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avagy

Nyűgözd le az ügyfeled!
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Előszó

Kedves Ida!

Nagyon örülök, hogy szerző-kolléga lettél! Tudom, hogy 
munka mellett mennyire nehéz összeszedetten, jól írni – de 
neked sikerült. Sokan kérdezték már tőlem, hogy milyen ér-
zés, mikor más ír a viselkedéskultúra témában könyvet, cik-
ket. 
Az én válaszom, hogy ez nagyon jó, büszke érzés. Mert egyre 
többen jönnek rá, hogy valami hiányzik az életünkből. Vala-
mi nagyon elvadult, valami nagyon nem emberi... Persze, ez 
így demagógia. 
Ugyanis az emberek zöme normálisan viselkedik, átadja a 
helyét a buszon, segít az ajtónál. Csak sajnos úgy vagyunk 
megcsinálva, hogy ha az ember egy rosszat lát, általánosít. 
Te is hallottad már, hogy „ezek a mai fiatalok!” Na, én ezt 
soha nem mondom ki, mert egyrészt engem öregít, másrészt 
pedig a kilencven százaléka kedves, szép, semmi gond nincs. 
Annyira bolondulnak csak meg átmenetileg, amennyire mi 
is megbolondultunk tizenéves korunkban.
A felnőttek világa nehezebb. Sok minden hatással van ránk. 
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Gazdasági nehézségek, a média által ránk zúduló rossz pél-
dák garmada, a hasonlítani vagy különbözni akarás kénysze-
re. A munkahelyen pedig intenzívebben jönnek elő a problé-
mák, hiszen ott éljük együtt életünk majdnem felét. Elég egy 
„kútmérgező” típus, és mindenki utál bejárni. Sajnos sokan 
vannak, akik frusztráltságukat, elégedetlenségüket azzal élik 
ki, hogy hetet-havat összehordanak, pletykálnak, rosszindu-
latú megjegyzéseket tesznek. A kulturált ember inkább elme-
nekül előle, de azért szenved. Kedves Ida, sajnos az ilyen go-
nosz típusúak nem fogják olvasni a könyvedet. De legalább a 
nagy többségnek tudsz tanácsot adni, segíteni.

Kedves Olvasó!

Önöknek nagy szerencséje van, mert ismét egy olyan visel- 
kedés-könyvet tartanak a kezükben, amelyik közvet- 
lenül, hétköznapi  példák segítségvel szórakoztat és tanít.  
Gratulálok, hogy kézbe vették. Ha lapozgatják, csak jól telhet 
az idejük. De van egy kérésem. Ha megerősödött Önökben 
az érzés, hogy eddig is jól tudták, íme, így kell. 
Akkor terjesszék a tant! Minél több ember jön rá, hogy érde-
mes normálisan viselkedni, annál elviselhetőbb lesz az éle-
tünk. Jó szórakozást kívánok az olvasáshoz. Ida, neked meg 
még egyszer nagyon köszönöm!

Görög Ibolya
 



7

Ki vagyok én?

Azon kevés cégvezetők egyike vagyok, aki sosem álmodott 
arról, hogy valaha is saját könyvet fog írni. 
Annyi üzletembertől hallottam az elmúlt esztendőkben, 
hogy könyvet szeretne írni a karrier-történetéről, hogy ma 
már az furcsa, ha valaki egyáltalán nem tervez kötetet. Az, 
hogy nem akartam szerző lenni, természetesen nem azt je-
lenti, hogy nincs mondanivalóm.

Vidéki lány vagyok, aki, amikor felkerült a fővárosba, azon-
nal belecsöppent az üzleti életbe. Semmit nem csináltam tu-
datosan, egészen mostanáig.
Az üzleti tárgyalások és az általam szervezett rendezvények 
gyarapodtak, egyre inkább érlelődött bennem a gondolat, 
hogy igenis, neki kell fognom. Hiszen annyi mindent mon-
danék. Annyi mindenre felhívnám a figyelmet, amivel segít-
hetnék jobbá, eredményesebbé tenni az üzletkötéseket.

Az utam persze nekem sem volt drágakövekkel kikövezve. 
Számos kanyart kellett vennem, amíg egyenesbe értem. 
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Falusi lányként kerültem a fővárosba, aki azonnal mély vízbe 
került, hiszen az első pillanatban belecsöppentem az üzleti 
életbe. Minden ösztönből jött, és ezt a „tulajdonságomat” 
minden bizonnyal a szüleimtől örököltem, akik, amióta az 
eszemet tudom, vállalkozók voltak.

16 évesen már a Miniszterelnöki Hivatalban 
gyakornokoskodtam

Az a fajta bátorság, ami az érvényesüléshez kell, mindig is 
meg volt bennem. A jobb, minőségibb életre történő törek-
vésből ma sincs hiány.

Fiatal lányként sosem akartam vidékről eljönni, egyetlen 
porcikám sem kívánta a fővárosi életet. Sem akkor, sem ké-
sőbb nem tudtam megfogalmazni, hogy mi volt ennek az 
oka. Utólag sincs ötletem. Pedig már a középiskolát is egy 
másik város kollégiumában töltöttem, aztán a tanulmányai-
mat Budapesten folytattam. 

Életem nagy szerencséjének tartom, hogy 16 esztendősen 
gyakornokként átléphettem a Miniszterelnöki Hivatal kü-
szöbét, ahol két nyarat is eltöltöttem.
Ekkor láttam testközelből először, hogy a viselkedésnek és a 
megjelenésnek mekkora szerepe van az üzleti életben a kom-
munikáció mellett. Fiatal korom ellenére komoly és felelős-
séggel járó feladatokat kaptam, szerencsére nem abban me-
rült ki a munkám, hogy egyik emeletről a másikra iratokat 
vigyek. 
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Ettől kezdve nem volt megállás, tudatosan fejlesztettem ma-
gam, hogy mielőbb „közéjük”, az üzleti élet szereplői közé 
tartozzak. Ekkor még nem tudtam, hogy egyszer majd vál-
lalkozó leszek. Olyan munkahelyet szerettem volna, ahova 
szívesen járok be, ahol hasznos a munkám, amit valósággal 
imádok. Hiszen miért ne szerethetné az ember azt, amit csi-
nál?  Azt hittem, hogy nem olyan bonyolult ezt megtalálni, 
aztán hamar rájöttem, hogy a fővárosban sem fenékig tejfel 
az élet. 
Egy év alatt volt is hat munkahelyem… 

Pályafutásomat egy ügyvédi irodában kezdtem, majd átmen-
tem egy másikba, voltam asszisztens és irodavezető, végül 
logisztikus. Nem is bánom, hogy ilyen sok helyen megfor-
dultam akkor, hiszen így tudtam belepillantani az üzleti élet 
bugyraiba, a szereplők életébe, az egymáshoz való viszonyu-
lásokba. Közelről láttam a vállalkozói lét megpróbáltatásait, 
előnyeit és hátrányait. 

Végigéltem sikereket, összeomlásokat, mégsem tántorított 
el semmi attól, hogy saját lábra álljak és 24 évesen, teljesen 
egyedül vállalkozást alapítsak, majd alkalmazottakat irányít-
sak. Távol a szülői háztól, a szerető családtól, belevágtam a 
fejszémet egy olyan fába, amitől a korombeliek már akkor 
is ódzkodtak, ők legmerészebb álmaikban sem mertek vol-
na lépni. Ezzel ellentétben én egy percig sem gondolkodtam 
azon, hogy olyan fiatalon feladjam az alkalmazotti státusz ál-
tal nyújtott biztonságot. 
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Az önállóság akkor még nem volt „divat”.

Ösztönből gyakoroltam a felelősséget

Jómagam azonban nagyon is hittem benne. Ugyan előtte 
nem éltem át ilyen mértékben, de akkor elindult a nagybetűs, 
önálló életem. Utólag visszagondolva, nem voltam tudatos, 
és erre csak az első évtized elteltével jöttem rá. A döntése-
ket akkoriban gyorsan, az ösztöneimre hagyatkozva hoztam, 
nem voltak álmatlan éjszakáim egy-egy nagyobb lépés előtt. 
Ha már a lépéseknél tartunk, egyet sem bántam meg közü-
lük, most sem csinálnék semmit másképp.

A vállalkozásom tevékenysége szervesen kapcsolódott a 
pénzügyhöz, hitelközvetítéssel foglalkoztam. Teljesen vélet-
lenül sodort ebbe az irányba az élet. Előtte egy évvel azt sem 
tudtam, hogy létezik egyáltalán ilyen munka. Bankokkal áll-
tam kapcsolatban, s főleg azoknak az ügyfeleknek segítettem 
munkatársaimmal a hitelfelvételben, akik valamilyen oknál 
fogva a kereskedelmi bankokban nem kaptak hitelt, vagy 
nem tudtak önállóan ügyintézni. 

Már a legelső vállalkozásomat is 
profi módon irányítottam

Tíz évvel ezelőtt a hitelezés területén kiválóan lehetett érvé-
nyesülni. 
Ha valaki képes volt az ügyfelekkel emberi módon kommu-
nikálni, kapcsolatot teremteni és ápolni, a munkáját gon-
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dossággal, precízen és gyorsan végezte, akkor nagy sikere-
ket érhetett el. Nagyképűség nélkül állítom, én ezt a munkát 
profi módon végeztem. Az ügyfeleim elégedettek voltak, a 
bankoktól pedig sorra zsebeltem be az okleveleket és az el-
ismeréseket.
A munkámat abszolút hivatásnak tekintettem. 
Napi szinten találkoztam és tárgyaltam a nagy bankok, illetve 
bankfiókok vezetőivel, nagyvállalatok tulajdonosaival. Mind 
az ügyfelekkel, mind az üzleti partnereimmel – a bankok irá-
nyítóival – bizalmi kapcsolatot kellett kialakítanom ahhoz, 
hogy eredményes üzleteket tudjunk kötni.
 

Ötezer ügyféltárgyaláson vagyok túl

Az évek során több mint ötezer ügyféllel tárgyaltam. A mun-
kámból kifolyólag szinte minden nap mentem bankba, fo-
lyamatosan képviselve ügyfeleimet a pénzintézeteknél. Az 
akkori tárgyalások menetei, az ügyintézések, a szerződések 
megkötései szabályok szerint működtek. 

A kifogástalan viselkedés, az üzleti megjelenés, az ahhoz tar-
tozó kommunikáció, a partnerek tisztelete, megbecsülése el-
engedhetetlen volt. Az illem, a viselkedéskultúra, az etikett 
ebben a korszakomban kezdett megérinteni és érdekelni, 
hiszen nem csak szakmai tudásban, hanem ezen a téren is 
a maximumot akartam nyújtani. Mindig tudtam, hogy szak-
mailag 110%-ot kell teljesítenem ahhoz, hogy makulátlan és 
hiteles legyek a saját területemen. 
Ez azonban önmagában kevés lett volna. 
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Mellette megnyerőnek kellett lennem, jó benyomásokat kel-
lett tennem mind az ügyfeleimre, mind a partnereimre. 

Nem volt mindegy, hogyan öltözöm fel, 
milyen a megjelenésem 

Igenis, alkalmazkodnom kellett az üzleti partnerek által „dik-
tált” vagy „megkövetelt” elvárásokhoz. 
Fel kellett vennem a ritmust, azt a fajta munkamorált, ami a 
pénzügyi szektort jellemzi. Csak hogy egy példát említsek, 
korábban sem voltam késős típus, a találkozóimra mindig 
időben érkeztem, de akkoriban belém ívódott a pontosság 
és annak fontossága. E témába később mélyebben beleássuk 
majd magunkat.

Az illem, a jó modor, az a terület, ami 
túlmutat a szakmaiságodon 

Természetesen nem én vagyok az első, aki ebben a témában 
kivonatolja az alapvető illemszabályokat és viselkedés kultú-
rát. Neves szakemberek számos szakirodalmi kiadványban 
összefoglalták már a lényegi viselkedési szabályokat. Célom, 
hogy a személyes tapasztalataimmal és példákkal illusztrálva 
vezesselek rá az üzleti illemtan helyes szabályaira. Gyakorlati 
példákon keresztül mutatom be a megfelelő fellépést, a he-
lyes kommunikáció alapjait, amelyekbe könnyen bele tudod 
magad képzelni, mert gyakran előfordul veled is. 
A hétköznapok során számos váratlan helyzetbe kerülünk, 
amire nem tudunk előre felkészülni, ám ez nem mentség 
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arra, hogy azt elszúrjuk. Az illem, a jó modor, az a terület, 
ami túlmutat a szakmaiságodon. Amikor megjelensz egy ta-
lálkozón, vagy tárgyaláson, ahogy reagálsz bizonyos helyze-
tekre, az a te jó modorodat jellemzi.

Annyit változott a világ az elmúlt két évtizedben – és most 
szándékosan nem mondtam nagyobb intervallumot – hogy 
manapság már nem elég szakmailag felkészültnek, profinak 
és magabiztosnak lennünk, a megjelenésünk, a viselkedé-
sünk, a habitusunk, a reakcióink, a mozdulataink, mind be-
folyásolják ügyfeleink, tárgyalópartnereink döntéseit. 
Sosem tudod kiszámítani, hogy az illető, akivel tárgyalni 
fogsz, milyen lelkiállapotban van. Milyen napja van, kipi-
hente-e magát, nem érte-e őt valamilyen pozitív vagy negatív 
impulzus. 
Sírva csüngött-e a gyerek a nyakában az oviban, amikor ott 
hagyta reggel, megbotlott és kitört a cipője sarka. 
Ne nevess, mert velem ez konkrétan megesett… 
Ugyan nem tárgyalásra mentem, de rém kellemetlen volt úgy 
végigmenni az utcán, hogy imitáltam a magas sarkút. Hideg 
volt, esett az eső, csak ezért nem vettem le a cipőt és mentem 
tovább mezítláb. 

Sok dolog befolyásolhatja az emberek lelkiállapotát, ezért ne-
ked minden esetben oda kell figyelni önmagadra, hogy kizá-
rólag pozitív benyomást kelts bennük.
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Az illem, mint olyan

Teljesen mindegy, hogy az üzleti életben vagy a hétköznapok 
során, a magánéletben kerülünk másokkal kapcsolatba, min-
den érintkezésnek meg van a maga szabályrendszere, amit 
ismernünk kell. 

Elsősorban a viselkedésünk határozza meg kapcsolatainkat. 
Ezért azt szeretném neked megmutatni, hogy az üzleti élet-
helyzetekben hogyan viselkedj, az eredményesség érdekében 
mire figyelj oda. Pontosan azért, hogy a váratlan helyzeteket 
is úgy tudd kezelni, hogy az ügyfeled felhúzza a szemöldökét, 
de nem azért, mert csalódott, hanem azért, mert megdöb-
bent a profizmusodon. 

Az illemszabályokat a társadalom állandóan változtatja. Míg 
évtizedekkel ezelőtt a férfiak kezet csókoltak a hölgyeknek, 
addig napjainkban ez már szinte kihalt szokás. Nagyon keve-
sen gyakorolják. Sok esetben ösztönből cselekszünk, ám ha 
tudatosak vagyunk, akkor követve az illem társadalmi elvá-
rásait, az adott szituációban megfelelően tudunk viselkedni. 
A hétköznapokban is léteznek olyan szituációk, amelyekbe 
nem üzletemberként, hanem emberként kerülünk, ennek el-
lenére magától értetődik, hogy mi a dolgunk és mi a helyes 
viselkedés. 
Gondoljunk csak arra, hogy...



15

 > A bevásárlóközpontban nem tolakodunk, hanem  
 kivárjuk a kasszánál a sorunkat. 

 > Egy váróteremben nem beszélünk hangosan a mo-
 biltelefonunkon.

 > A trolin átadjuk a helyet az idősebbnek és a kisma-
 mának. 

 > Egy szeme világát elveszített embert átkísérünk a  
 zebrán, ha látjuk, hogy segítségre szorul.

 > A tilosban parkolónak felhívjuk a figyelmét, hogy  
 rossz helyen parkol, mert az is lehet, hogy nem vette  
 észre a táblát, ami erre figyelmeztet. 

Utóbbi épp ma fordult velem elő és az illető nagyon hálás 
volt, amikor jeleztem neki. 
Sorolhatnám azokat a mindennapos élethelyzeteket, ame-
lyekben gyerekeinknek példát mutatva, embertársainkat 
tisztelve kell viselkednünk. Éppen úgy, mint az üzleti életben 
előforduló illemszabályokat betartva. 
Ha hívjuk az ügyfelünket telefonon, de nem veszi fel, az-
nap már nem hívjuk újra, másnap próbálkozhatunk ismét. 
Ugyanúgy, ha visszahívást ígért az illető, akkor várjuk azt 
meg, ha nem hívott vissza, akkor szintén másnap próbáljuk 
meg. 
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Alapvető illemszabály, hogy időben érkezünk meg egy tár-
gyalásra, a pontatlansággal csak magyarázkodni készülünk, 
megadjuk az esélyt, hogy a partnerünk irányítsa a megbe-
szélést. Említhetnék most több tucat alapvető üzleti illem-
szabályt, de ez a könyv erről fog szólni, ezért nem megyek 
a teljes kötet témájának elébe. Egyet ígérek, minden fontos 
üzleti élethelyzetet meg fogok említeni és a helyes viselkedési 
szabályokat megtalálod majd a könyvben.

Legyünk tökéletesek illemtanból!

Kedves Olvasóm, egyetértesz azzal, hogy az ügyfelek szinte 
majdnem minden esetben, 1-2 százalék kivételtől eltekintve 
érzelmi alapon hoznak döntést? Ennek szerves része a szim-
pátia is. Én leginkább azt tartom fontosnak, hogy az ügyfél 
aktuális komfortérzetét, érzelmi állapotát ne befolyásoljuk 
semmilyen negatív tényezővel. Úgy értem, legyünk tökélete-
sek illemtanból. 
Mondok néhány példát, hogy biztosan érts. Bemutatkozás-
kor figyelj a kézfogásodra, készülj fel tárgyalópartneredből, 
némítsd le a telefonodat stb. Vagyis, ügyelj arra, hogy ne za-
vard meg az illetőt, ne zökkentsd ki komfortérzetéből, érzel-
mi állapotából azzal, hogy bénázol, nem tűnsz magabiztos-
nak, nem vagy összhangban vele. Tudom, hogy ezek alapvető 
illemszabályok, mégis sokszor átsiklunk felettük. Ha ilyen 
történik, azzal magadra tereled a figyelmét, vagyis kizökken-
ted. 
Ezekről is bővebben írok a későbbi fejezetekben.
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További fejezetekért rendeld meg a teljes 
kötetet print vagy e-book változatban!

KÖNYVRENDELÉS:

www.uzletiillemtan.hu

vagy

www.antreakademia.hu/webshop

SZERESS A FACEBOOKON IS!
www.fb.com/uzletiillemtan
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