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Hogyan kommunikáljunk 
Európával?

Üzleti szituációk az oktatásban

Sikeres együttműködésünk az Európai Unióval nemcsak makroszinten dói el, nemcsak 
az objektív elvárások teljesítésétől függ, hanem nagyrészt azon is múlik, hogy mikro- 
szinten, mindennapi kapcsolatainkban szót tudunk-e érteni az ott élő és dolgozó 
emberekkel. Ahhoz, hogy üzleti tevékenységünk eredményes legyen, ki kell alakíta
nunk egy olyan kapcsolatrendszert, amelyben partnerként léphetünk fel.

Lehet, hogy jó a marketing koncepciónk, verseny képesek az áraink, mégsem velünk 
kötik meg az üzletet, mert egy másik ajánlattevő jobb kommunikációs készségével 
megnyerte tárgyalópartnerünk bizalmát. Jobban ismerte elvárásait, szokásait, nagyobb 
empátiával mérte fel a másik fél lehetőségeit és célkitűzéseit, ügyesebben tudta kifej
teni, miért előnyös partnere számára, ha vele köt üzletet, és szimpatikus, megbízható 
üzleti partnerként tudta elfogadtatni magát.

Szinte biztosak lehetünk abban, hogy mindezt nemcsak partner-orientált verbális 
kommunikációjával érte el, hanem nagymértékben szerepet játszott benne a nem 
verbális elemek tudatosan, vagy ösztönösen helyes, de mindenképpen természetes és 
megnyerő használata is.

A testbeszéd, a gesztusnyelv, a mimika, a hangszín és a hangerő egyes források 
szerint több mint 90 százalékban, és véleményem szerint is alapvetően meghatározzák 
a verbális kommunikáció sikerét. Külföldi partnerrel tárgyalva pedig az egyes kultú
rákban eltérő magatartási formák és szokások ismerete legalább olyan fontos, mint a 
megfelelő nyelvi kifejezőkészség.

Az idegen nyelvek oktatásában természetszerűen a kommunikáció verbális eleme
inek elsajátítására helyeződik a hangsúly, az erre épülő szaknyelvi képzés pedig az 
üzleti szakterminológia közvetítését tűzi ki célul, és szoros programjába nem fér bele 
a nem verbális kommunikációs készség fejlesztése. Ezért a Külkereskedelmi Főiskolán 
a Külgazdasági szakon két féléven keresztül heti két szemináriumi órában az „üzleti 
kommunikáció”, illetve a Nemzetközi Kommunikáció szakon a „kommunikáció és 
kapcsolattartás” című tantárgyak keretében fejlesztjük komplex módon hallgatóink 
kommunikációs készségét. Ehhez készült el a PHARE támogatásával az új jegyzet: 
Ildikó Mundt: Fachkommunikation im Handel - Gewußt wie. Erfolg im Beruf durch 
Sprach- und Kommunikationstraining [Szakmai kommunikáció a kereskedelemben -

Cikkünk a Veszprémben, 1999. április 8-10. megrendezett IX. Alkalmazott Nyelvészeti kong
resszuson elhangzott előadás szövege. (A szerk.)
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Érteni kell a módját. Nyelvi és kommunikációs tréninggel elért szakmai siker], (Kül
kereskedelmi Főiskola, Budapest, 1997).

Már a cím is jelzi a szemléletváltást és utal arra, hogy nemcsak az a fontos, amit 
mondunk, hanem az is, hogyan tudjuk azt tárgyalópartnerünk felé közvetíteni. Mód
szertanilag az az elv vezérelt, hogy a leghatékonyabban úgy tudunk megérteni és 
elsajátítani valamit, ha azt magunk is csináljuk. Támaszkodva a hallgatók otthoni önálló 
felkészülésére az órán tehát párban, vagy csoportmunkában konkrét szimulált üzleti 
szituációkat oldunk meg, játszunk el és elemzünk, értékelünk a gesztusnyelv és az 
interkulturális viselkedési normák szempontjából is.

A tréning bevezető szakaszában a hallgatók tapasztalatai és ismeretei alapján 
megvitatjuk a kommunikáció alapelveit, megvizsgáljuk, miért igaz Murphy közismert 
törvénye: „Ami félreérthető, azt félre is értik.” Megpróbáljuk együtt felkutatni a 
kommunikációt zavaró tényezőket és megismerni azokat a kommunikációs készsége
ket, amelyekkel sikerül elkerülni a félreértések csapdáit. Külön fejezetben foglalkozunk 
a testbeszéddel, az üzleti, munkahelyi kapcsolatokban elvárható viselkedési és maga
tartásformákkal, valamint a nemzeti sajátosságokkal is. Ez a rendszerezés azért szük
séges, hogy a szituációk megoldásában nyújtott teljesítmények elemzéséhez és elbírá
lásához közös elméleti alapot és közös terminológiát hozzunk létre.

A fokozatosság elvét követve egyszerűbb szituációkban gyakoroljuk a telefonálás 
bevett szokásait, a személyes kapcsolatfelvétel esetén az üdvözlést, a névkártya át
adását, a „small talk” típusú és a fehér asztal melletti társalgást, üzleti tevékenységünk, 
cégünk rövid bemutatását, a tárgyalást megnyitó és lezáró rövid beszédeket, pohárkö
szöntőket, jubileumi ünnepségek, fogadások üdvözlő beszédeit. Didaktikai célunk 
egyrészt a leginkább használatos nyelvi kifejezési eszközök automatizálása, másrészt 
a szituációnak megfelelő gesztusnyelv optimális kialakítása. De már itt is konfrontá
lódnak a hallgatók egyes nemzeti sajátosságokkal, pl. a vezetéknév bemondása a 
telefonbeszélgetés kezdetén, a partner többszöri, névvel történő megszólítása a beszél
getés folyamán, a Doktor, Magister címek kötelező használata a név mellett, miről illik 
társalogni üzleti ebéd vagy vacsora közben stb.

Lássunk egy példát arra, hogy milyen komplex kommunikációs készségek aktivi
zálása szükséges ezeknek a látszólag egyszerű szituációknak a megoldásához is. A 
szituáció a következő:

„Az ifjúsági sportklub szponzoraként meghívták egy önkormányzati ülésre. Az 
utánpótlás csapat az utóbbi időben több versenyt is megnyert, a sportegyesület vezetője 
és a polgármester Önnek is köszönetét mond, mert anyagi támogatásával hozzájárult 
ezekhez a sikerekhez. Válaszoljon erre a köszönetnyilvánításra.”

A felszólaló és „asszisztense” két perc alatt felkészülnek, ehhez használhatják a 
tipikus nyelvi fordulatok listáját:

• Es ist mir eine große Ehre, heute ...
• Ganz besonders freut es mich, daß ...
• Wie wir alle wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ...
• Wir alle wünschen uns ...
• Erlauben Sie mir auch eine persönliche Bemerkung: ...
• Möge dieses Treffen dazu beitragen, ...
• In diesem Sinne möchte ich ...
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Ez alatt helyet foglal az asztal körül a „városi tanács”, a táblára felkerülhet néhány 
fontos szempont (pl. „Blickkontakt”, „Anrede”, „freundliche Mimik”) és a jelenlévő 
személyek neve, címe, funkciója (pl. Dr. W. Müller, Bürgermeister; Mag. P. Laune, 
Leiter des Sportvereins; Gemeinderätin Mag. B. Kunze, Leiterin der Abteilung Jugend 
und Familie; Studienrat Dr. A. Hajek, Direktor des Pestalozzi Gymnasiums). Közben a 
„nézők” is felkészülnek az értékelésre, megállapodnak abban, hogy kik figyelik a 
verbális kommunikációt, és kik bírálják majd el a non-verbális elemek használatát, tehát 
nekik is el kell gondolkozniuk a szituáció optimális megoldásán. A beszéd nem lehet 
több 3 percnél, az ezt követő bírálat és vita az értékelt személy visszajelzésével együtt 
kb. 4 perc. Tanári értékelés: legfeljebb egy perc. Esetleg egy optimális változat megis
métlése egy előre kijelölt újabb előadóval, rövid értékeléssel (konkrétan mit oldott meg 
jobban): 5 perc. Legalább 15 percet kell tehát szánni egyetlen szituációra, ha azt akarjuk 
elérni, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon a „hogyan kommunikáljunk az adott szituáci
óban”.

A későbbiekben feldolgozandó üzleti tárgyalások, pl. ártárgyalások tréningje során 
megismerkednek a hallgatók a különböző tárgyalási stratégiákkal és taktikákkal, a 
kérdezés és érvelés retorikai elemeivel, a vizualizálás jelentőségével. A felkészülés 
egyre inkább önálló otthoni feladattá válik, az órán a szituációk előadása, a készségek 
gyakorlása (pl. „az aktív figyelés” kifejezése testbeszéddel és verbális „reformuláció”- 
val) és a teljesítmények értékelése történik.

Komplex kommunikációs készségek mérése csoportosan
A két szemeszteres program végén a „nemzetközi vásárokon való részvétel” témakör 
lehetőséget nyújt arra, hogy az egész tanulócsoport szintjén, komplex módon felmér
hessük a kommunikációs készségek terén elért fejlődést. A hallgatók kreativitásának, 
szervezőkészségének tág teret engedő esettanulmány feldolgozása nem kevés önálló 
munkát követel, de a sikerélmény mindenképpen kompenzálja a hosszabb felkészülés
sel járó időveszteséget. Az órakereten kívüli, de csoportos felkészülést segítik a 
könyvben található nyelvi kifejezési eszközök és az elvégzendő feladatok címszószerű 
felsorolásai. A csoport maga határozhatja meg, melyik vásáron vesz részt, mit állít ki, 
kik dolgoznak a kiállítás előkészítő szakaszában, kik játsszák a standszemélyzet 
szerepét, értékelik a vásáron való részvétel eredményességét, és kik lesznek a látogatók, 
akik új kontaktus teremtése, vagy régi kapcsolatok ápolása céljából felkeresik a standot.

Az 7. csoport (kiállítók) feladatai az előkészítő szakaszban
• Ismertessék marketing céljaikat és stand-koncepciójukat („brain storming”, pre

zentáció).
• Készítsenek költségkalkulációt, vitassák meg, hogyan tudják a rendelkezésre álló 

pénzt a leghatékonyabban felhasználni (javaslatok tétele, érvelés).
• Szerezzék be a szükséges információkat a vásárirodától, intézzék el a jelentkezést, 

a katalógusban való megjelenést és a szolgáltatások megrendelését (telefonok, 
faxok, űrlapok kitöltése).

• Vegyék fel a kapcsolatot potenciális látogatóikkal, szervezzék meg a fogadást, a 
sajtókonferenciát (hirdetések, meghívók megfogalmazása, reklámajándékok, in
formációs anyagok összeállítása).
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A 2. csoport (standszemélyzet és látogatók) feladatai 
a helyszínen és a vásár után

• Folytassanak rövid, információt kérő és adó beszélgetéseket a standon, készítse
nek ezekről rövid feljegyzéseket (dialógus új kontaktust kereső érdeklődőkkel és 
már ismert partnerekkel).

• Tartsanak sajtókonferenciát, árubemutatót egy szakmai napon, mutassák be cégü
ket, partnerkapcsolataikat, emeljék ki gyártóbázisuk előnyeit, próbálják meg 
országuk kedvező arculatát is erősíteni (rövid előadás nagyobb közönség előtt, 
vizualizálás, közönségkapcsolat megteremtése).

• Nyissák meg aktuális üdvözlőbeszéddel a fogadásukat (díszvendégek üdvözlése, 
a fogadás programja, meghívás a standon szervezett különleges aktivitásokra, 
pohárköszöntő, a büfé megnyitása).

• Végezzék el a vásár utáni értékelést, mennyiben valósították meg célkitűzéseiket, 
sikerült-e a célcsoportokkal kapcsolatot teremteni, milyen benyomást, információkat 
szereztek a konkurenciáról, mit tudnak konkrétan a jövőben a szerzett tapasztalatok
ból, kapcsolatokból felhasználni (beszámoló írása, vállalati értekezlet, kerek asztal 
beszélgetés levezetése, emlékeztető jegyzőkönyv megfogalmazása).

• Hívják fel azt a látogatót, akivel szorosabb kapcsolatot szeretnének kiépíteni, 
beszéljenek meg vele egy találkozót, amikor bővebben megbeszélhetnék együtt
működésüket (előre megtervezett telefonbeszélgetés).

A kommunikációs készségek egyéni számonkérése
Az egyéni számonkérés (a záró szigorlat részfeladataként) ennél egyszerűbb módon 
történik: a tanárral spontán beszélgetés során megoldandó rövid szituációban nyújtott 
kommunikációs teljesítményt értékeljük. A magyar nyelven megadott kiinduló szituá
ció alapján a hallgató felkészülhet a beszélgetésre, pl.:

„Ön pamut törülközőket szeretne eladni egy müncheni szállodaellátó nagykereske
delmi cégnek. Tegyen ajánlatot, emelje ki a törülközők természetes alapanyagát és jó 
minőségét. Említse meg, hogy nagy tételben is tud rövid határidőre szállítani és 10 000 
db fölötti rendelés esetén mennyiségi rabattot is tud adni.”

A beszélgetés folytatása többféle irányt vehet, attól függően, hogy a tanár a minő
séget firtatja, esetleg monogram hímzését kéri a törülközőkre, a szín- és a méretválasz
tékra kérdez rá, vagy pl. a mennyiségi rabatt százalékát próbálja meg kedvezően 
kialkudni. A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy képes egy nyelvileg helyes és a 
szituációba illő dialógust folytatni, argumentációját logikusan és partner-orientáltan 
felépíteni és gesztusnyelvében is megnyerőén kommunikálni. Ha tudja, hogyan köszönt
se müncheni partnerét, mivel tudja szimpátiáját a kapcsolatteremtő „small talk” során 
elnyerni, ajánlatát aktuális ismeretek birtokában, pl. euróbán teszi meg, egyben azt is 
bizonyítja, hogy gondolt a nemzeti sajátosságokra is.

Mikor lesz Európa igazi közösség?
A kommunikációs tréning végén mindig felteszem a kérdést: Megtettünk-e mindent 
azért, hogy a jövőben sikeresen kommunikáljunk Európával? Jó alkalom ez arra, 
hogy még egyszer kiemeljük a nemzeti sajátosságok iránti nagyobb érzékenység 
fontosságát.
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Europa soknyelvű, az itt élő népek kultúrája, világnézete sokszínű, és éppen ez teszi 
az Unióba tömörülni kívánó kontinenst izgalmassá. Mindenki európainak vallja magát, 
annak ellenére, hogy saját kultúráját, nyelvét, minden népcsoport igyekszik megőrizni, 
fejleszteni.

Amikor a nemzeti sajátosságok iránti nagyobb érzékenység és empátia kialakításá
ról, mint az optimális kommunikáció egyik előfeltételéről beszélünk, nem csak azt 
szeretnénk elérni, hogy hallgatóink megismerjék a partner országában természetes 
szokásrendszert. Persze fontos az is, hogy pl. tudjuk, spanyol üzletfelünk számára a 
késő esti időpont is teljesen természetes, míg svájci partnerünk valószínűleg rossz 
néven venné, ha a családjával töltött szabadideje rovására kellene velünk foglalkoznia. 
Francia partnerünk feltehetőleg több időt szentelne arra, hogy megismerjen, emberileg 
is képet alkosson rólunk, német partnerünk viszont azt várja el, hogy mielőbb a tárgyra 
térjünk, ne raboljuk szorosan beosztott idejét. Fogadjuk el a testbeszéddel kapcsolatos 
szokásokat is. Az angolok számára pl. terhes és értelmetlennek tűnik, hogy német 
partnereikkel lépten-nyomon kezet kell fogniuk. A kézfogás Németországban azonban 
teljesen természetes (gyerekkortól kezdve a családban is használt) és kötelező velejá
rója az üdvözlésnek, elmaradása udvariatlanságnak tűnik (pl. ha a főnök titkárnőjét, 
asszisztensét nem így üdvözöljük). Gondoljunk arra, hogy környezetünk, irodánk 
milyen benyomást tesz üzletfelünkre. A németek íróasztalunk számunkra természetes 
rendetlenségéből pl. munkánk szervezetlenségére következtethetnek.

Mindezek mellett számomra a nemzeti sajátosságok iránti nagyobb érzékenység 
azonban főleg azt jelenti, hogy meg akarom érteni partnerem viselkedésének indítékait, 
keresem benne a pozitív elemeket. Ha úgy teszem fel a kérdést, mi jellemző a 
németekre, leginkább klisék, esetleg előítéletek fogalmazódnak meg hallgatóimban: 
pontosak, pedánsak, a munka megszállottái, sokat beszélnek, nem elég rugalmasak, 
távolságtartóak, nincs humoruk. Valóban, egy német üzleti partner pontosan tudja, hogy 
mit akar, részletesen kidolgozta üzleti stratégiáját, sok adattal, grafikonnal (fóliával) 
támasztja alá érvelését, és elvárja, hogy partnere hasonlóképpen járjon el: korrekten, 
felkészülten tárgyaljon vele, tudjon gyorsan dönteni, betartsa a határidőket stb.

De feltehetem a kérdést így is: „Mit tanulhatunk német üzleti partnerünktől?”, és 
a fenti negatív konnotációval terhelt felsorolás pozitívan befolyásolhatja saját üzleti 
szokásainkat. Szervezzünk jobban, készüljünk fel gondosabban a tárgyalásokra, konk
rét határidőkkel, kidolgozott, vizuálisan is megjelenített alternatív javaslatokkal pró
báljuk kedvező döntésre bírni partnerünket.

Az európai közösségen belül nemcsak gazdaságilag kerülhetnek közelebb egymás
hoz az itt élő népek. Ha nyitottabbak lesznek egymás kultúrájával, szokásrendszerével 
szemben, ha ellesik azt, amit a másik talán jobban csinál, ha legyőzik előítéleteiket, 
akkor ezzel saját kultúrájukat, hagyományaikat is gazdagíthatják.


