülése céljából. A leggyakrabban használt rövidítések a

lemondásra:

 V. K. (Választ Kérünk),

idegen nyelveken:

 franciául: R.S.V.P., vagy: R.s.v.p. (répondez s'il vous plait);

(seulement) en cas d'empechement = (csak) akadályoztatás

esetén:

 angolul: Regrets Only (csak lemondás esetén):

 németül: U.A.w.g. (Um Antwort wird gebeten = választ

kérünkl:

 oroszul: proszba otvétyity (választ kérünk)

Az öltözetre vonatkozó előírásokat ma általában kerülik, még rendkívüli

alkalmakkor is csak ritkán fordul elő a meghívón.
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Ha igen, ezek a jelzések a következők lehetnek:

 uniform informal (tenue de ville, dunkler Strassenanzung),

azaz hivatali öltözet;

 black tie (cravate noir), fekete csokornyakkendő, azaz

szmoking, nőknél kosztüm vagy kisestélyi;

 white tie (cravate blanche), fehér csokornyakkendő, azaz frakk,

nőknél nagyestélyi.

A meghívón szerepelhetnek egyéb fontos információk, illetve

udvariassági rövidítések, amelyek mindig a meghívó alján vannak

feltüntetve:

 egyes rendezvényeken a meghívó nemcsak udvariassági

formula, hanem szó szerint a részvételi jogot jelenti, ezért

belépéskor felmutatandó (utcai bejáratnál, a különterembe

vezető lépcsőnél, folyosón stb.), erre figyelmeztethet a

"Belépéskor a meghívó felmutatandó", "Megjelenés csak

meghívóval", "Egy személy számára" stb. szöveg;

gyakorlatilag igen ritkán alkalmazzák;

 a helyszínen nehezen megoldható parkolás esetén

feltüntethető, hogy "Parkolás a ... úton", ami nehezen

megközelíthető vagy kevéssé ismert helyeknél útbaigazítást is

jelent;

 (külföldön, pl. Angliában, a vidékre szóló meghívókon

esetenként még azt is feltüntetik, melyik londoni pályaudvarról

mikor indul vonat, esetleg, hogy hol kell leszállni);

 ültetéses étkezésnél (amennyiben ez a meghívásból nem derül

ki egyértelműen) ez a tény feltüntethető, francia szöveggel:

repas assis;

 szóbeli meghívás és megbeszélés után küldött meghívó bal

alsó sarkába szokás írni a "p.m." (pro memoria, emlékeztetőül)

jelzést, ilyenkor, ha az R.S.V.P. a meghívóra van nyomtatva,

ceruzával áthúzzák;

 egyéb kéréseket, pl. magas rangú vendég érkezése vagy

búcsúztatása alkalmából rendezett ünnepélyes fogadáson
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(búcsúztatáson); "Megjelenését... órára kérjük", vagy "Bejárat

a ... kapun" stb.;

 amennyiben a meghívás alkalma pontosan nem tüntethető fel a

meghívón erre a célra kihagyott helyen, nemzetközileg is

szokásos gépelt szöveget papírcsíkon a névjegy tetejére

erősíteni a megfelelő magyarázattal (pl. "A magyar-francia

kereskedelmi és kulturális vegyes bizottság rendkívüli ülése

alkalmából").

A meghívó formája nemzetközileg egységes: téglalap alakú, mérete kb.

azonos a levelezőlapéval, vagy hosszított formátumú.

Megkülönböztetünk egy- vagy kétlapos meghívót.

 Az egylapos meghívónál az első oldalon áll a szöveg. A lap

felső, középső részén, a szöveg fölött elhelyezhető a vállalat

emblémája, diplomáciai meghívókon az ország címere,

dombornyomással, vagy színes nyomással.

 A kétlapos meghívónál az első oldalra nyomtatandó a címer,

embléma, de üresen is hagyható. Kétnyelvű meghívónál a

második és a harmadik oldalon van a két szöveg.

 Magyarországon általában a harmadik oldalon szerepel a

magyar nyelvű szöveg, a második oldalon a külföldi partner

nyelvén, illetve idegen nyelven írt meghívás. Esetenként külön

borítóba teszik, ilyenkor a borító kartonból, a betét finomabb

papírból készül.

A meghívó anyaga egyszerű, sima, matt vagy fényes, jó minőségű

kartonpapír. Csak nagyon ünnepélyes alkalmakra nyomatnak külön

meghívót, amelyre csak a meghívott nevét írják kézzel. Az előre

nyomtatott meghívókat a hivatalos nemzetközi kapcsolatokban

(diplomáciában is) széleskörűen alkalmazzák; ezen minden változó

információ helye üresen marad.

A meghívó kitöltése kézzel történik, ez személyes és udvarias jelleget

biztosít. A géppel való kitöltés bizonyos érdektelenséget hordoz

magában, és éppen olyan helytelen, mint a név kiírása helyett a puszta

"Ön" használata. A kézzel való kitöltés természetesen nem jelenti azt,

hogy valamennyi meghívót magának a vendéglátónak kell kitöltenie,
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nyugodtan bízhatja ezt a munkát titkárnőjére, munkatársára,

magánéletben családtagjaira. Ügyelni kell azonban az olvashatóságra és

lehetőleg a szép írásmódra.

A meghívó elküldése a társasági életben 2-3 héttel a meghívás időpontja

előtt szokásos. A meghívót postán küldik.

A hivatalos életben is a 2-3 hét kívánatos, de gyakorlati problémák miatt

(utolsó egyeztetés a vendégdelegáció megérkezése után) ez sokkal

rövidebb határidővel történik meg.

A küldésnél is ügyelni kell a személyes jellegre, célszerű gépkocsival

elküldeni. Rövid ideig tartózkodó delegációnál érkezéskor, illetve az első

hivatalos találkozáson (lehetőleg programegyeztetéskor) kell átadni a

meghívókat.

Magas beosztásúaknak, ha a meghívás nem szóbeli megállapodás alapján

vagy delegációs programhoz kötődően történik, célszerű a meghívót még

jóval korábban elküldeni, hiszen programja messze előre be lehet

táblázva.

Diplomatáknak a meghívó a Külügyminisztérium Protokoll Osztályán

keresztül továbbítandó.

A meghívókra azonnal, legkésőbb 1-2 napon belül válaszolni kell.

Bizonytalanság esetén ajánlatos a lemondás (vagy esetleg olyan válasz

adása, hogy a meghívott mikor tud biztosan nyilatkozni részvételéről).

Vezető beosztásúaknál a választ a titkárnő, illetve a protokoll osztály

továbbítja.

Lakásra szóló hivatalos meghívás esetén a háziasszonynak virágot illik

küldeni (lásd: virág).

A rendezvényen szigorúan csak azok vehetnek részt, akik meghívót

kaptak, ha pl. a meghívó a férjnek szól, nem viheti magával a feleségét.

Ha a meghívó házaspárnak szól, s a feleség nem tud elmenni, a férj

részvétele visszaigazolandó, a feleségé lemondandó. Személyre szóló

meghívás esetén tolmácsot sem szabad vinni (ültetéses alkalmakon ez

különösen kínos lenne).



Megjegyzés Atalanta Távoktatási Központ

202

Külföldi szokások ismerete mindig érdekes és hasznos lehet, itt csak

ötletszerűen ismertetünk néhányat.

Angliában a társasági életben elterjedt a meghívók mellett a levélben

való meghívás rendszere. Ezek a "szöveges" meghívók lényegében

ugyanazokat az udvariassági kifejezéseket és információkat tartalmazzák,

mint az (elő)nyomtatott formális meghívók. Az angol etikett szigorúan

megköveteli az ilyen meghívásokra adott írásbeli választ, amely

értelemszerűen mindig rövid és levélszerű.

Sajátos formát jelentenek az "at Home" meghívások, amelyek azt tüntetik

fel, hogy az illető mikor fogad otthonában vendégeket. Ez bal felső

sarkán tartalmazhatja a meghívott nevét, különösen, ha egy időpont van

megadva, és ilyenkor a bal alsó sarokban szokták feltüntetni a

rendezvény esetleg speciális jellegét: tánc, bál, zenei est stb.

Nagy baráti-ismeretségi körrel rendelkezők "at Home" meghívóikon

(amelyek tulajdonképpen a névjegy egy speciális változatát is jelentik)

nem tüntetik fel a meghívott nevét, de több látogatási időpontot adnak

meg, rendszerint adott időszak meghatározott napjaira megjelölt

órajelzéssel.

Németországban a legfontosabb illemtankönyv jelszava évek óta:

"kevesebb formalitás - több tapintat!" Biztosan ennek is köszönhető,

hogy az írott meghívóknál ajánlja a nemzetközileg általános harmadik

személyben való fogalmazás helyett az első személyben való

fogalmazást. Így például a "Van szerencsénk meghívni..." helyett az

egyszerűbb és közvetlenebb "Meghívjuk..." kifejezést. Ennek persze

nyelvi okai is lehetnek, mert az előző változat németül "Wir haben die

Ehre..." sokkal felsőrendűbben hangzik, mint az angol "request the

pleasure", vagy az idézett magyar változat.

Amerika etikettkönyvei már régóta elismerik a sokkal bizalmasabb

változatokat a formális meghívás terén is; így a keresztnéven való

megszólítást, a névjegyre rövidítésekkel írt meghívást és a válaszok

rövidségét, minimális udvariassági kitétellel. Mindez természetesen jól

beleillik az amerikai kultúrába és az amerikai társasági élet
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formalitásaiba, amelyet az erőteljes, nyers, szabados, érzékletes,

közvetlen, tárgyilagos, lényegretörő megnyilvánulások jellemeznek.

RANGSOR

A nemzetközileg érvényesülő társasági-társadalmi udvariassági

szabályok határozottabb megfogalmazását a "négyes szabály"

tartalmazza, amely a rangsorolás gyakorlatiasabb megközelítését is

magában foglalja. Eszerint három tényezőt, azaz az ezeken belül, illetve

negyedikként az ezek között fennálló viszonyokat kell mérlegelni,

vagyis:

 a nemet,

 a kort,

 a rangot és

 a különbségeket ezeken belül, illetve ezek között.

A felsorolás rendje nem jelent sorrendiséget: mindig az adott helyzet

függvényében kell megfontolni, hogy például a korkülönbség és a

rangkülönbség milyen viszonyban áll egymással. Egy magánjellegű

összejövetelen feltehetően többet nyom a latban a nyugdíjas 70 éves

kora, mint az 50 éves férfi vezérigazgatói beosztása. De hivatalos

tárgyaláson a 30 éves vezérigazgatót nem előzheti meg rangsorolásban az

55 éves vezérigazgató-helyettes sem.

Ha mélyebben belegondolunk a négyes szabály elveinek ilyen

összeütközéseibe, akkor megérthető, hogy a rangsorolás örök problémája

volt minden társadalomnak és így elkerülhetetlenül a hivatalos

nemzetközi kapcsolatoknak is; a diplomácia terén ezért évszázadok óta

igyekeztek rendező és egyeztetett szabályokat találni.

Egészen hivatalos megfogalmazás szerint "a rangsorolás magába foglalja

az államférfiak, diplomaták, magas szintű küldöttségek, a társadalmi

rendszer vagy az általános társadalmi ítélet alapján megkülönböztetett

személyek helyének, mozgásának, egymás követésének, vagy

egymásmellettiségének rendjét a legkülönbözőbb protokolláris, hivatalos
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vagy társadalmi alkalmakon". Igen fontos szerepet játszik a mindennapi

hivatalos nemzetközi kapcsolatokban is.

A nemzetközi hivatalos kapcsolatok a világkereskedelem kezdetleges,

kialakuló formái mellett elsősorban természetesen az uralkodók, államok

közötti érintkezésre, a diplomáciára korlátozódtak. Nem véletlen tehát,

hogy a rangsorolási kérdések is mindenekelőtt a diplomáciában

jelentkeztek.

A mindennapi hivatalos rangsorolás két alapelve:

 a hivatalos rangsorolás elsődlegesen nem az egyénekre

vonatkozik, hanem az egyén által képviselt tisztség hivatalos

megbecsülését fejezi ki;

 a képviselt tisztség szorosan kötődik az adott ország állami

szervezetének, párt- és társadalmi apparátusának, termelési

rendszerének felépítéséhez, azok kölcsönös viszonyához.

Ezen alapelvek között lényegében nincs különbség sem a különböző

társadalmi rendszerek, sem az eltérő megfontolások szerint szerveződő

államapparátusok között. A kormányok, a minisztériumok, a vállalatok, a

szövetkezetek stb. hivatali felépítése könnyen kiismerhető és mindennapi

ismereteinkkel is jól megérthető az alá- és fölérendeltségi viszony.

Nézzünk néhány példát!

 A kormányban: miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

(kinevezve vagy belső szabályzat szerint), miniszter (tárcával

vagy tárca nélkül, tárca nélkül, de főhatóságok irányításával

megbízva) stb.;

 A minisztériumban: miniszter, államtitkár, miniszterhelyettes

(korábban az államtitkár volt hazánkban a miniszter első

helyettese, ma viszont a miniszternek két egyenrangú, de

különböző funkciójú helyettese van: a politikai és a

közigazgatási államtitkár - megszűnt viszont a

miniszterhelyettesség); főcsoportfőnök, főosztályvezető, önálló

osztály vezetője (főosztályvezetői rangban, de a
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főosztályvezetők után rangsorolva); osztályvezető stb.,

beleértve olyan belső finomságokat is, hogy a miniszteri

(minisztériumi) főtanácsosok általában minisztériumi

főosztályvezetői rangot élveznek - bár a főosztályvezetőknek

tartott értekezletre rendszerint csak esetenként kapnak

meghívást; vannak ezenkívül - nemcsak a minisztériumokban -

egyéb tanácsadói címek is, amelyeket többnyire már nem

pusztán a hivatalos és a munkaköri feladatok alapján kell

értékelni.

 Vállalatnál: igazgató, igazgatóhelyettes, főosztályvezető,

főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, önálló osztály

vezetője... (de ha van más rangban nem minősített főkönyvelő,

az a főosztályvezetők előtt is rangsorolhat); a

nagyvállalatoknál a felsővezetői rangok nyomatékosan

kiegészülnek: vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, igazgató

stb.

 Vállalati tanács vezetése alatt álló vállalatoknál: a VT elnöke,

igazgató, a VT elnökének helyettese, igazgatóhelyettes... stb.

 Szövetkezeteknél, intézeteknél, más - kisebb - gazdálkodó

szervezeteknél ez a rangsor értelemszerűen hasonló, bár az

egyes funkciók megnevezése a szakmától és a szervezeti

jellegtől függően változhat (elnök, főtitkár stb.).

Természetesen jelentkeznek további bonyodalmak is, mint az azonos

rangúak egymás közötti rangsorolása, ahol másodlagos megfontolásokat

vesznek figyelembe, amelyek viszont már nem általános érvényűek.

(Például az igazgatóhelyettesek egymás közötti rangsorát az határozhatja

meg, hogy a vállalat jellege szerint a műszaki vagy a kereskedelmi vonal

áll-e az előtérben, vagy általános elveket követve a gazdasági

igazgatóhelyettes tölti-e be az első igazgatóhelyettesi funkciót.)

Ha különböző szintű, vagy eltérő szervezeti felépítésű intézmények

képviselőiből áll össze egy küldöttség, akkor az alacsonyabb szintű

szervezet adott beosztású munkatársa a felsőbb szintű szervezet azonos
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rangjánál egy fokkal lejjebb rangsorol.

A hivatalos kapcsolatok terén minden protokolláris szokást előre meg

kell tudni (erre is szolgálnak a diplomáciai és egyéb nemzetközi

képviseleti intézmények) és alkalmazni kell a kölcsönösség alapvető

elvét.

Az egyházi címek és méltóságok az emberi társadalommal együtt

alakultak ki, akármilyen vallást is veszünk alapul.

Számunkra talán szokatlan visszatérni az ezekkel járó formalitásokhoz,

de Európában kétezer év óta több vallás él együtt, amelyek (kivéve az

államhatalmi beavatkozásokat) régóta megtalálták ennek az

együttélésnek a békés útjait.

Az egyházi hierarchia természetesen vallásonként különbözik, illetve

különböző elnevezéseket használ, amelyek nyelvenként átfedik egymást

vagy nyelvileg azonos kifejezések, de a vallás belső rendje szerint eltérő

jelentésűek. Néhány példa: a katolikus prépost protestáns megfelelője az

esperes; vagy az, hogy az egyes vallások területileg eltérően

szerveződnek, mint római katolikus egyház és a zsidóság.

Mindenki joga a saját vallásához való alkalmazkodás; mindenki

kötelessége a "felekezeti béketűrés": más vallások szokásainak

tiszteletben tartása.

A vallási és egyházi szokásokkal kapcsolatosan egyre több viselkedési

útmutatót adnak a vallási szervezetek tájékoztatói, mindenki forduljon

ezekhez legjobb meggyőződése szerint.

A nők rangsorolása két elvet követ:

 ha a hölgy saját hivatali beosztása alapján van jelen, akkor

saját hivatali rangja szerint rangsorol;

 ha feleségként van jelen, akkor férje rangján rangsorol.

A gyerekek rangsorolása ugyan erőltetetten protokollárasan hangzik, de

hivatalos rendezvényeken mégis szükség lehet rá.

Ha az alkalom valamiféle családi jelleggel bír, akkor a gyerekek szüleik

után, kor szerint rangsorolnak. Ha a rendezvény hivatalos jellegű (például

a hivatalos tárgyalásokat záró búcsúvacsorára udvariasságból meghívják



Atalanta Távoktatási Központ Megjegyzés

207

a vendég delegációvezetővel együtt utazó feleségét és leányát), a gyerek

rangsorolható a hivatalos delegáció után - a vegyes rangsorolás biztosítja

majd, hogy gyakorlatilag ne az utolsó helyre kerüljön.

A rendezvény helyszíne szempontjából különbséget teszünk saját és

idegen ház között.

Magunkra vonatkoztatva:

 saját ház az, ahol én vagyok a vendéglátó, legyen az valóban

saját otthonom, vagy vendéglő;

 idegen ház, ahol én meghívott vagyok.

A protokoll ezt bonyolultabban fogalmazza meg, de nem árt tudni:

saját/magyar ház

 belföldön minden olyan hely, ahol a magyar fél vagy személy

a vendéglátó (tárgyalóterem, étterem, egyéb rendezvények

helyszíne),

 külföldön a magyar külképviseletek (diplomáciai,

kereskedelmi, vállalati kirendeltség), valamint minden hely,

ahol a vendéglátó a magyar fél (étterem stb.);

idegen ház

 belföldön minden külföldi követség, képviselet, kirendeltség

épülete, alkalmazottainak lakása, valamint minden olyan hely,

ahol a házigazda szerepét külföldi tölti be,

 külföldön a magyar képviseleteket, illetve az olyan helyeket

kivéve, ahol a vendéglátó magyar, minden más épület, illetve

hely.

Saját (magyar) házban azonos rangú bel- és külföldiek között a külföldié

az elsőbbség, idegen házban a magyaré.
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Delegációk rangsorolása

Sokoldalú értekezleteken a részt vevő vállalatok, országok delegációi

között is sorrendet kell megállapítani. Ez nem érinti a delegációk rangját,

mivel minden delegációt egyenrangúnak kell tekinteni, de az ügyrend, a

munkarend érdekében nélkülözhetetlen. A delegációvezető rangja nem

befolyásolja a delegáció rangját; minden delegációvezető - tényleges

rangjától eltekintve - azonos rangúnak tekintendő.

A legcélszerűbb és leggyakorlatiasabb megoldás a tárgyalási nyelv

ábécéje szerint való sorrend megállapítása. Több tárgyalási nyelv esetén

bármelyik választható; ilyenkor a legtöbb delegáció által beszélt

hivatalos nyelvet szokás alapul választani.

A nemzetközi szervezetek hivatalos tagsági listával rendelkeznek, ennek

sorrendje (ami ugyancsak valamelyik nyelv ábécéjét követi) is alapul

vehető.

Alkalmi, nem rendszeres, többoldalú értekezleteken, vagy olyan

esetekben, amikor bármilyen sorrendi probléma merülhet fel, az ENSZ-

ben alkalmazott sorrendet (és ország megnevezést) szokták alkalmazni.

A tárgyalásokon részt vehetnek megfigyelők, tanácskozási joggal, de

döntéshozatali (szavazási) joggal nem rendelkező képviselők is, akár

adott államok, akár bizonyos érdekelt szervezetek részéről. A

megfigyelőket általában külön helyezik el (a hivatalos delegációkat

követően, vagy külön asztalnál), és így külön, a hivatalos delegációk után

rangsorolják.

A vegyes rangsorolás

Az olyan rendezvényeken, ahol a két delegáció nem külön-külön ül, s

magukon belül rendeződnek el, hanem egymással keveredve, vegyes

rangsorolást kell alkalmazni. Ennek jellemző alkalma a díszétkezés.

Vegyes rangsorolásnál gyakorlatilag a két delegáció névsorát egymás

mellé tesszük, majd összecsúsztatjuk úgy, hogy a meghívottak

(külföldiek) a belföldi partner elé kerüljenek.
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Több delegáció esetén az azonos rangúak egymás közötti rangsorolásánál

további szempontok szerint döntünk (nem, kor, szakmai tekintély, a

következő rendezvény házigazdája).

A tolmács rangsorolása

A tolmács nem hivatali rangja alapján vesz részt a tárgyaláson,

rendezvényen, hanem technikai feladatot lát el. Így nem rangsorol,

hanem funkcionálisan helyezendő el olyan helyen, ahol a feladatát a

legjobban el tudja látni.

Tárgyaláson a tolmács ülhet külön fülkében, az elnök vagy a

delegációvezető mellett, ültetéses vendéglátásnál az asztal végén (ha

folyamatosan nincs szükség rá), de a delegációvezető mellett is (ilyenkor

helyének nincs rangsorbeli értéke).

Egyéb szabályok és szokások

Bárki átengedheti helyét az utána következőnek. Ez különösen akkor

szokásos, ha férfi után nő, vagy lényegesen idősebb férfi következik.

AZ ÜLÉSREND

Mindennapi életünkben ülésrenddel, ültetési renddel nemigen

foglalkozunk. Ünnepélyesebb alkalmakkor - esküvői ebéd étteremben,

karácsonyi vacsora stb. - a vendéglátó törvényszerűen átgondolja, kit

hova ültet. Családi körben mérvadó a kor és a rokoni kapcsolat foka lesz:

barátok, kollégák meghívása esetén a rokoni kapcsolatokat a barátság

foka és a munkatársi kapcsolat jellege fogja követni az elhelyezés

megfontolásakor; ez utóbbi kettő keveredhet.

A hivatalos életben az ültetési rendnek komoly szerepe van, és mivel a

magánélet kérdéses pillanataiban is segíthet eligazodni, érdemes

áttekinteni; emellett az asztalnál való ültetési rendek konkrét példákat is

adnak a magánéletben való felhasználásra.

Az asztal formája eleve sok mindent meghatároz: a társalgási

lehetőséget, a kényelmes elhelyezést, a rangsorolási különbséget vagy a

törekvést a rangsorbeli különbségek hangsúlytalanná tételére.
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A következő asztalformákat különböztetjük meg:

Téglalap alakú:

Négyzet alakú:

Patkó (U) alakú:

Fésű alakú:

Kerek:

Vannak más alakzatok is, mint a T vagy az L alakú asztalok, ezek

azonban a lehető legrosszabb megoldások, elhelyezési problémák és

kényelmi szempontok, az egymásnak háttal ültetés miatt lehetőleg

kerülendők. Szigorúan protokolláris rendezvényeken étkezésnél csak a

téglalap, a négyzet alakú vagy a kerek asztalt alkalmazzák.

Ültetés tárgyalásnál:

A hivatalos tárgyalások legtöbb esetében az ültetés az alig észrevehető

formalitások között marad. Tárgyalni lehet dohányzóasztal mellett

(kényelmetlen, ha írni, jegyzetelni kell), a főnök íróasztala elé tett székre

ültetve (kellemetlen érzés, mint a vallatószékben), a tárgyalópartnerek

ültethetők süppedős fotelekbe vagy párnázott székekre stb. A házigazda

1. Ábra

2. Ábra

3. Ábra

4. Ábra

5. Ábra
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hellyel kínálja vendégeit, de határozott ültetési rend nincs: ha a főnökök

leültek, a beosztottak már tudják, hol az ő helyük.

Ha azonban valóban tárgyalóasztal mellé kell leülni, akkor érdemes

megfontolni, milyen alakú asztalt készíttetünk elő.

Általában a következők ajánlhatók:

A téglalap alakú asztal a legmegfelelőbb két küldöttség tárgyalásán.

A delegációvezetők az asztal közepénél, egymással szemben ülnek. A

vendég delegáció vezetőjét kell csak a kijelölt helyre ültetni, a delegáció

többi tagjai maguk helyezkednek el.

Kevés résztvevő esetén a delegációvezetők az asztal végénél is ülhetnek,

mellettük az asztal közepe felé csökkenő rang szerint a többi résztvevő,

az "asztalfőn" pedig a tolmács ül - ez igen gyakorlatias elrendeződés.

A négyzet alakú asztalt nagyobb, általában sokoldalú tárgyalásoknál

használják.

Az elnökséggel szemben állva jobb kéz felől kezdik a delegációk (ábécé

szerinti) elhelyezését, az e sorrendben az utolsó delegáció kerül ismét az

elnökséghez legközelebb eső helyre:

.

Minden delegáció helye azonos értékű.

A delegációvezető mellett gyakran csak egy-két vezető delegációs tag (és

szükség esetén a tolmács) ül, a többiek mögöttük foglalnak helyet.

H1 H2

V1 V2

…

…

Tolmács

6. Ábra

Elnökség

D

delegáció

C

delegáció

F delegáció

E delegáció

A delegáció

B delegáció

7. Ábra
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A patkó (U) alakú asztal

Nem ajánlatos két delegáció részvételénél, mert a delegációvezetők az

összekötő ágon egymás mellé kerülnek és egyúttal tulajdonképpen saját

delegációjuk szélére. Egyébként értelemszerűen ugyanazok a szabályok

érvényesülnek, mint a négyzet alakú asztalnál. Ültetni lehet az U alak

belső száraira is (de sohasem az összekötő szár belső oldalára), ám az itt

ülőknek kényelmetlen lehet, hogy másoknak hátat fordítanak, vagy nem

látják a beszélőt (megtörténhet, hogy a delegációk vezetői a külső

oldalon ülnek, a tagjai pedig a belsőn).

A fésű alakú asztal tulajdonképpen a patkó alakú kibővített változata.

Hátránya, hogy elkerülhetetlenül akadnak olyan helyek, amelyeken az ott

ülők kénytelenek másoknak hátat fordítani.

A kör alakú asztal ha kisebb méretű, szolgálhat néhány fős

megbeszélésekre, de nagyobb tárgyalásokon speciális, ovális, de

tulajdonképpen kör alakban elhelyezett asztalokat is lehet alkalmazni.

Ilyenkor ugyanazok a szabályok érvényesülnek, mint a négyzet alakúnál.

Kisebb kerek asztalt célszerű használni, ha a rangsorolás problematikus,

a rangkülönbségek csekélyek, és az alkalom meghittebb jellegű.

Ültetéses étkezés

Munkaétkezésnél az előírt ültetés fölösleges. A delegációvezetőket úgy

ültetik, hogy egymás mellett vagy egymással szemben kényelmesen

tudjanak társalogni, a többiek kötetlenül helyezkednek el, lehetőleg

partnerük mellett.

Díszétkezésnél szokásos, magasabb szintű találkozókon pedig kötelező

protokolláris előírás az ültetés, ültető tablóval (vagy az ülés helyét

feltüntető kártyával), a terítékhez kitett névkártyával.

Az ültetésnek sokféle variációja lehet, az asztal formájától (ami

célszerűség szerint választandó), a helytől (étterem, otthon), a

résztvevőktől (pl. feleségek jelenléte) és egyéb tényezőktől függően.
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Ültetés gépkocsiban

A „nem gyalog járás”, különösen addig, amíg a hintót nem találták fel, a

kiváltságosok privilégiuma volt.

 A gépkocsiba való be- és az abból kiszállás sokat elárul a

"felvett" neveltetésről. Figyeljék meg, hogy milyen

gördülékenyen suhannak be és röppennek ki a kocsikból az

uralkodók, arisztokraták.

Általános szabályok:

 beszálláskor a gépkocsi eleje a beszállóknak bal kéz felé

legyen, vagyis a kocsi bal oldala legyen előttük a járdával

párhuzamosan;

 a beszállási sorrend a rangsort követi;

 amennyiben a gépkocsi forgalmi okok miatt jobb oldalával

kényszerül a járda mellé állni, azok a személyek, akik a bal

oldalon szállnak be, nem a fővendég előtt, hanem mögötte

kerülik meg a gépkocsit;

 kiszálláskor a gépkocsi jobb oldalának kell a járda mellé

kerülnie, a kiszállási rend is a rangsort követi;

 a gépkocsivezetőnek (vagy a belföldi kísérőnek) illik

segédkeznie az ajtó kinyitásánál és bezárásánál (vagyis ő száll

be utoljára és száll ki elsőként, ez a rangsort nem bontja meg,

mert a gépkocsivezető nem rangsorolt). A gépkocsiban a jobb

hátsó ülés a főhely, a többiek sorrendje a következő:

12

3

12 3

4

12 3

4

5 1

23

Hg
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Saját gépkocsiban - amennyiben a vendéglátó (Hg) maga vezeti – a

főhely a jobb első ülés.

Pótülésre és a gépkocsivezető mellé vendéget nem illik ültetni, csak a

kísérőt vagy tolmácsot. A jobb oldali pótülést üresen kell hagyni

(különösen ünnepségeken), hogy a fővendég jól kiláthasson, és az ott ülő

ne zavarja a ki- és beszállásban.
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7 . 3 E l l e nőr ző ké r d é s e k

1. Mit nevezünk "négyes szabálynak"?

2. Milyen köszönési formákat ismer?

3. Hogyan mutatná be középkorú házastársát és főnökét (nő)

egymásnak?

4. Milyen esetben megengedhető a tegeződés?

5. Hogyan szólítja meg angol kollégáját, akivel magázódnak?

7. Mik a kellemes társalgás kritériumai?

8. Milyen témák számítanak tabunak?

9. Mely esetekben megy elöl a férfi?

10. Mikor van a hölgyeknek elsőbbségük?

11. Tárgyalópartnereivel vacsorázni mennek.

Milyen szabályok érvényesülnek az étterembe való belépésnél és

hogyan?

12. Foglalja össze a kínálás és a tűzadás szabályait!

13. Mikor és hol nem illik rágyújtani?

14. Foglalja össze a telefonálás szabályait!

15. Milyen időpontokban illik/nem illik telefonálni?

16. Fogalmazza meg saját üzenetrögzítője szövegét, majd hagyjon

magának üzenetet!

17. Ismertesse a mobiltelefon használatára vonatkozó

illemszabályokat!

18. Készítse el (gondolatban) saját hivatalos illetve magánnévjegyét!

19. Melyek a névjegyküldés szabályai?

20. Milyen ajándékot választana egy távozó delegáció számára?

21. Milyen szolgáltatásokért szokás borravalót adni, és mennyit?

22. Otthoni látogatáskor milyen virágot választana, kit és hogyan

ajándékozna meg vele?

23. Milyen virágdíszt használhatunk teremdíszítéshez?

24. Mire ügyeljenek a férfiak, ha kifogástalanul ápoltnak szeretnének

lenni?

25. Milyen az ápolt nő megjelenése?

?
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26. Mit jelent a „Black tie” megjelölés a meghívókon?

27. Milyen cipőt viselhetnek a nők illetve a férfiak a hivatali életben?

28. Hogyan öltözne fel egy délután 16.00.h-kor tartandó fogadásra?

(tetőtől talpig)

29. A pontosságnak milyen "típusait" ismeri?

30. Mikor érkezik meg egy "job-interview"-ra?

31. Készítsen meghívót egy elképzelt alkalomra!

32. Hogyan rangsoroljuk a helyszíneket?

33. Rajzolja le két delegáció rangsorolását!

34. Hogyan rangsorol a tolmács?

35. Hogyan helyezkednek el a gépkocsiban az alábbi személyek:

vendég, házaspár, sofőr, Ön, mint vendéglátó?

36. Miért nem szerencsés U alakú tárgyalóasztalnál tárgyalni?

37. Rajzolja le a legismertebb asztalformákat és készítsen tárgyalási

ülésrendet hozzájuk!
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