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�The business of international business is culture� 
 (Geert Hofstede) 

 
 

BEVEZETÉS 
 
 
 
A világkereskedelem ill. a nemzetközi kereskedelem éves növekedési üteme 
tendenciaként tekinthetően az elmúlt harminc év során meghaladta a világtermelés 
növekedési ütemét. A nemzetek, régiók közötti gazdasági kapcsolatok, üzleti 
tranzakciók váltak a világgazdasági növekedés katalizátorává.  
A külgazdasági � nemzetközi kereskedelmi tevékenységek meghatározó auktorai a magán 
vállalkozások, Korten (1996.) kifejezésével élve: a tőkés társaságok, a nemzeti kereteket meghaladó 
multinacionális avagy transznacionális vállalatok lettek. A nemzetállam fogalma a gazdasági 
életben sem szűnt meg, de funkciói jelentősen átalakultak. A nemzetközi kereskedelem feltételeit az 
egyes nemzetállamoknak a nemzetközi szerződésekkel ill. a nemzetközi szervezetekben úgy kell 
kialakítaniuk, hogy biztosítsák a nemzetek fölötti multinacionális vállalatok szabad fejlődését, 
növekedését. 
A fentiek alapján a világkereskedelem � világtermelés alakulása, a külgazdasági politika ezen 
meghatározó világcégek vállalati stratégiájának befolyása alá került, ezen belül a vállalati marketing 
stratégia részévé vált. 
A nemzetközi marketing fogalma helyett az interregionális marketing elnevezést fogom a 
továbbiakban használni, ezzel is kifejezve azt a meggyőződésemet, hogy a világgazdaságban 
végbemenő globális folyamatok a régiók közötti gazdasági, politikai, kulturális interdependencia 
elmélyülésére vezethetők vissza. 
A nemzetközi marketing értelmezése természetszerűleg függ a szerzőnek a marketingről alkotott 
elképzelésétől is, így egységes fogalmak hiányában szükségesnek érzem az alapfogalom definiálását 
is. A marketing meghatározása azért is igényel különös figyelmet, mert a közel 100 éves angol szó 
pályafutása alatt időről időre más és más jelentéstartalommal bírt és ez a tartalmi változékonysága a 
jelenre is aktívan kihat. A marketing történeti fejlődésében a legmeghatározóbb szakasz az ún. 
fogyasztócentrikus korszak volt, ezt tükrözi, hogy a definíciók a fogyasztó igényeinek kielégítését 
hangsúlyozzák, a másik súlypont a piaci cserére történő utalás. Ez az üzleti világot jelenleg is 
jellemző tranzakciós marketing. 
Az 1990-es években új marketing szakasz kezd kibontakozni, a kapcsolati avagy relationship 
marketing, amely az üzleti tranzakciók elsődlegessége helyett az üzleti partnerkapcsolatokra 
irányítja a figyelmet. 
Különös jelentősége van ennek a nemzetközi üzleti életben, a külkereskedelem területén, a tartós 
vevő/fogyasztó és beszállítói kapcsolatok kiépítése, ápolása alapvetően a személyes emberi 
kapcsolatokra épül, ezért is a dolgozat egyik legterjedelmesebb része a személyes eladással, 
tárgyalással foglalkozó rész. 
Jövőbe mutató szakasza a marketingnek az ökológiai avagy társadalmi marketing, amelynek 
lényege a környezettel való harmónia megvalósítása. Maradva a jelennél a továbbiakban a 
fogyasztó-centrikus felfogásban értelmezem a marketinget, filozófiaként, amely a vevőt, fogyasztót, 
partnert illetve szükségleteinek, igényeinek kielégítését helyezi eszmerendszerének középpontjába. 
Megfogalmazható a marketing folyamatként, is, amelynek során a vállalat, vállalkozó, vagy 
valamely szervezet saját céljainak elérése érdekében olyan tevékenységeket folytat, amelyek a 
fogyasztó szükségleteinek, igényeinek feltérképezését, befolyásolását és kielégítését eredményezi. 
És ezzel visszaérkeztünk az 1960-as évek McCarty 4p marketing mix fogalmához, amelyet a 
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nemzetközi gazdasági folyamatok, kapcsolatok során kiterjesztett értelemben fogok használni. A 
termékpolitika, árpolitika, értékesítési csatornapolitika, kommunikációs politika rendszeréből 
kiragadva külön és kiemelten kezelem a nemzetközi-interregionális marketing kommunikációs 
politikát. 
A marketing kiterjesztése az országhatáron átnyúló üzleti tranzakciókra tekinthető a nemzetközi 
marketing fogalma kulcs elemének. 
A különféle nemzetközi marketing felfogások abban különböznek egymástól, hogy milyen jellegű 
tranzakciókat vesznek figyelembe, milyen külpiaci kilépési formákkal és milyen területi 
kiterjedéssel. 
Így lehet beszélni globális marketingről, multinacionális marketingről, transznacionális etc. 
marketingről. 
A globális marketing koncepció az egyik legelterjedtebb megközelítési mód, amely megfelel a 
multinacionális cégek jelenlegi globális piaci stratégiájának, egyetlen hatalmas világpiacként 
kezelni a világ potenciális fogyasztóit a marketing kommunikáció eszközrendszerének segítségével 
sztenderdizálni, befolyásolni, manipulálni a fogyasztót. A nagy USA multik sikere ellenére a 
globális megközelítés kezd változni, természetszerűen követve a világgazdasági tendenciákat, és 
teret hódit az új regionalizmus, amely a világgazdaságot régiók együttesének tekinti, amelyek között 
a világkereskedelem zöme bonyolódik. 
A szocialista világgazdasági rendszer feloszlásával a regionális integrációs folyamatok � EU, 
CEFTA, NAFTA etc. � érezhetően felgyorsultak, beindult a Közép-Európa országainak integrálása 
a világ multinacionális vérkeringésébe. 
Először Theodore Levitt 1983-as HBR cikke (Harvard Business Review) foglalkozott a piacok 
globálissá válásának kérdéseivel és a multinacionális vállalatok szerepével. A globális, egységes és 
azonos módon kezelhető világpiac azonban továbbra sem létezik, az integrációs tömbök 
megerősödése éppenséggel ellentrendnek is tekinthető. Gondolok itt elsősorban az USA-EU, USA-
Japán - Kína gazdasági-kereskedelmi érdekütközésekre. 
Ezért a világgazdaságot a régiók összességének tekintve a nemzetközi marketing 
eszközrendszerének alkalmazhatósága véleményem szerint attól függ, hogy mennyire veszi 
tekintetbe a régiók kulturális meghatározottságú különbségeit. Ez indokolja, hogy a tanulmány a 
nemzetközi marketing elnevezés helyett az interregionális marketing menedzsment fogalmával 
operál, függetlenül attól, hogy nemzeti vagy multinacionális cég tevékenységéről van szó, a 
hangsúly a különböző régiók egymás közötti gazdasági tranzakcióira helyeződik és nem csupán a 
nemzeti határok átlépésére.  
A világkereskedelem jelenlegi forgalma is indokolja ezt a választást, hiszen a világkereskedelem 
több mint 80 %-át a fejlett régiók egymás közti forgalma adja. A régiók kialakulása politikai, 
kulturális, gazdasági tényezők által meghatározott történelmi fejlődés eredménye, amelyek közül a 
kulturális jellemzőket tekintem dominánsnak. Természetesen a gazdasági faktorok is kulturálisan 
determináltak, mégis inkább a régiók kulturális hasonlóságára helyezem a hangsúlyt. 
S.P.Huntington (A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása c. könyv, 1998.) 
eszmefuttatására utalva, eltekintve a történelmi múlt áttekintésétől, a jelenkori eseményekre kívánok 
hivatkozni. Elég utalni az Európai Unió bővítésének tervezett köreire, amelyekből Törökország 
kimarad, annak ellenére, hogy a NATO egyik meghatározó katonai hatalma, hogy az EU társult 
tagja. Törökország EU csatlakozásának távoli lehetősége sem bontakozik ki, amely szándékot 
nehezen lehet az ország jelenlegi gazdasági éretlenségével magyarázni. Így talán nem véletlenül 
fogalmazódott meg a török hivatalos vád az EU döntésével kapcsolatban, hogy a keresztény nyugat 
nem akarja az iszlám Törökországot integrálni. A jelenlegi afganisztáni konfliktust az iszlám 
országok egy része nem a terrorizmus elleni harcnak tartja, hanem az iszlám elleni vallásháborúnak.  
Huntington (1998.) számos történelmi példával illusztrálja elméletét, amely szerint egy régió 
kohéziós erejét jelenti a kulturális azonosságtudat, amelynek legfontosabb determinánsának a 
vallást, a tágabb kontextusú vallási hagyományok, tradíciók hatását tekinti. Ennek alapján a világ 
szerinte a következő civilizációkra osztható fel: nyugati, konfucista, japán, iszlám, hindu, szláv-
ortodox, latin-amerikai, afrikai. A regionális együttműködés elsősorban az azonos civilizációba 
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tartozó országok között bontakozott ki, és a tömbök egymáshoz viszonyulását alapvetően 
befolyásolja a kulturális különbözőségek nagysága. (Rostoványi, 2000.) 
A régiók kulturális sajátosságainak ismerete alapvető az interregionális kereskedelem sikere 
szempontjából, így egy vállalat marketing kommunikációs rendszerének kialakításánál a kulturális 
eltéréseket minden téren figyelembe kell venni . 
A nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzsmentje: azaz ezen ügyletek előkészítése, megkötése 
és realizálása az interregionális marketing operatív megvalósulási szintje. 
Jelen tanulmány célja annak igazolása és vizsgálata, hogy az interregionális marketing 
alkalmazásának sikerfeltétele az eltérő kultúrák létezéséből származó különbségek 
figyelembevétele.  
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A KITŰZÖTT KUTATÁSI CÉL MEGFOGALMAZÁSA 
 
A világkereskedelem a régiók egymásközti kereskedelméből tevődik össze, de 
természetesen meg kell említeni a régiókon belüli kereskedelmet is. Hazánk 
gazdasági kapcsolatrendszeréből következően és a témám szempontjából itt az 
Európai Unióval folytatott kereskedelmet kell középpontba állítani.  

A magyar külkereskedelem szerkezetét vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy 2001-ben 
hazánk külkereskedelmi forgalmának döntő részét az EU országaival bonyolította (a kivitel 74 %-át, 
a behozatal 58 %-át). Az EU-n belül a legfontosabb partnereink Németország és Ausztria voltak, az 
EU-s összimportból 33 %-kal, az összexportból 44 %-kal részesült e két ország. (Forrás: 
http://www.gm.hu.) A német és osztrák kapcsolatok jelentőségét tovább fokozzák a 
tőkekapcsolatok. A direkt tőkebefektetéseknél e két ország tradicionálisan vezető helyet foglal el. A 
létező szocializmus évtizedeiben is a Szovjetunió után a legfontosabb partnerünk az NSZK, Ausztria 
és az NDK volt (Tóth, 1999). A harmadik legfontosabb tradicionális kereskedelmi partnerünk 
Olaszország.  

Hazánk gazdaságtörténetét vizsgálva megállapíthatjuk (Kozma, 1996 és Pach Zsigmond Pál, 
1986), hogy Németország, Ausztria, Olaszország több száz éves múlttal rendelkező hagyományos 
gazdasági partnereink, míg Japán és az USA egyértelműen csak a közelmúltban, a globalizációs 
gazdasági � kereskedelmi � tőkeáramlások, hitelezések ill. a transznacionális vállalataik világméretű 
terjeszkedésének köszönhetően léptek be hazánk legfontosabb partnerei közé. Ezért tudomásul kell 
vennünk, hogy a magyar külgazdasági kapcsolatokban meghatározó jellegű német/osztrák üzleti 
kultúra mellett a számunkra relatíve ismeretlenebb japán és észak�amerikai üzleti kultúra 
jellegzetességeit is értenünk ill. ismernünk kell! 
1. 1. A dolgozat fő hipotézise szerint a gazdasági partnerkapcsolatainkban a konkrét üzletkötés 
folyamán, az üzletkötés menedzselésekor az eltérő kulturális üzleti szokások ismerete és kreatív 
alkalmazása megkerülhetetlenül szükséges, mivel  
 
a,    nincs globális üzleti kultúra, ill. szokásrendszer 
 
b, az Európai Unió tagországai közötti kereskedelmi szerződések úgy �viselkednek�, mintha 
külkereskedelmi szerződések lennének 

Az EU terminológiája alapján az Európai Unió tagországai közötti kereskedelem nem minősül 
külkereskedelemnek, hiszen vámunióról van szó, azonban nemzetközi jogi értelemben az áru 
szállítására vonatkozó adásvételi magánjogi szerződésre nincs egységes EU jogi szabályozás 
(Törzsök, 1999), így ezekre a szerződésekre a nemzetközi magánjog alapján állapítják meg az 
alkalmazandó jogot. (Kivéve azt az esetet, amikor mind a két fél ratifikálta a Bécsi Egyezményt és 
nem zárták ki annak alkalmazhatóságát.) A jogi kérdésnél is jelentősebb az, hogy pl. egy portugál és 
egy angol cég közötti áruszállítási szerződés jellegében külkereskedelmi szerződés. (Gondolok itt a 
nemzetközi kereskedelemben alkalmazott különleges fizetési módokra, a szerződéses valuta 
meghatározására és az értékállandóság biztosításának kérdésére, a paritásra, a fuvarozás módjára, a 
nemzetközi szállítmánybiztosításra, a szerződés nyelvére stb.) Magyar szemszögből ez azt jelenti, 
hogy az EU-hoz történő csatlakozásunk után is szükséges lesz a nemzetközi kereskedelmi ügyletek 
menedzsmentje kultúrájának és technikájának ismeretére, hiszen a határok (vámhatárok) rövid időn 
belül eltűnhetnek, azonban a kulturális határok még sokáig megmaradnak. Az eltérések az operatív � 
mindennapi nemzetközi üzleti élet szintjét is befolyásolják. A menedzsereknek alkalmazkodniuk 
kell a külpiaci döntéseik meghozatalánál, a konkrét adásvételi szerződések megkötésénél a nemzeti 
szokásokhoz, sajátosságokhoz.A nemzetközi szervezetek, az ENSZ szakosított bizottságai, a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara üzleti ajánlásainál, nemzetközi jogi szabályozásnál, a 
szokványok kialakításánál az egyes nemzeti ill. regionális szokásokra hivatkozva járnak el. 
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1. 2. Az értekezés másik hipotézise az volt, hogy a felek üzleti kultúrája a szerződés 
valamennyi szakaszára (előkészítés, tárgyalások, szerződéskötés, realizálás stb.) 
jellemző. Ennek értelmében a külkereskedelmi ügylet menedzsmentje is 
kultúrafüggő, nem lehet technikai kérdéssé egyszerűsíteni. A dolgozat célja a 
szerződéskötés teljes vertikumának vizsgálata, rámutatva az egyes elemekben a 
kulturális hatások szerepére. 
 
1. 3. A kulturális különbségek jelentősége a marketing mix minden területén tetten 
érhetőek, azonban a gyakorlati kereskedelmi életben elsősorban a személyes eladás 
folyamatát befolyásolja. A dolgozat a személyes tárgyalás verbális aspektusát is 
elemzi, az alkalmazott nyelvészeti szakirodalom alapján. 
 
1. 4. Célom volt továbbá, hogy a fenti specifikumok fölmutatása mellett a 
nemzetközi  
kereskedelmi ügyletek sajátos menedzsment technikáját elemezzem, bemutassam  
és ezáltal egy egyetemi oktatásra alkalmas tárgy tananyagát is létrehozzam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER ÉS SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

A dolgozat előbbiekben megfogalmazott célkitűzésének megvalósítását elsősorban a 
szakirodalom feldolgozásával kívánom elérni.A választott kutatási téma, az operatív 
külkereskedelmi munka kulturális determináltságának elemzése � különösen a személyes eladás 
vonatkozásában �kifejezetten interdiszciplináris feladat, mivel a következő területeket érinti: 
külgazdaságtan, nemzetközi pénzügy, külkereskedelem technika, nemzetközi marketing, 
menedzsment, kultúra, pszichológia, nyelvészet, kultúrantropológia, gazdaságtörténet, nemzetközi 
jog. A felsorolásból is látható, hogy a szakirodalmi feldolgozás irányát is meg kell határozni, hiszen 
a határokat ill. súlypontokat a hozzáértés kompetenciája alapján igen szélesen lehet értelmezni. A 
fölhasznált szakirodalom nagy száma és orientáltsága is mutatja, hogy a hangsúlyt a már említett 
személyes eladás kulturális meghatározottságára helyeztem. 
2.1. Hazai szakirodalom 

A szakirodalom egyik fele magyar nyelvű, többnyire magyar szerzőktől származó munka. 
Ezek elsősorban külkereskedelmi és tárgyalástechnikai, kommunikációs témákkal foglalkoznak. A 
hazai külkereskedelmi szakirodalom a nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzsmentjét eddig 
elsősorban �technikai� kérdésként kezelte, egyfajta �technokrata� megközelítést alkalmazva. Ez 
jelent meg az egyetemi � főiskolai oktatásban is, amely a tankönyvek, szakkönyvek címében is 
kifejezésre jutott. Lásd: A külkereskedelem technikája (Obláth,1956), A külkereskedelem technikája 
és szervezése (Szanyi � Gulyás, 1970), majd azonos címmel Hegyi � Törzsök � Gulyás � Metz � 
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Sipos (1989). Más címmel, de hasonló szemléletet tükröztek a következő �technikai� művek: 
Törzsök � Csánky � Mikolayné � Simon (1992): A külkereskedelmi ügylet, Balázs � 
Constantinovits � Mádi � Sipos: A külkereskedelem technikája (1993), a KOTK (1997) felsőfokú 
külkereskedelmi szaktanfolyamai számára írt jegyzetek, Mikolay Lászlóné (2001): Gyakorlati 
külkereskedelem c. kiadványa.  

Egy másik megközelítés a külkereskedelem technikáját kockázati oldalról dolgozta föl: 
Külkereskedelmi technika � külpiaci kockázat (Constantinovits � Sipos, 1999). Jelen dolgozat is 
nagymértékben támaszkodik erre a műre, azonban a külpiaci kockázati elemeket a partnerek eltérő 
kulturális bizonytalanságából származtatja. 

 A magyar marketing szakirodalom a nemzetközi kereskedelmi ügyletek operatív kérdéseinek 
egészével nem foglalkozik, egyes részleteivel azonban igen. Rekettye Gábor (1994) pl. az árképzés 
részeként tárgyalja a paritásokat és a nemzetközi fizetési módokat, mint árat befolyásoló tényezőket, 
a nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás a disztribúció részét képezi, a személyes eladás pedig a 
piacbefolyásolás egyik eszközeként kerül tárgyalásra. Tóth Tamás (1996, 2001) könyveiben 
elsősorban a nemzetközi marketing értékesítés-elősegítés, személyes eladás és logisztika részeken 
keresztül érintkezik a külkereskedelem operatív síkjával, miközben igen nagy teret szentel a 
kulturális környezetnek, amely alapvetően behatárolja a nemzetközi marketing menedzser működési 
területét.  
     2. 2 Külföldi szakirodalom 

A nemzetközi szakirodalom angolszász területen � hasonlóan a magyar nemzetközi 
marketing szakkönyvekhez � általában a nemzetközi üzlet (international business) pl. Czinkota � 
Ronkainen � Moffett (1999) és Daniels � Radebaugh (1994) vagy a nemzetközi marketing 
(international marketing) pl. Cateora (1996) részeként tárgyalják a nemzetközi üzlet néhány elemét 
(fizetési módok, Incoterms paritások, nemzetközi szállítmányozás), de hiányzik a �csak� nemzetközi 
ügyleti szintű részletes tárgyalása a témának.  

A német nyelvű külkereskedelmi szakirodalom viszont nagyon is részletekbe menően, a 
magyar külkereskedelmi technikának megfelelően foglalkozik a kérdéssel, �Aussenhandelstechnik� 
címmel. A szemlélet száz évre megy vissza:  Sonnendorfer professzor már 1905-ben �Technik des 
Welthandels� (A világkereskedelem technikája) címmel írt könyvet (ez egyébként az egyes 
nyersanyagok kulcsfontosságú tőzsdéinek konkrét üzletkötési technikáit írta le). A dolgozat írójának 
lehetősége volt arra, hogy a Hamburgi Egyetem Külkereskedelmi és Tengerentúli Kereskedelemi 
Intézetében tanulmányozza a tárgy oktatását, kutatását. 

Összefoglalóan megfigyelhető, hogy míg a külkereskedelem-érzékeny kis 
nyitott országokban, pl. Magyarországon, Ausztriában ill. a külkereskedelem-
orientált Németországban külön diszciplína a nemzetközi kereskedelem oktatása, 
kutatása. Ellenben a nagy belső piaccal ill. alacsonyabb külkereskedelmi 
motivációval rendelkező országokban (USA, Kanada, Egyesült Királyság) ez nem 
önálló, hanem része a nemzetközi marketingnek vagy a nemzetközi üzleti 
menedzsmentnek. A kulturális aspektusok vizsgálatához használt külföldi 
szakirodalom olyan angol nyelvű alapműveket tartalmaz, amelyeknek még nincs 
magyar nyelven megjelent fordítása (gondolok itt elsősorban Hall és Hofstede 
munkáira). A többi pedig olyan szakspecifikus irodalom, amelyeknek csupán egy 
részét ill. gondolati elemét használhattam fel a tanulmány írásakor. 

2. 3. Személyes tapasztalatok 
Alkotó módon fölhasználtam az eddigi kutatási eredményeimet, valamint 

személyes, szubjektív tapasztalataimat. Közel 10 évig aktív külkereskedő voltam, 
majd 17 éven keresztül a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Külgazdasági 
Tanszékén oktattam és kutattam a külkereskedelmi technikát és az interkulturális 
kommunikáció sajátosságait. Személyes kulturális tapasztalataimat külkereskedelmi 
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és oktatói munkám során szereztem: közel 35 országban jártam, multinacionális 
cégeknél tanácsadói tevékenységet végeztem. A külföldi és posztgraduális 
hallgatóim által nyert közvetett tapasztalati információkat szintén fölhasználtam.  

Empirikus, megkérdezéses vizsgálat végzésére anyagi okok miatt nem volt módom, de nem 
is állt szándékomban, hiszen egy ilyen kutatás nem csak drága, de kétséges eredménnyel járhat, 
hiszen a vállalatok bizalmas, belső információkat nem szívesen adnak ki. Természetesen 
támaszkodtam azokra a �klasszikus� empirikus vizsgálatokra (pl. Hofstede, 1980), amelyek a 
szervezeti kultúra szempontjából vizsgálták az eltérő nemzeti üzleti kultúra sajátosságait. 
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1. A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM KULTURÁLIS KÖRNYEZETE 
 
A kultúra definíciójával a nemzetközi marketing szakirodalom részletesen foglalkozott, hiszen az általános, több 
ezer éve használt és számtalan jelentésbeli változáson keresztülment fogalom operacionális változatát kívánták 
megragadni. 
A szó etimológiailag a latin colere �művelni� igére megy vissza. Az ige elsődleges jelentése a föld művelése 
volt: agrum colere. Majd ebből alakultak olyan jelentések, mint például az istenekkel foglalkozni, áldozni nekik: 
deos colere. Általánosabb értelemben véve: a colere jelentése: �folyamatosan, megfelelő módon foglalkozni 
valamivel�. Főnévi alakjában a cultura jelentése: �művelés, foglalkozás valamivel, kiképzés� és ugyanakkor 
ennek eredménye: �a felhalmozott tudás és tapasztalati rendszer� (Meillet-Ernout: Dictionnaire étymologique de 
la langue Latine4. Paris, 1960). 
A mai jelentése a 18. századi német die Kultur szóból alakult ki, amely az emberi értékek, szellemi 
teljesítmények egészét foglalja magában. A Magyar Értelmező Kéziszótár (1987) szerint: �Az emberiség által 
létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége�. 
A kultúra és a civilizáció fogalma a mai napig keveredik, pedig a civilizáció tágabb fogalom.  
Huntington (1993, 1998) több egyidejűleg létező és értékrendbelileg eltérő civilizációról beszél. Nagyon 
lényeges leszögezni azt, hogy az eltérő értékrendeket megvalósító és hirdető civilizációk között nem tehetünk 
értékbeli különbséget, tehát nincs jogunk azt mondani, hogy a �nyugati� (nyugat-európai és észak-amerikai) 
civilizáció fejlettebb volna, mint pl. az iszlám civilizáció (Constantin von Barloewen, 2000).  
A nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzsmentjének tárgyalásánál fontos kiinduló pont a másik kultúrájának 
kritika nélküli tudomásulvétele. Ha nem ismerjük az eltérések jellemzőit, azaz az adott kultúra (és én a 
továbbiakban a civilizáció helyett a kultúra fogalmát fogom használni) sajátosságait, akkor konkrét üzleteket 
veszíthetünk ill. nem sikerül tartós kapcsolatokat kiépítenünk. Az USA � ban szinte hetente egy könyv jelenik 
meg a �Hogyan kössünk üzletet Japánban, Kínában, Brazíliában stb.� típusból. 
Kroeber és Kluckhohn (1963) száznál több definíció összegyűjtése után alkották meg saját meghatározásukat, de 
minden antropológus, pszichológus, kultúrtörténész és természetesen a nemzetközi ill. interregionális 
marketinges a definícióval kezdi az értekezését. A kultúrát meghatározhatjuk elemeinek felsorolásával és ez a 
legtipikusabb és legelterjedtebb a marketing megközelítés szempontjából (Tóth, 2001 és Rekettye, 1994) 
kiindulva Herskovits (1950) klasszikusnak tekinthető rendszeréből, amely szerint a kultúra elemei: 
1. anyagi kultúra (technika, gazdaság) 
2. társadalmi intézmények (társadalmi szervezetek, oktatás, politikai struktúrák) 
3. az ember és az univerzum 
4. esztétika 
5. nyelv. 
A külföldi nemzetközi szakirodalom is hasonló fölsorolást nyújt (pl.Mead, 1994, Cateora, 1996, Terpstra, 1978). 
A vallás, a nyelv, a társadalmi szervezetek, a technika-gazdaság elemek szinte minden 
felsorolásban szerepelnek. A másik definíciós megoldás a rövid egy mondatos megoldás, 
amelynek gyakorlati haszna kétséges. Nézzünk néhány példát: 
Herskovits 1955): �Kultúra mindaz, amit az ember alkotott.� 
E.T.Hall (1959): �A kultúra kommunikáció és a kommunikáció kultúra.� 
Geertz (1973): �A kultúra közös jelentések rendszere.� 
Hofstede (1991): �A kultúra az elme kollektív programozottsága, amely megkülönbözteti az emberek egy 
csoportjának tagjait a másik csoport tagjaitól.� Jelen sorok írója is �alkotott� egy rövid meghatározást: �A 
kultúra egy adott emberi közösség értékrendszere, amely meghatározza az ember viselkedését, életmódját.� Mint 
említettem, a nemzetközi kereskedelem praktikus oldaláról nézve fontosabb a kultúra elemeinek ismerete és a 
kultúra szerkezete. Ezek az elemek (Tóth, 2001): értékek, ismeretek, nyelv, ügyességek, jártasságok, 
intézmények, hitek, anyagi kultúra, művészetek, etika, jog, morál, szokások, rutinok, játékok, humor. Egy másik 
megközelítésben (Constantin von Barloewen, 2000): minden nemzetgazdaságnak megvan a maga kulturális 
tőkéje, amelynek kialakulását az alábbi kulturális tényezők befolyásolják: 
1. vallási alapszerkezet, istenkép 
2. mítoszok 
3. az embernek a természethez, a természetfölöttihez és a halálhoz való viszonya 
4. az embernek a környezetével kapcsolatos beállítottsága ( ökológiai tudat ill. ökológiai tudatosság ) 
5. az ember időhöz való viszonya 
6. az ember térhez való viszonya 
7. a termőföldhöz, földbirtokhoz való viszony 
8. a tulajdonhoz való viszony 
9. az autoritás és az uralom elismeréséhez való viszony 
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10. a nyereségvágyhoz való hozzáállás 
11. a növekedéshez való hozzáállás 
12. a teljesítményhez való hozzáállás 
13. az újdonsághoz, újításhoz való attitűd 
14. a jövő iránti érzék 
15. az elitképzés képessége 
16. a döntéshozás formái . 
 
Láthatjuk, hogy a kultúra elemeinek különböző síkjait érintik a felsoroltak, miközben jó néhány elem hiányzik: 
pl. földrajzi környezet, jogi - politikai rendszerek, történelem stb. 
A kultúra több rétegű, ez különösen a szervezeti kultúra szempontjából tanulmányozott kérdéskör, amelynek én 
(kapcsolódóan az 5. fejezetben taglalt személyes tárgyaláshoz) az üzleti tranzakciók számára releváns egyéni, 
individuális aspektusát vizsgáltam. Ezért elsősorban E.T. Hall (1959, 1976, 1990) műveire támaszkodtam, 
Hofstede (1991) Trompenaars (1997) és Schein (1987) mellett.  
Az említett szerzők munkái alapján megalkotván saját �jéghegy� modellemet, a kultúrának három rétege van: 
1. szint: a jéghegy csúcsa, a kultúra látható érezhető, megfigyelhető része: a nyelv, a nemek szerepe, szokások, 
művészetek, technológiai fejlettség, család szerepe, státusrendszer, ételek, szimbólumok, szertartások, protokoll. 
2. szint: értékek, attitűdök, normák, eszmék, ideológiák.  
Ezek nehezebben ismerhetők meg, mivel az egyén privát szférájához tartoznak. 
3. szint: mélyen a víz alatt: az idő és tér fogalmainak rejtett alkalmazása, (az idő, mint elsődleges szervező elv, 
hasonlóan a nyelvhez, minden tevékenységre vonatkozik) az ember és ember közötti kommunikációs szabályok, 
az ember és az univerzum kapcsolata. 
4. szint: minden kultúra legmélyebb rétege alatt ott vannak az általános emberi, az emberi fajra jellemző 
mindenkire érvényes öröklött determináltságok. 
E.T.Hall (1959, 1990) szerint a világban két időrendszer létezik : a monochronikus (egyidős) és a polichronikus 
(sokidős ). Az M-idős kultúra tagjai egyidejűleg egyszerre csak egy dologra tudnak (akarnak) koncentrálni. 
Lineáris az út a múltból a jövőbe és közben az idő szegmentálható, beosztható, tervezhető. A prioritásokat 
könnyű meghatározni, fontos érték az idő és a pontosság, az M-idős emberek nem szeretik, ha félbeszakítják 
őket beszéd közben. Nagyon kifejezők és eligazítók az ilyen kultúrák mondásai, kifejezései: let�s go down to 
business (térjünk a tárgyra), az időt lehet spórolni, elvesztegetni (sparetime, wasted time, saved time, lost time, 
stb. az angolban, míg a németben Zeit sparen,  etc.) M- idős kultúrájúak az észak-amerikaiak (USA, Kanada), 
Nyugat-Európa nagy része és Észak � Európa (a skandináv országok). 
A P-idős kultúrában az emberek szeretnek sok dolgot egyidejűleg csinálni, emberközpontú, a hangsúly az emberi 
tranzakciókon van és nem a határidők betartásában. A család és a barátság elsődleges az üzlet előtt. A régi 
ügyfelek nagy megbecsülésnek örvendenek, jellemző a magas fokú informáltság (a személyes és az üzleti is ) és 
a pontatlanság. A P-idős kultúrába tartozik a világ nagyobb része: a mediterrán országok, Latin-Amerika, a 
Közel-Kelet országai, India, Kína, Japán. 
Hall alkotta meg a kis-kontextusú és nagy-kontextusú kultúrák megkülönböztetését, amelyet szoros 
összefüggésbe hozott az említett időrendszerrel. Szerinte magas a korreláció az M-idős és az alacsony 
kontextusú kultúrák között illetve a P-idős magas kontextusúak között. 
A kontextus Hall interpretálásában elválaszthatatlan a jelentéstől, amely egy eseményt leíró átfogó információ.  
A magas-kontextusú kultúrába tartoznak azok az emberek, akik kiterjedt információs hálózattal rendelkeznek 
családtagjaik, barátaik, kollégáik és ügyfeleik révén és akik szoros kapcsolatot tartanak fönt. Ezek az emberek 
állandóan jól informáltak mindenről és mindenkiről. Ezért a tárgyalásnál fontosabb számukra a ki nem mondott 
szó a kimondottól, az implicit üzenet az explicitnél. 
A kis-kontextusú kultúrákban az üzenet verbális része a lényeges, azaz az explicit üzenet, a ki mondja, hol 
mondja, milyen értékrendet képviselve kevésbé lényeges. Az írott szó (a szerződések, megállapodások írásba 
foglalása) fontosabb, mint az adott szó becsülete. Ezért például az amerikai tárgyaló delegációból sose hiányzik a 
jogász vagy ügyvéd, egyes becslések szerint az USA-ban fajlagosan cca. tízszer annyi a jogász, mint Japánban.  
A kultúrkörök vizsgálata, homogén régiók képzése nemcsak szervezetelméleti szempontból érdekes, hanem 
elsősorban a multinacionális vállalatok piacra lépését segítheti, a marketing költségek csökkentésével. A 
globalizáció folyamata segíti a fogyasztói tömeg homogenizálását, ennek egyik eleme kulturális marketing, 
amely az adott célpiac, régió, ország nemzeti kultúráját �támadja meg� egyfajta multikulturalizmus 
kialakításával. A cél a közös értékrend kialakításával megteremteni a tömegkultúrát a maga jelképeivel, 
emblémáival együtt, lehetővé téve a tömegfogyasztás kultúrájának globális elterjedését, a �problémamentes� 
tömegtermelés megvalósulását a posztmodern globális társadalomban (Constantinovits, 2000). És ez az ami nem 
sikerült, mivel a kultúra alapvetően konzervatív, nehezen változtatható, és mint láthattuk, sokrétegű. A kultúra 
felszíne, a jéghegy csúcsán lévő elemek, étkezési szokások, szavak, nyelvi kifejezések stb. változhatnak, de a 
�coca-colaizmus� nem érinti a kultúra mélyrétegeit, a vallást, az ember és ember közötti viszony 
szabályrendszerét, az időfelfogást stb. Aki szabadságharcos hős az egyik kultúrában, az a másik kultúra normái 
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szerint gyilkos terrorista. A globális kultúra mítosza különösen 2001 szeptember 11-óta semmivé foszlott. Az 
üzleti életben a kultúrák különbözősége (amely alapvetően az eltérő nyelvre és vallásra, az ebből származó 
gondolkodásbeli � értékbeli eltérésre épül) alapvető evidencia. Így a befolyásolás helyett a hangsúly a 
megismerésre tevődött át, a kérdés, hogyan lehet a másik kultúrát megismerni. Alapvetően kétfajta ismeretet 
lehet szerezni egy kultúráról: a ténybeli ismeretet, amely szekunder információkból beszerezhető és az ún. 
interpretatív (értelmezett, alkalmazott) ismereteket (Cateora, 1996 és Tóth, 2001), amelyhez általában szükséges 
az adott kultúra mélyebb ismerete, esetleg a helyszíni tapasztalatszerzés. Egy példa a kettő közötti különbségre: 
ezen dolgozat írója Japánban november végén, december elején járt. Tudtam, tapasztaltam, hogy az emberek 
sintoisták, zen- buddhisták, ateisták és csak cca. 3 %-a a lakosságnak keresztény vallású. Ezért meglepetésként 
ért, hogy Tokyo üzleti városrészében karácsonyi vásárokat hirdettek. Vendéglátóm magyarázata igen racionális 
volt, miért ne tartsunk Karácsonyt, ha az jó üzlet és egyben állami munkaszünet, legalább a család össze tud 
jönni.  
Az egyes nemzeti sajátosságok megismerését segítette Hofstede szervezetelméleti kutatásai (Hofstede, 
1980,1991), amelynek alapján először négy majd öt kulturális jellemzőt, dimenziót fedezett föl: hatalmi távolság, 
bizonytalanságkerülés, individualizmus, férfiasság, és az ötödik dimenzió: a  hosszú távú � rövid távú orientáció, 
amely kínai kulturális interpretatív ismeretek alapján került a vizsgálatba. Az üzleti világban ezek közül 
elsősorban a bizonytalanságkerülés és a férfiasság dimenziója a lényeges, azaz a kockázatvállalási készség 
mértéke és az alapvető érték/motiváció. ( Bővebben nem kívánok foglalkozni ezen dimenziókkal, lásd: pl. 
Tóth,2001, Gaál Zoltán � Szabó Lajos, 2001) 
A nemzetközi kulturális környezet jogi, pontosabban: nemzetközi jogi aspektusával, az államközi szerződésekkel 
és az intézményi környezettel a következő fejezetben foglalkozok. 
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2. A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE 
 
2.1. Nemzetközi szerződések 
A nemzetközi kereskedelemben az állam egyik lényegi feladata a gazdasági � kereskedelmi érdekérvényesítés 
nemzetközi bilaterális ill. multilaterális szerződések, egyezmények kötésével. 
A kereskedelempolitika, mint állami �beavatkozás� jelenik meg a gazdaság viszonylagosan liberalizált 
világában. Az elmélettörténeti háttér felvázolása nélkül, a jelenre koncentrálva, megállapíthatjuk, hogy a 
szabadkereskedelmi politika és a protekcionista politika egyaránt jellemzi világunkat. 
A protekcionizmus, és elsősorban az import korlátozása, az export ösztönzése szükségszerűen konfliktusokhoz 
vezet az országok közötti kapcsolatokban. A konfliktusok feloldását, illetve megfelelő kezelését teszik lehetővé 
az államközi szerződések. Ezek kompromisszum eredményei, amelyek nemcsak kereskedelmi és gazdasági 
kérdéseket szabályoznak, hanem elsősorban a politika szféráját érinti, de vonatkozhatnak más területekre is 
(kulturális, egészségügyi stb.) 
A nemzetközi szerződések három fő részből állnak. Az első, a bevezető rész (preambulum), 
amelyben azt szokták kifejteni, hogy mely országok, milyen indítékoktól vezéreltetve kötik a 
megegyezést. A második részben rögzítik azokat az elveket és határozatokat, amelyekben a 
felek megállapodtak, így ez a rész a megegyezés fő részének tekinthető. A harmadik � 
befejező � rész a megegyezés életbelépéséről, felmondásáról, meghosszabbításáról, stb. 
intézkedik. Hasonló szerkezetű a nemzetközi magánjogi szerződés is, ezért is fontos a 
nemzetközi-államközi szerződések mechanizmusának ismerete. 
A nemzetközi szerződések megkötését tárgyalások előzik meg. Ilyen célú tárgyalásokat csak azok folytathatnak, 
akik arra felhatalmazással rendelkeznek. A tárgyalások ezért a meghatalmazottak megbízó leveleinek 
kicserélésével kezdődnek. A delegációk részben plenáris ülésen, részben albizottsági üléseken egyeztetik 
álláspontjukat, amelyet végül a szerkesztő-bizottság szövegez meg. A megegyezés szövegtervezetének plenáris 
ülésen történő megvitatása és jóváhagyása után kerül sor a parafálásra (kézjeggyel való ellátásra), ami azt jelenti, 
hogy a tárgyaló felek a maguk szintjén befejezték tevékenységüket. A parafált szerződés aláírással, 
kormányjóváhagyással, majd ratifikálással lép hatályba. 
Magyarországon a nemzetközi szerződéseket jogszabályba foglalják és azok sajátos módon akkor lépnek 
hatályba, amikor kihirdetik, pl. a ratifikált államközi ill. nemzetközi szerződéseket megjelentetik a Magyar 
Közlönyben. A különböző szinten kötött szerződéseket különböző szintű jogszabályokban hirdetik ki. A 
ratifikálással hatályba lépő szerződéseket törvénnyel vagy törvényerejű rendelettel, a kormányközi szerződéseket 
kormányrendelettel, a miniszter nevében kötött egyezményeket pedig miniszteri rendelettel teszik közzé az 
ezeknek a szinteknek megfelelő hivatalos közlönyökben.  
Az államközi szerződéseknek több alaptípusa ismert, amelyek a gyakorlatban sokszor keverednek egymással. A 
jellegzetes alaptípusok a következők, amelyeket a nemzetközi magánjogi szerződések is leképeznek: 
a) Szerződések, amelyek hosszú távra szabályoznak általános, elvi kérdéseket a gazdaság vagy a politika 

területén. (pl. alapszerződés, kereskedelmi szerződés.) 
b) Egyezmények, amelyek ugyancsak hosszú távra szólnak és elvi jellegűek, de egy-egy konkrét kérdést 

szabályoznak részletesen (pl. áruegyezmények). 
c) A megállapodások rövidebb időre szóló, konkrét szabályozást adnak meghatározott gazdasági kérdésekben 

(pl. beruházás-védelmi megállapodás). 
d) A jegyzőkönyvek rövid, a fentieket kiegészítő, rövid időszakra konkrétan lebontó szabályozások. Néha 

helyettesíthetik is, átmeneti jelleggel a magasabb rendű megegyezéseket.  
e) A levélváltás bármely kérdésben a megegyezést keresi annak szándékát igazolja.  
f) Az úriemberek megállapodása (gentlemen's agreement) szóban is megköthető. Általában kisebb jelentőségű 

ügyekben alkalmazzák. A nemzetközi kereskedelmi ügyleteknél is előforduló fogalom, itt azonban csak 
szóbeli megállapodást értenek alatta, amelynek betartása becsületbeli ügy. Nyilvánvalóan olyan partnerek 
között célszerű forma, ahol az adott szó betartása mély kulturális hagyománnyal rendelkezik, hiszen az adott 
megállapodás érvényesítése a jog erejénél fogva nem kényszeríthető ki. A nagy kontextusú kultúrkörbe 
E.T.Hall (1987) tartozó országok kereskedelmi gyakorlatában szinte mindennapos megállapodási forma, pl. 
Japánban.  

A nemzetközi kereskedelem szempontjából a legfontosabb típusokat az alábbiakban röviden jellemzem. 
 

Kereskedelmi szerződés 
A kereskedelmi szerződés a gazdasági, elsősorban kereskedelmi kapcsolatokat szabályozza, elvi síkon, hosszabb 
időre, általános jelleggel. A szabályozott kérdések körébe tartoznak, pl. az áruszállítással, elszámolással, 
kereskedelmi és egyéb képviselettel, iparjogvédelemmel, vámokkal stb. kapcsolatos kérdések. A szerződésben 
foglalt érdemi szabályozás elvek meghatározását is jelenti. A különböző kérdésekben más és más elveket 
alkalmaznak. 
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A kereskedelmi szerződések leggyakrabban az alábbi elveket rögzítik: 
a.) A legnagyobb kedvezmény elve  
 azt jelenti, hogy a szerződő felek � azokon a területeken, amelyeket ezen elv alapján 

kívánnak szabályozni � megadnak egymásnak minden olyan kedvezményt, amelyet 
harmadik országgal kötött szerződésekben megadtak, vagy a jövőben meg fognak adni. A 
legnagyobb kedvezmény elve a hazai piacon a külföldi szerződő partnereket egymással 
egyenlővé teszi, biztosítva ezáltal a diszkriminációmentességet. 1861 óta alkalmazzák a 
nemzetközi kereskedelemben, először az Anglia és Franciaország közötti kereskedelmi 
szerződésben szerepelt. 

b.) Az egyenlő (nemzeti) elbánás elve  
a szerződő fél állampolgárait és jogi személyeit vonja azonos elbírálás alá a hazai állampolgárokkal és jogi 
személyekkel.  

 Ennek értelmében � adott kérdésben � a külföldieket a hazaiakkal azonos jogok illetik meg, ugyanakkor 
azonos kötelezettségeik is vannak. Röviden fogalmazva, itt a külföldieket a belföldiekkel teszik �egyenlővé� 
a szerződő partnerek. A legnagyobb kedvezmény elvéhez hasonlóan bármilyen kérdés rendezésére alkalmas, 
nemegyszer úgy, hogy alternatívaként szerepel a legnagyobb kedvezmény mellett. 

 c.) A viszonosság elve  
 azt jelenti, hogy a felek egymásnak kölcsönös alapon olyan kedvezményeket nyújtanak, amelyeket harmadik 

partnernek nem kívánnak megadni. Az így nyújtott kedvezményeket kivonják a legnagyobb kedvezmény 
hatálya alól. A viszonosság elve jelentheti általában a kölcsönös kedvezmények nyújtására való 
hajlandóságot, de a szerződés egyes pontjaiban is megjelenhet. A viszonosság elvének alkalmazása feltételezi 
a szerződő felek hatalmi egyensúlyát, amely a nemzetközi kereskedelemben többnyire nem tipikus. A 
jellemző inkább az aszimmetrikus kapcsolatok és erőviszonyok. 

 
A kettős adózást kizáró egyezmények 
A kettős adózást kizáró államközi megállapodások célja, hogy a szerződő felek természetes és jogi személyei 
között gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokat elősegítse azáltal, hogy az ilyen céllal befektetett tőke, illetőleg az 
ilyen területeken létrejövő kapcsolatok során szerzett jövedelem mindkét országban történő megadóztatásának 
kizárásával biztosítsa a résztvevők érdekeltségét. 
Kettős adóztatás elhárítása céljából kötött egyezmények közös vonása, hogy az un. �egyenes adók�-ra 
vonatkoznak. Mivel az egyes adók fajtáit az egyes országok törvényei némileg eltérően szabályozzák azok 
felsorolása és értelmezése a megállapodásokban is szokásos. 
A kettős adóztatás kizárása céljából kötött egyezmények úgy rendelkeznek, hogy az 
ingatlanvagyon, valamint az abból származó jövedelem csak abban az államban adóztatható, 
ahol a vagyon, illetve a vállalatnak az üzlettelepe van. [Somogyiné Hegyi Anna (szerk.), 
1989] 
Kereskedelmi áruforgalom esetében a rendeltetési ország elvét alkalmazzák, � vagyis az árut csak a felhasználás 
helyén adóztatják meg, míg az exportált áru után az exportáló országban esetleg már befizetett adót visszatérítik. 
Amennyiben a vállalatnak mindkét szerződő államban van telephelye, mindegyik állam csak a területén lévő 
üzlettelep céljára szolgáló vagyont, illetve az azok tevékenységéből származó jövedelmeket adóztatja. 
Magyarország kereskedelmi partnereivel, közel 60 országgal (2001-ig) kötött egyezményt a kettős adóztatás 
elkerüléséről.  
 
A beruházás-védelmi megállapodások 
A beruházás-védelmi megállapodások célja a működő tőke országok közötti áramlásának 
elősegítése a tőkeexportőrök biztonságának megteremtése által. Az ilyen államközi, illetve 
kormányközi szerződésekben a szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a másik ország tőkebefektetőinek vagyonát tiszteletben tartják, nem államosítják, vagy 
ha arra mégis sor kerülne, azt csak a közjó érdekében, megfelelő jogi alappal hajtják végre és 
az érintett tőketulajdonost kellőképpen kártalanítják. A kötelezettségvállalás a befektetett tőke 
jövedelmének és az egyéb járandóságoknak a szabad átutalhatóságára is kiterjed.  
A megállapodások lényeges része a beruházások engedélyezésének és elősegítésének deklarálása. Erre és egyéb 
kérdésekre a legnagyobb kedvezmény elvét és a nemzeti elbánás elvét alkalmazzák.  
A beruházások védelmére általában kizárják az államosítások lehetőségét. Ha erre kivételesen, mégis sor 
kerülne, azt csak a �közjó érdekében�, nem diszkriminatív módon szabad végrehajtani. Azonnali, megfelelő 
(normál piaci értéken történő) és hatékony (szabadon átutalható) kártérítést kell fizetni a tulajdonosoknak.  



 

21 

A megállapodások a vitás kérdések eldöntésének módját, az azzal kapcsolatos illetékességet is mindig 
szabályozzák. Az illetékesség kikötése némileg eltér egyfelől aszerint, hogy a vita államok, vagy 
magánszemélyek között merül fel, másfelől pedig eltérhet a szerződő felek tagsági státusa és egyéb 
megfontolásai miatt is. Az államok közötti vitás kérdések eldöntésénél ui. általában a Hágai Nemzetközi Bíróság 
illetékességét szokták kikötni, míg a cégek, illetve magánszemélyek közötti vitáknál az ICSID-et mondják ki 
illetékesnek. 
A beruházás � védelmi megállapodásokat az OECD által 1967-ben kidolgozott sztenderdizált szerződés � minta 
alapján kötik, Magyarország a működőtőke beáramlás elősegítése érdekében fokozatosan köt beruházás-védelmi 
megállapodásokat, elsőként 1986-ban Németországgal és Franciaországgal, jelenleg közel 50 országgal van 
hatályos megállapodásunk.  
 
A nemzetközi áruegyezmények 
A nemzetközi nyersanyagpiacok stabilitásának elősegítése érdekében, egy-egy fontos nyersanyag nemzetközi 
kereskedelmét áruegyezményekkel szabályozzák. Ezekben a multilaterális államközi egyezményekben az adott 
termék legnagyobb termelői, exportőrei és importőrei vesznek részt. A résztvevő országok célja a rendkívüli, 
nagy mértékű, rövidtávú áringadozások kivédése. 
A piaci egyensúly fenntartását a különböző áruegyezmények más és más eszközökkel kísérlik meg. 
(Constantinovits Milán-Sipos Zoltán, 1999) 

  
2.2. Nemzetközi szervezetek, intézmények, tényezők 
Globális világban élünk, globális problémákkal. Az egyes nemzeti kormányok önálló és 
független döntései adott esetben ezeket a globális problémákat (migráció, környezetvédelem, 
stb.) súlyosbíthatják. A nemzetközi multinacionális tőkebefektetők, pl. a saját biztonságuk 
érdekében nemzetközi sztenderd kidolgozását és állami garanciáját kívánták globális szinten 
szabályozni, ez volt például a Multilateral Agreement on Investment (Csath Magdolna, 2001), 
amely világméretű vitát váltott ki. Ezekben az ügyekben szükség van olyan nemzetközi 
intézményekre, szervezetekre, amelyek az abban résztvevő országok saját érdeküket is 
képviselve végzik a határokon átnyúló tevékenységek irányítását és ellenőrzését. Ezek az 
intézmények közvetetten és néha közvetlen módon is befolyásolják a nemzetközi gazdasági � 
kereskedelmi ügyleteket. A nemzetközi gazdaság szempontjából a legfontosabbakat a 
következőkben tárgyalom. 
 
A Nemzetközi Valutaalap  
(The International Monetary Fund, IMF), amely az országok közötti monetáris kapcsolatok 
szervezésével foglalkozik, beleértve a folyó-fizetési mérleghiányos helyzetbe került országok 
hitelekkel történő megsegítését.  
 
A Világbank  
(Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, International Bank for Reconstruction and 
Development IBRD) Létrehozásakor (az 1944-es Bretton Woods-i konferencián hozták létre 
az IMF-fel együtt) a tagállamok háború utáni újjáépítését volt hivatott támogatni. Jelenleg a 
kevésbé fejlett tagállamokban megvalósuló beruházásokban és a gazdasági növekedést segítő 
reformok finanszírozásában vesz részt. A Világbank által kidolgozott sokkterápiás 
gazdaságpolitikák az un. átalakuló országokban a 1990-es évek végén látványosan csődöt 
mondtak, ezt a leköszönő elnök, Michel Camdessus is elismerte 1999-ben. A közép- és kelet 
európai valamint a latin-amerikai fejlődő országoknak előírt neoliberális gazdaságpolitika 
receptkönyve nem vette figyelembe az adott ország, régió sajátos gazdaságtörténeti 
adottságait és mindenhol �sztenderd� megoldásokat kínált (privatizáció, a gazdaság 
liberalizálása, valutaleértékelés, szociális gondoskodás � jóléti kiadások lefaragása, gazdasági 
stabilizáció, makrogazdasági mutatók javítása stb.) Az �eredmény� mindenütt 
destabilizációval és világméretű válsággal fenyegető krízisek lettek. (pl. Orosz válság 1998. 
ill. Argentin jelenleg.) 
 



 

22 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet  
(The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD). A szervezet célja a 
tagországok gazdasági növekedésének és a foglalkoztatottság színvonalának elősegítése, a 
gazdasági-szociális jólét növelése gazdaságpolitikájuk koordinálása révén. További cél a 
tagországok fejlődő országok érdekében kifejtett erőfeszítéseinek ösztönzése és 
összehangolása. (Tagjai az EU és EFTA tagállamok, Észak-Amerika, Japán, Ausztrália és Új-
Zéland, összesen 29 ország � köztük hazánk is, megfigyelői státuszban van Argentína, 
Brazília, Chile és Szlovákia.) Az OECD keretében dolgozták ki a már említett multinacionális 
tőkeáramlást segítő irányelveket, amelynek egyik alapkövetelménye, hogy a multinacionális 
vállalatokat a fogadó országban a nemzeti elbánás elve megillesse. Ezzel lehetetlenné teszi a 
neoprotekcionista gazdaságpolitika egyik eszközének alkalmazását, a hazai vállalkozások 
pozitív diszkriminációját. 
Az egyesült nemzetek kereskedelmi és fejlesztési konferenciája (U.N. Conference on Trade 
and Development, UNCTAD) a szervezet a fejlődő országok gazdasági növekedésének 
előmozdítását célozza. 
Az elmúlt öt évtizedben alapvető szerepet játszott a nemzetközi kereskedelemben az 1947-ben 
23 ország által kötött Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény (General Agreement 
on Tariffs and Trade � GATT). Ennek alapján olyan többoldalú tárgyalások fordulók folytak, 
amelyek elősegítették a vámok fokozatos leépítését, és a kereskedelmet gátló egyéb tényezők 
felszámolását. 1995-ben a GATT jogutódaként létrehozták a Világkereskedelmi Szervezetet 
(World Trade Organization � WTO), amelynek hazánk alapító tagja. 
Az elmúlt évtizedekben a fordulók jelentős mértékben hozzájárultak a nemzetközi 
kereskedelem akadályainak csökkentéséhez. Így a nemzetközi kereskedelemben az átlagos 
vámszínvonal az 1947 évi 40-ről a kilencvenes évtized elejére 4,7 %-ra mérséklődött. Egy sor 
régi és új keletű probléma azonban változatlanul megoldatlan. 2001 decemberében Katarban 
született döntés arról, hogy 2002-ben új fordulót fognak rendezni, amelynek célja lesz az 
eddigi �rendezetlen� agrárszabályozás, szolgáltatáskereskedelem (a szabadalom 
világkereskedelme), a beruházásvédelem világméretű szabályozása. Az új tárgyalási forduló 
sikerét valószínűsítheti, hogy Kína 2001-ben WTO-tag lett, így pl. a szellemi termékek 
kereskedelmében az eddigi kínai magatartás WTO - konform lehet. Kínával együtt Tajvan is a 
WTO tagjává vált, jelenleg 144 ország tagja a WTO-nak. Ez azt jelenti, hogy ennek a 144 
országnak alkalmaznia kell a GATT ill. a WTO által előírt alapvető elveket, amelyek 
elősegítik a világkereskedelem növekedését.  
 
Az Európai Unió 
Az Európai Unió a legjelentősebb európai integrációs tömörülés, amely a világgazdaságban is 
kiemelkedően fontos szerepet játszik, az USA és Japán mellett a világgazdaság legerősebb 
gazdasági hatalma.   
A jelenleg (2002) tizenöt országból álló közösség tovább fog bővülni a jövőben. Tagországai: Németország, 
Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Írország, Spanyolország, 
Portugália, Görögország, Svédország, Finnország, Ausztria. Már a jelenlegi, tizenöt tagú Európai Közösség is 
óriási piacot képvisel a lakosság száma és jövedelme alapján. Az Európai Unió hazánk legjelentősebb gazdasági 
partnere, mivel külkereskedelmi forgalmunk 70 - 75 % -a (2000. és a 2001. év ITDH által közölt statisztikai 
adatok alapján történt saját számítás) bonyolódik az EU � jelenlegi 15 országával. Magyarország 
külkereskedelmi gyakorlatában fontos esemény, hogy 2002. január 1-től az EU a készpénzes forgalomban is 
áttért az EUR elszámolásra, kivétel Nagy-Britannia, Svédország és Dánia. 
Így a magyar külkereskedelmi tranzakcióknál az �EUR�- relációban megszűnt az árfolyamkockázat és az 
átváltással járó tranzakciós költségek.  
Az EU-val folytatott kereskedelmünkkel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a legfontosabb partnereink 2000-
ben (és az utóbbi 5 év statisztikája alapján, ITDH) a történelmileg tradicionális országok lettek, nevezetesen: 1. 
Németország, 2. Ausztria, 3. Olaszország, a továbbiak: Franciaország, Oroszország, USA, Hollandia, Nagy - 
Britannia, Japán, Belgium. Látható tehát, hogy szomszédaink közül csak Ausztria kiemelt partner, a többi 
�természetes� kereskedelmi szomszéd ország nincs az első tíz legfontosabb partner között. Ennek okainak 
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elemzése nem feladatom, a következtetést azonban le kell vonnom: a német üzleti kultúra meghatározó a magyar 
külkereskedelemben, hiszen Magyarország összkülkereskedelmi forgalmában cca. 40 %-ot képvisel a német és 
osztrák forgalom. 
A kulturális befolyást árnyalja az a tény, hogy a német és osztrák vállalkozások egy része multinacionális 
vállalat, így az üzleti kultúrát az amerikai üzleti kultúra ill. az �anya� cég vállalati kultúrája is befolyásolja. Ezért 
fordulhat elő az, hogy egy német többségi tulajdonú, de multinacionális bank budapesti egységénél a német 
helyett az angolnyelv az elfogadott és elvárt �cégnyelv�. Az üzleti kultúra többi elemét viszont alapvetően 
befolyásolja a felső menedzsment kulturális identitása, így pl. az idő, tér, döntési kompetencia, kockázatvállalás 
területein. (E. T. Hall 1987. és Hofstede 1980 és 1991) 
 
Kelet-Európai integrációs kísérlet 
Eredetileg a visegrádi országok közötti gazdasági együttműködést hivatott elősegíteni az 
1992-ben Krakkóban aláirt � kifejezetten az árucsere feltételeire összpontosító � Közép-
Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (Central European Free Trade Association � 
CEFTA). Ez gyakorlatilag mára egy sor bilaterális egyezményt jelent egyrészt a vámunióban 
lévő Csehország és Szlovákia, másrészt Magyarország, Lengyelország, Szlovénia (1995) és 
Románia (1997) között. 
A bilaterális egyezmények, illetve a későbbiekben elfogadott kiegészítő jegyzőkönyvek tartalmazzák azokat a 
kétoldalúan kiegyensúlyozott árulistákat, amelyekre nézve előirányozták a vámjellegű és mennyiségi 
korlátozások fokozatos, szimmetrikus megközelítésű lebontását. 2001-ig kívánták létrehozni az iparcikkek teljes 
szabad kereskedelmét. (Ennek teljeskörű megvalósulása még várat magára.) A megállapodások kiterjednek a 
nemzeti energiarendszerek összekapcsolására, valamint a műszaki infrastruktúra közös modernizálására. Az 
élelmiszergazdasági termékek estében � bizonyos mérséklődés ellenére � lényegében fennmarad a belső piacok 
védelme (egyes termékeket érintő, többnyire mennyiségileg korlátozott kedvezményeket � koncessziókat � 
nyújtanak egymásnak). 
 
2. 3. Szokások és szokványok, ICC 
A kereskedők szerződéseik megkötésénél gyakran hivatkoztak a korábbi ügyleteik egyes feltételeire, vagy az 
adott piacon általánosan elfogadott üzleti gyakorlatra, eljárásra. A kereskedelemben a rendszeresen ismétlődő 
üzletkötések tartalmi és formai elemeit, feltételeit, az üzletkötés kialakult módját, gyakorlatát nevezzük 
szokásnak. 
A kereskedők életét nagyban megkönnyítette a szokásokra való hivatkozás, hiszen az üzlet 
minden feltételét lehetetlen lett volna írásban rögzíteni. A kialakult hagyományos üzleti 
kapcsolatokban a szerződés valamely eleménél elegendő volt a �szokásos�, illetve a 
�kereskedelmi szokásnak megfelelő� kifejezés használata (pl. szokásos minőség, fizetésmód, 
fuvarozás, stb.). 
Az �ahány ház, annyi szokás� - elve azonban a nemzetközi kereskedelemben is érvényes, hiszen a szokás 
értelmezése, tartalma nem független attól, hogy hol, mikor, melyik országban alkalmazzák, milyen termékre 
vonatkozóan stb. A kereskedelmi szokások pontos ismerete azért is fontos a kereskedő számára, mert vitás 
esetekben az adott ország(ok) jogrendszerétől függ, hogy az eljáró bíróság milyen mértékben veszi figyelembe a 
kialakult üzleti szokást. 
A szokás érvényesülhet ugyanis �kikötéssel� (azaz a felek megállapodásával) vagy ráutaló magatartás révén, de 
érvényesülhet a felek akaratától függetlenül, a jogi eljárás során a jogszabályok kiegészítéseként, sőt akár a 
tételes jogszabály rendelkezéseinek ellenében is. A szokások alkalmazásában rejlő bizonytalanságot felismerve a 
kereskedők, illetve szervezeteik összegyűjtötték és írásba foglalták a kereskedelmi szokásokat. Az írásba foglalt 
szokást nevezzük szokványnak. Az üzleti életben, a nemzetközi kereskedelemben rendkívül fontos szerepe van a 
szokványoknak. Jelentőségüket magyarázza az a tény, hogy nincsen egységes nemzetközi jogrendszer, amely 
vonatkozna a nemzetközi kereskedelmi ügylet minden fajtájára és minden �szereplőjére�. 
Nemcsak a kereskedelmi szokások, de a jogi normák, jogrendszerek is országonként eltérőek. Míg az egyes 
országok eltérő kereskedelmi gyakorlatát a nemzetközi kereskedelemben kialakult szokások hidalják át, közelítik 
egymáshoz, addig az eltérő jogrendszerek közötti hidat az egyes területekre vonatkozó egységes jogi szabályok 
megalkotásával próbálják kiépíteni. Így került sor az áruk nemzetközi adásvételéről szóló, az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottsága által kidolgozott egyezmény, az ún. Bécsi Egyezmény létrehozására 1980-ban.   
Az egyezmény célja, hogy a nemzetközi kereskedelmi alapügyletet jelentő adásvételi szerződés egységes 
szabályozását megteremtse, és ez által megkönnyítse az ilyen típusú külkereskedelmi szerződések megkötését. A 
külkereskedelmi szerződések létrejöttét a későbbiekben az említett nemzetközi egyezmény alapján fogom 
tárgyalni, hiszen Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnerei (a világ cca. 50 országában) is ratifikálták 
ezt a nemzetközi szerződést. 
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Az egyezmény akkor alkalmazandó a különböző államokban telephellyel rendelkező felek közötti adásvételi 
szerződésekre, ha ezek az államok részesei az egyezménynek, vagy ha a nemzetközi magánjog szabályai szerint 
valamely részes állam jogát kell alkalmazni. 
A szerződést kötő felek azonban jogosultak az egyezmény alkalmazásának kizárására, illetve eltérhetnek tőle, 
módosíthatják bármely rendelkezését. 
Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló nemzetközi egyezményt hazánk 1988. január 1-jével léptette 
hatályba törvényerejű rendelettel. Az Egyezmény az áruk adásvételére vonatkozó szerződésekre alkalmazandó, 
szabályozza az adásvételi szerződés megkötésének módját, valamint az eladónak és a vevőnek az ilyen 
szerződésből származó jogait és kötelezettségeit. 
Az egyezmény létrejötte is igazolja a szokások, szokványok szerepét a nemzetközi kereskedelemben, hiszen a 
Bécsi Egyezmény rendelkezései a nemzetközi kereskedelemben alkalmazott különféle jogrendszerek, szokások 
egyeztetései alapján születtek. 
Az egyezményben kifejezett rendelkezéssel nem szabályozott ügyekben az általános elveket, 
gyakorlatot, szokást, szokványt kell alapul venni, ha nincsenek ilyen elvek, akkor az adott 
kérdést a nemzetközi magánjog alapján alkalmazandó jog rendelkezéseivel összhangban kell 
megoldani. Miután lehetetlen (és nem is szükséges) mindenfajta ügylet minden részletét 
jogilag szabályozni, ezért a szokványok szerepe változatlanul fennmarad, többek között a 
�joghézagok� betöltése, üzletkötések elősegítése céljából. (Balázs � Constantinovits � Mádi � 
Sipos, 2001) 
 
Helyi szokványok 
A szokások írásba foglalását elvégezhetik az egyes szervezetek saját tevékenységükre 
vonatkozóan � ezek a helyi szokványok �, illetve nemzetközi szervezetek is alkothatnak 
nemzetközi szokványokat a külkereskedelmi gyakorlat egyértelműbbé és ez által gyorsabbá 
tétele érdekében. 
A következő helyi szokványokat �szokás� megkülönböztetni: tőzsdei szokványok, 
 kikötői szokványok, bankszokványok, biztosítótársaságok szokványai, egyéb szokványok. 
 
Tőzsdei szokványok 
Minden tőzsdének a saját szokványai szabályozzák a működését (ügyletkötés rendje, tőzsdetagság stb.), ezek az 
általános szokványok. A tőzsdén forgalmazott áruk minőségét a különleges szokványok határozzák meg. A 
tőzsdén köthető ügyletek állandó feltételeit (szállítási határidő, fizetési mód, fuvarparitás) a tőzsdei 
típusszerződések (kontraktusok) tartalmazzák. Így a tőzsdei ügyletkötés leegyszerűsödik és gyorsabbá válik, 
hiszen a változó feltételeket (szerződéses ár, mennyiség, a szerződő fél neve) tartalmazó kötjegyen csak 
hivatkoznak a megfelelő típusszerződésre. 

 
Kikötői szokványok 
Az egyes kikötők működésüket és üzleti feltételeiket (be- és kirakodás ideje, fizetendő díjak, illetékek, 
raktározási díjak, okmányok, feltételek stb.) szokványokban közlik, amelyeknek elfogadása kötelező. A kikötői 
szokványok �erősebbek�, mint a kikötői tevékenységet is érintő nemzetközi szokványok, tehát ilyen esetben a 
kikötői szokványok függvényében érvényesülnek a nemzetközi szokványok. (Itt a később ismertetett 
INCOTERMS klauzuláira gondolok.) 
 
Bankszokványok 
A bankok általában ragaszkodnak saját üzleti feltételeiket tartalmazó szokványaik 
elfogadtatásához. A bankok szerepe az üzleti életben a fizetések lebonyolításán túl az üzletek 
előkészítésében is jelentős (tanácsadás, információk szolgáltatása stb.). A bankszokványok 
hatályukban szintén megelőzik a nemzetközi szokványokat. 
 
Biztosítótársaságok szokványai 
A biztosítóintézetek a biztosítási szokványokkal, üzleti feltételekkel közlik a biztosítási fedezetbe vehető 
kockázatok fajtáit, a biztosítási díjat, a szállítmánybiztosítási szerződés általános feltételeit. A biztosítóintézetek 
szokványai viszonylag egységesek (kivéve persze a szolgáltatások díját), mert a piac törvényeinek megfelelően 
követniük kell a világ legerősebb és legnagyobb biztosítójának, a Lloyd's-nak az üzleti szokásait, szokványait. 

 
Egyéb szokványok 
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A kereskedőházak, külkereskedelmi cégek, multinacionális vállalatok kialakították az adásvételi szerződéseik 
állandó feltételeit (fizetési mód, szállítási határidő, reklamációk rendezésének módja stb.), melyeket 
erőpozíciójukból adódóan kívánnak a partnerrel elfogadtatni. Természetesen ezek a feltételek egyoldalúan a 
megfogalmazó vállalatok érdekeit tükrözik, és a piaci helyzettől (a konkurencia lététől) függően érvényesíthetők. 
A monopolhelyzettől eltekintve, ezek az állandó feltételek is az üzleti alku tárgyát képezik. 
Ebbe a csoportba tartoznak még a nemzetközi árufuvarozással, szállítmányozással foglalkozó szervezetek 
szokványai is. 
 
Nemzetközi szervezetek szokványai 
A nemzetközi szervezetek közül a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) szokványait 
tárgyalom, mivel a nemzetközi kereskedelemben ezeknek van a legjelentősebb szerepük. 
Ezek több terület gyakorlatára adnak egységes szabályokat, pl. a fizetési módokra, és egyes 
kereskedelmi feltételekre. 
 
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szerepe, szokványai 
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce - a továbbiakban ICC) � Párizs 
székhellyel � szakmai iránymutatásaival, fogalmi meghatározásaival, kereskedelmi szokványok közreadásával 
segíti az üzleti világ, a világkereskedelem fejlődését, összehangolja a kereskedelmi szakmai gyakorlatot és 
fogalmi meghatározásokat, irányelveket készít a külkereskedőknek, gyakorlati szolgáltatásokat nyújt, 
kiadványokat jelentet meg. Az ICC nemzetközi választott bíróságát 1923-ban alapították és azóta a világ  vezető 
választott bírósági intézménye lett. 
Az ICC 123 ország vállalatait, üzleti szervezeteit képviseli, bizottságai részt vesznek az ENSZ 
szakosított bizottsági munkáiban, pl. az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága 
(UNCITRAL) tevékenységében is. 
Az ICC szerepe az �intézményi� globalizáció megteremtésében vitathatatlan, ezért is került a tevékenysége az 
antiglobalista erők fókuszába. A gyakorló külkereskedő avagy az interregionális marketing menedzser 
szemszögéből tekintve az ICC tevékenysége a szokványok rendszeres igazításával és közléséval elősegíti a 
biztonságosabb szerződéskötési folyamatot.  
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3. A  KERESKEDŐTÍPUSOK  A  NEMZETKÖZI  PIACON 
  
3.1. Az elosztási rendszer elemei, funkciói, szereplői 
Az árutermelő piacgazdaságok kialakulásával jött létre az áru termelésének és felhasználásának (fogyasztásának) 
tulajdonosi, földrajzi elkülönülése, és ezáltal a kereskedelmi (közvetítői kereskedői) funkció szükségessége is. 
A termelő és a felhasználó között azonban nemcsak a közreműködő kereskedők láncolatával találkozhatunk, 
hanem finanszírozó és biztosító pénzintézetekkel, szállítmányozókkal, fuvarozókkal, reklámügynökségekkel stb. 
is. Tágabb értelemben tehát a termék és fogyasztó találkozását a disztribúciós (elosztási) rendszer biztosítja, 
amely a termelőt és fogyasztót, valamint az összes közreműködőt magában foglalja. A disztribúciós rendszert a 
résztvevők funkciói alapján feloszthatjuk fizikai elosztásra (marketinglogisztikára) és értékesítési útra 
(marketingcsatornára). A fizikai elosztással, a logisztika összetett tevékenységével (szállítmányozás, fuvarozás, 
raktározás, készletezés, finanszírozás stb.) itt nem kívánunk foglalkozni. 
Az értékesítési utat (csatornát) azok a kereskedők alkotják, akiknek áruközvetítő, illetve viszonteladói 
tevékenysége révén az exporttermék a termelőtől a végső felhasználóig, a fogyasztóig eljut. A csatorna 
résztvevői között bonyolódik az áru tulajdonjogának (az árut megtestesítő értékpapíroknak), ellenértékének 
(pénzt megtestesítő értékpapíroknak) és az információknak a cseréje. 
Kotler (1991) csoportosításában az értékesítési út résztvevői a következő marketingfeladatokat látják el: 
· információgyűjtés a jelenlegi vevőkörről, a potenciális vevőkről, vásárlói szokásokról, versenytársakról stb., 
· eladásösztönzés: kommunikáció a vásárlók megnyerése érdekében, 
· tárgyalás: az adásvétel létrehozása céljából, · megrendelés, 
· pénzügyi birtoklás: források biztosítása, készletfinanszírozás, 
· kockázatvállalás, 
· fizikai birtoklás: gondoskodás az áru fizikai áramoltatásáról, a gyártótól a végső felhasználóig (fogyasztóig), 
· fizetések, 
· tulajdon-átruházás. 
A felsorolt folyamatok között vannak előre irányuló (a termelő- kereskedő- fogyasztó útvonalon) folyamatok 
(fizikai mozgatás, tulajdon-átruházás, értékesítés-elősegítés), visszafelé irányuló (megrendelés, fizetés) és 
mindkét irányba mozgóak (információ, pénzügyikockázat-vállalás). A csatorna hossza a közbenső közvetítők 
számától függ. Közvetlen marketingcsatornáról beszélünk, ha a gyártó közvetlenül a végső fogyasztónak ad el 
(pl. postán keresztül, házaknál, gyártó saját tulajdonában lévő boltjában). 
Egyszintű a marketingcsatorna, ha csak egy közvetítő kapcsolódott be. A nemzetközi kereskedelemre a 
többszintű értékesítési csatorna a jellemző. A fogyasztási cikkek külkereskedelmében általában több közvetítőt 
(pl. gyártó, exportőr-kereskedő, ügynök, importőr-nagykereskedő, nagykereskedő, kiskereskedő) találunk, mint a 
termelőeszközök forgalmazásánál. Itt a terméket a gyártó maga, illetve ügynökön keresztül többnyire 
közvetlenül a végső felhasználónak adja el. 
Az értékesítési csatornában résztvevő kereskedőtípusok a következők lehetnek: külkereskedelmi cégek, 
kereskedőházak, shipperek, nagykereskedelmi vállalatok, kiskereskedelmi vállalatok, termelőüzemek, 
egyesülések, szövetségek, szövetkezetek, ügynökök, képviselők. 
A kereskedők szerepvállalásában, az általuk ellátott funkciók körében jelentős változásoknak lehettünk tanúi: a 
hagyományos közvetítő kereskedő funkciókról, mint például 
· a földrajzi távolságok áthidalása, 
· a termelés és a fogyasztás közötti időkülönbségek áthidalása, 
· az optimális termelési sorozatnagyság és a fogyasztó kis mennyiségre vonatkozó igényei közötti feszültség 
feloldása, 
· a választékkialakítás, 
.a kommunikációs és információs szakadék áthidalása, a finanszírozási hitelfunkció, ..az árukezelési funkció 
ellátásáról áttevődik a hangsúly a piacteremtő, piacépítő funkcióra, azaz a fogyasztói igények feltárására, 
befolyásolására, a good-will teremtésre, a termelés befolyásolására, a reklámtevékenységre. 
A közvetítő kereskedő lényegében � akaratlanul is � sajátos transzformációs tevékenységet is végez, amikor az 
árut a fogyasztóhoz eljuttatja azáltal, hogy tevékenysége révén megváltoztatja a gyártó által létrehozott terméket 
� pl. saját hírnevét, piaci ismertségét adja hozzá, saját védjegy alatt forgalmazza stb. 
 
3.2. Kereskedőtípusok 
A nemzetközi kereskedelemben működő kereskedők hagyományos szakosodása figyelembevételével a 
kereskedők feloszthatók  
· ügylettípus szerint 

(export-, import-, tranzitőr, reexportőr, barterkereskedő, switch kereskedő stb.), 
· árufajta szerint 

(nyersanyag-, élelmiszer-, fa-, bőrkereskedők),  
· földrajzi megoszlás szerint 
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(tengerentúli, közel-keleti stb., illetve �európai� kereskedők), 
 jellemző partnerkapcsolataik (érdekeltségük) szerint. 

Természetesen a csoportok �keveredhetnek�, hiszen a jellemző profil mellett sokféle ügylet megszervezését 
vállalja egy kereskedő. Részletesebben csak a kereskedők jellemző partnerkapcsolatai (érdekeltségük) szerinti 
csoportosítását tekintjük át. 
 
3.2.1. Kereskedőtípusok jellemző partnerkapcsolataik (érdekeltségük) szerint 
Az értékesítési csatorna szereplői közül a közvetítő kereskedőket az értékesítésben elfoglalt fő funkciójuk, 
jellemző partnerkapcsolataik, érdekeltségük alapján három nagy csoportba tudjuk sorolni. Így a kereskedő 
tevékenykedhet 
· a saját nevében, saját számlájára; a saját nevében, más számlájára; más nevében, más számlájára. 
Mindhárom kereskedőcsoportba tartozó szereplő különböző típusú, különböző áruféleségekre vonatkozó, 
különböző földrajzi irányokban létrejövő ügyletek megkötésében és lebonyolításában lehet érdekelt. 

 
 Saját nevükben, saját számlájukra dolgozó kereskedők 
Az ebbe a csoportba sorolható kereskedők saját kockázatukra veszik meg a termelőtől az árut és értékesítik. 
Hasznuk az eladási ár mínusz a vételi ár és a költségek különbsége. Tevékenységükkel meggyorsítják a tőke 
körforgását, és megkímélik a termelőt saját tőkéjének a forgalomban történő lekötésétől. A saját nevükben, saját 
számlájukra dolgozó kereskedőknek számtalan típusa létezik. 
a) Külkereskedelmi cégek, amelyek export-import, tranzittevékenységet folytatnak, rendszerint kiterjedt 

értékesítési hálózattal rendelkeznek, általában árura szakosodnak. Erősségük lehet a specializált 
külkereskedelmi szakismeret, a nyelvismeret, a kiépített piaci kapcsolatrendszer. 

b) Kereskedőházak, amelyek tőkeerős, importra vagy exportra szakosodott cégek, jelentőségük a tengerentúli 
kereskedelemben még ma is nagy. Közismert a japán kereskedőházak példája, amelyek többnyire saját 
bankári és ipari háttérrel is rendelkeznek. A japán mintájú kereskedőház a kereskedelmi tőke egyik tipikus 
megjelenési formája. Jelentős szerepet játszhatnak a termelés és értékesítés folyamatának egységes, 
piacorientált, marketingszemléletű megszervezésében. Alapvető funkciói, tevékenységi körei általában 
sokrétűek és egymásra épülnek: bel- és külkereskedelem, termeltetés, üzleti tevékenység finanszírozása, 
kockázatviselés és kockázatmegosztás, információs rendszerek kiépítése és működtetése, piacszervezés, 
anyagi értéket képviselő jogok nemzetközi kereskedelme (nemzetközi technológiatranszfer), a gazdasági 
erőforrások fejlesztése stb. 

a) A shipper ma már ritka kereskedőtípus, aki eredetileg saját fuvarozási tevékenységet is végzett, saját 
hajókkal, s így használta ki az árak piaconkénti eltéréseit. (A speditőrök saját számlás tevékenységét 
tekinthetjük bizonyos mértékben a shipperek �utódjának�.) 

d) Különleges kereskedőtípus az igazoló ház (confirming house), amely megerősíti (igazolja) a tengerentúli 
cégek európai megrendeléseit, és kifizeti az export ellenértékét. Így lényegében közvetítőként átvállalja az 
export kockázatait. 

e) A nagykereskedelmi vállalatok főleg a közvetlen importban lehetnek érdekeltek, különösen a szolgáltatást, a 
szervizt, kiskereskedelmi hálózatot igénylő cikkeknél. Alapvető tevékenységük a készletezés, raktározás, a 
választék kialakítása, a hitelnyújtás a kiskereskedőknek. 

f) A �fizess és vidd� (Cash and Carry, C and C) vállalkozástípus az USA-ban alakult ki, a korlátozott 
kereskedelmi szolgáltatást nyújtó kereskedők egyik típusaként, majd széleskörűen elterjedt Európában és 
Magyarországon is, a �rack jobber� típussal egyetemben. A hagyományos nagykereskedelmi funkciókból 
kettőről �lemondanak�, mégpedig a hitelezésről és a szállításról. A kiskereskedőnek tehát rögtön kell fizetnie 
(innen az elnevezésben szereplő cash - készpénzfizetésre történő utalás), és neki kell a saját költségére 
elszállítani (illetve elszállíttatni) a vásárolt árut, amit viszont olcsóbban (diszkontáron) kap, mintha a 
tradicionális nagykereskedőnél vásárolt volna. A kiskereskedő likviditási helyzetétől, szállítási lehetőségeitől 
(és persze a versenytársak áraitól) függ, hogy melyik nagykereskedőtől vásárol. A C and C megoldás mindkét 
fél számára a forgalom bővítését jelentheti, hiszen a kiskereskedő megismerkedik a nagykereskedő teljes 
áruválasztékával (és így viselkedése hasonló lesz az áruházi vásárlóéhoz). 

g) A polcfeltöltő (rack jobber) nagykereskedő érdekeltté teszi a kiskereskedőt, hogy olyan termékeket is 
átvegyen, amely �profilidegen� számára (pl. vegyesboltoknak könyvet, játékokat szállítanak), az el nem adott 
árut a nagykereskedő visszaveszi (ez többnyire bizományi kapcsolatot is jelent). A kiskereskedőnek tehát 
nincs kockázata, viszont ha az áru kelendő, növeli forgalmát (és nyereségét), a nagykereskedőnek pedig nem 
kell kiépítenie saját kiskereskedelmi hálózatát (ami új termék esetén ugyancsak kockázatos vállalkozás). 

h) A kiskereskedelmi vállalatok körébe tartozik minden olyan vállalkozás, amelynek tevékenysége az áru 
(szolgáltatás) közvetlen eljuttatása a végső felhasználóhoz, a fogyasztóhoz. A kiskereskedők főbb típusai: 
bolti kiskereskedők, szaküzletek, áruházak különböző változatai (önkiszolgáló, szupermarket, hipermarket, 
diszkont- és raktáráruház). Sajátos kiskereskedelmi forma a bolt nélküli kereskedelem, amely az utcai 
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automatákon keresztül történő értékesítést jelenti, pl. az üdítők, sörök, élelmiszerek, dohányáruk, 
videokazetták esetében 

i) Csomagküldő vállalkozások, amelyek lehetnek csomagküldő áruházak, termelők, illetve lehetnek 
nagykereskedők is.  

j) Az ipari termelőüzemek, ezek egyesülései, szövetségei részesedése elsősorban a beruházási javak és 
termelőeszközök forgalmazásában jelentős. Kisebb termelőüzemek, magánvállalkozások, szövetkezetek 
termékeik gazdaságos értékesítése érdekében közös vállalkozásokat, exportegyesüléseket hoznak létre. 

 A felsorolt kereskedőtípusok közül néhány a nemzetközi kereskedelemben egyedárusítói jog alapján is 
működhet. Ez azt jelenti, hogy az adott kereskedő egy adott termékre vonatkozóan, meghatározott földrajzi 
körre (piacra) kizárólagos jogot kap, azaz az adott termék exportőre (gyártója) csak rajta keresztül 
értékesítheti termékét. 

 Az egyedárusítói jogok alapvetően versenykorlátozó hatásúak, az EU szabályozása szerint mégis mentességet 
élveznek a 83/83/EGK és 84/83/EGK irányelvek alapján. (Törzsök, 1999) Ezek szerint viszont az 
egyedárusítót nem lehet kötelezni minimális áru mennyiségek átvételére. A fogyasztó választékhoz való jogát 
sem lehet korlátozni olyan területvédelmi megállapodásokkal, amely kizárná a hasonló avagy helyettesítő 
termékek importját ill. amely szerint egy adott terméket adott területen csak egyetlen kereskedőtől lehetne 
beszerezni. 

  
Saját nevükben, más számlájára dolgozó kereskedők 
Ezeket a kereskedőket hívjuk bizományosoknak. A bizományos olyan export-importtal foglalkozó közvetítő, aki 
a megbízó feltételei (amelyet a bizományi szerződés tartalmaz) szerint köteles eljárni, bizományi díj (az eladási 
ár meghatározott százaléka) ellenében. A bizományosi szerződés egyik leglényegesebb feltétele a limitár, amely 
importnál azt a maximális, exportnál azt a minimális árat jelenti, amely felett a bizományos nem vásárolhat, 
illetve alatta nem adhat el. Sok esetben abban is megállapodnak, hogy a tényleges eladási ár és a limitár közötti 
árkülönbözeten osztoznak. A megbízó és a bizományos közötti elszámolásnál a tényleges eladási ár, a 
bizományos által viselt költségek nagysága és a limitár egyaránt szerepet játszik. 
A bizományos a hiteladás kockázatát a megbízótól különdíjfizetésért - delkredere-jutalékért - átvállalhatja. Ezt 
hívjuk delkredere-felelősségvállalásnak. A megbízó akkor él ezzel a lehetőséggel, ha nem ismeri a partnert, 
bizalmatlan, a külkereskedő bizományos pedig piaci információit, üzleti kapcsolatait �kamatoztathatja� a 
delkredere-felelősség vállalásával. 
A bizományos a bizományi szerződés alapján nem vállal kockázatot és nem érheti veszteség (az esetleges 
delkredere-megbízástól eltekintve), hiszen az üzleti döntéseket a megbízó hozza. 
Azonban, ha nem �a jó kereskedő gondosságával� végzi a megbízást, akkor viselnie kell az ebből keletkező 
kockázatot és költségeket (pl. elmulasztja felhívni a megbízó figyelmét a szállítmánybiztosítás vagy az árfolyam-
biztosítás megkötésének szükségességére stb.). 
A bizományos, mivel saját nevében köti a szerződést (amelynek szerződésszerű realizálása viszont a megbízótól 
függ), �kockáztatja� az üzleti hírnevét, good-willjét, ezért saját érdeke, hogy megbízható legyen a partnere. 
Mivel a bizományos jövedelme elsősorban a forgalom által meghatározott, a bizományos a forgalom tartós 
növelésében érdekelt. 
A nemzetközi kereskedelmi gyakorlatban kialakult bizományosi szerződés általában arra irányul, hogy a 
megbízó exportárui távoli országok piacain, a helyi bizományosok piaci kapcsolatain keresztül vevőkre 
találjanak. Ehhez gyakran létesítenek bizományosi vagy konszignációs raktárt olyan termékekből, amelyekből a 
piac helyszíni, közvetlen kiszolgálása indokolt (pl. alkatrészek). A bizományi raktár létesítéséhez többnyire 
bankgaranciát vagy egyéb biztosítékot kérnek á bizományostól a fokozott kockázat csökkentésére. (A 
konszignációs raktár készlete ugyanis a megbízó tulajdonában marad, az összes kockázat őt terheli, de a 
bizományos diszponál az áruk felett.) Napjainkban az egyre inkább előtérbe kerülő vállalati költség-csökkentő 
törekvések miatt egyre kevesebb konszignációs raktár működik. Jelentős teher ugyanis a készlet 
finanszírozásának kamatterhe. 
Bizományi jellegű szerződéseket kötnek még a külkereskedelemben a szállítmányozók is. 
Más nevében, más számlájára dolgozó kereskedők 
Ezek a �klasszikus� közvetítő kereskedők, feladatuk a potenciális üzleti partnerek összehozása, a piackutatás, 
esetleg a szerződés létrehozásában, kialakításában való közreműködés. Három típusát különböztetjük meg: 
ügynök, képviselő és alkusz (illetve bróker). 
Az ügynök feladata a partnerek összehozása, személyes közvetítés. Jutalék ellenében dolgozik � mint már 
említettük � a megbízóval kötött, rendszerint eseti, egy-egy alkalomra szóló szerződés alapján. 
A képviselő az ügynöknél szélesebb tevékenységi körrel rendelkezik, megbízója termékeit, szolgáltatásait, 
együttműködési lehetőségeit stb. folyamatosan hozza a potenciális partnerek tudomására. Az exportőr és a 
külföldi képviselő közötti jogviszonyt a képviseleti szerződés szabályozza. A megbízás lehet ad hoc 
(meghatározott árumennyiség értékesítésére szóló, eseti) megbízás, valamint meghatározott és meghatározatlan 
időre szóló megbízás. Ha a megbízás kizárólagos joggal ruházza fel a képviselőt, azaz a képviseleti szerződésben 
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meghatározott piacon csak a képviselő révén értékesítheti a megbízó az áruját, akkor kizárólagos képviselőről 
beszélünk. Ha mégis közvetlenül ad el, akkor az ilyen eladás után is jutalékot tartozik fizetni a képviselőnek. A 
kizárólagos képviselő tehát piacvédelmet élvez. A nem kizárólagos képviselő szerződésében általában szokásos a 
vevővédelem nyújtása, azaz az általa szerzett vevők felsorolása, akikkel a megbízó közvetlenül (a képviselő 
megkerülésével) nem köthet üzletet. 
A több alképviselőt foglalkoztató, irányító céget nevezik vezérképviselőnek. 
Az Európai Unió harmonizálta az egyes nemzeti szabályozást a 86/653/EGK irányelv megfogalmazásával a 
kereskedelmi képviselő tevékenységére. Ezek szerint a jutalék az ügylet megkötése után azonnal esedékes, sőt a 
jutalékra a képviselő a képviseleti szerződés felbontását követően is meghatározott ideig jogosult. 
Az alkusz eseti megbízás alapján, főleg a koncentrált piacokon tevékenykedik, munkájáért díjat kap az eladótól 
vagy a vevőtől. (A tőzsdén tevékenykedő tőzsdeügynököt nevezik brókernek.) (Constantinovits � Sipos, 1999) 
 
3.2.2. Kereskedőtípusok jogi szempontú csoportosítása 
A nemzetközi kereskedelemben jogi szempontból magánszemélyek, jogi személyek és ezek 
társulásai vesznek részt. A jogi személyek körében megjelennek állami és egyéb vállalatok, 
valamint szövetkezetek és egyéb társulások is. A legtöbb jogi személy azonban az un. 
kereskedelmi társaságok kategóriájába tartozik. Ezek nemcsak kereskedelemmel foglalkozó 
cégek lehetnek, hanem termelők, szolgáltatók is. Elnevezésük arra utal, hogy (az európai 
jogrend szerint) tevékenységük a kereskedelmi jog hatálya alá tartozik. Ennek négy 
alapformája a következő [Somogyiné Hegyi Anna (szerk.), 1989]: 
a) közkereseti társaság: akkor keletkezik, ha két vagy több személy közös cégnév alatt kereskedelmi 

tevékenységet folytat, korlátlan, egyetemleges és közvetlen felelősség mellett. Német/osztrák megfelelője az 
Offene Handelsgesellschaft, az angol pedig a Simple Partnership 

b) betéti társaság: a közkereseti társaság továbbfejlesztett változata. A beltagok a társaság tartozásaiért 
korlátlanul, egyetemlegesen és közvetlenül felelnek. A kültagok felelőssége a társaságba bevitt vagyonuk 
(betétjük) erejéig áll fenn. Német megfelelője: Kommanditgesellschaft, angol: Limited Partnership. 

c) korlátolt felelősségű társaság: meghatározott számú és ismert tagból áll, akik egymás között szerződéssel 
létesítik a társaságot. Előre meghatározott törzstőkével alakul, amely (tagonként eltérő nagyságú) 
törzsbetétekre oszlik. A tagot megillető üzletrész és a szavazati jog a törzsbetét nagyságához igazodik. A 
tagok harmadik személyekkel szemben a társaság kötelezettségeiért nem felelnek. Az angolszász jogban ez a 
társasági forma ismeretlen, a kontinentális jogalkalmazású országokban � így hazánkban is � a kis- és 
középvállalatok kedvelt és igen elterjedt társasági formája, amely biztosítja a tagok kockázatviselésének 
korlátozását és a személyi összetétel ellenőrzését. A német megfelelője hasonlóan elterjedt és kedvelt, mint a 
magyar; neve: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 

d) részvénytársaság: a legelterjedtebb társasági forma. Előre meghatározott számú, egyenlő névértékű 
részvényből álló alaptőkével alakul. A tagokat (részvényeseket) a részvény befizetése (megvásárlása) után 
semmiféle anyagi felelősség nem terheli, sem a társasággal, sem harmadik személyekkel szemben. 
Német formája az Aktiengesellschaft, az angol a Company Limited by Shares (Co. Ltd.) 

A külkereskedelmi tevékenység megszervezése 
A külkereskedelem szervezésének két módja lehetséges: 
a) A közvetlen (direkt) export/import, amikor a termelő/szolgáltató vállalat az alanyi külkereskedelmi jogával 

élve terméke első külföldi vevőjét maga keresi meg, és köt szerződést � esetleg külföldön is meglévő � saját 
értékesítési szervezetének igénybevételével. 

b) A közvetett (indirekt) export/import esetén a termelővállalatnak arról kell döntenie, hogy melyik 
külkereskedelmi vállalattal, milyen együttműködési forma keretein belül és milyen feltételekkel exportáljon. 

Fontos tudni melyik országban melyik szervezési forma az általános, hiszen pl. Japánban a Sogo Shosha 
(speciális általános kereskedelmi vállalat, sajátos szerződéskötés) vállalatok export-import esetében szinte 
megkerülhetetlenek. Sajátszámlás és bizományi kapcsolati rendszerben tevékenykednek, ügynöki formában 
azonban soha! A magyar-német ill. magyar-osztrák relációkban a jellemző a közvetlen külkereskedelem-
szervezés. 
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4. A KÜLKERESKEDELMI SZERZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LÉTREJÖTTE 
 
 
A külkereskedelmi ügylet nem jogi, hanem külkereskedelmi szakkifejezés, amely magában foglalja a 
- külkereskedelmi szerződést előkészítő tevékenységeket 
- a jogi aktust, amely létrehozza a külkereskedelmi szerződést 
- és a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb szerződéseket (szállítmányozói, fuvarozói, szállítmány-
biztosítási, raktározási, ügynöki, képviseleti etc. szerződéseket). 
Ebben a fejezetben a külkereskedelmi szerződés előkészítő szakaszáról lesz szó, amely tágabb értelemben a 
potenciális eladó és vevő minden olyan tevékenységét jelenti, amelynek eredménye a külkereskedelmi 
szerződésben realizálódik. Ilyen tevékenységek a piackutatás, az akvizíciós munka (reklámtevékenység, 
vásárokon-, kiállításokon való részvétel), személyes tárgyalások, ajánlati tevékenység. 
 
4.1. A külkereskedelmi  piackutatás 
A külkereskedelmi piackutatás módszertana megegyezik a belföldi piackutatáséval, itt csak a külkereskedelmi 
sajátosságokat fogom ismertetni. 
A helyszíni (primer) piackutatás eszközei: a megkérdezés, megfigyelés, és a kísérlet a 
külkereskedelemben igen drága módszer, ezért ezt mindig megelőzi az íróasztal (szekunder) 
piackutatás, amely a már meglévő piaci információkat használja és értékeli. Sok esetben � 
fogyasztási cikkeknél pl. � a szekunder piackutatás sikere esetén is elmarad a végső fogyasztó 
közvetlen megkérdezése, hiszen a nemzetközi kereskedelemben a viszonteladók láncolatával 
áll szemben az exportőr, így a felhasználók szegmentációjára sem itt kerül sor, hanem az 
értékesítési csatorna importőr - nagykereskedő - kiskereskedő szintjein. Természetesen a 
külpiacra lépő exportőr kereskedő marketing stratégiájának kidolgozásakor szerepe van a 
klasszikus keresletkutatásnak és stratégiai eszközének: a piacszegmentálásnak. Hangsúlyozni 
kell azonban a viszonteladók keresletet befolyásoló tevékenységét, így a nemzetközi 
marketing gyakorlatában olyankor is a push értékesítési csatornapolitikát célszerű alkalmazni, 
amikor a végső felhasználó megnyerése a cél, és az ennek megfelelő eszköz a pull 
csatornapolitika lenne � belföldi piacon. A magyarázat a pull politika eszköztárának (TV-
reklámok) költségességén kívül abban rejlik, hogy a viszonteladó sokkal jobban ismeri a saját 
fogyasztóinak ízlését, fogyasztói szokásait, mint a külföldi exportőr. A kivétel itt is erősíti a 
szabályt, hiszen jó néhány fogyasztási cikket forgalmazó multinacionális vállalat él a globális 
marketingkommunikáció közvetlen eszközeivel, így a direkt TV-reklámmal. A 
külkereskedelmi piackutatás másik sajátossága az, hogy a szekunder információk beszerzése 
sem könnyű feladat, sok esetben az adatokhoz, információkhoz objektíven nehezen lehet 
hozzáférni, avagy ellentétes � ellentmondásos információkhoz jutunk, amelyeket célszerű 
közvetlen módon ellenőrizni. A képviselők elterjedt alkalmazásának egyik okát is ebben 
látom, a legtöbb piaci információt a képviselő szállítja, a statisztikai adatokhoz hozzátéve 
saját piaci ismeretét, értékelését, javaslatokat. Az információs források általában a nemzetközi 
szervezetek, hazai intézmények statisztikai kiadványai, üzleti újságok, piackutató intézetek 
tanulmányai (országtanulmányok, iparági- és termék szintű tanulmányok), vállalati éves 
jelentések etc. Fontos információs forrás a vállalati belső információk, tárgyalások, külföldi 
utazások tapasztalatai, utijelentései. A piackutatás alapossága és minősége meghatározza a 
marketing döntések megalapozottságát és jelentősen csökkentheti a külkereskedelmi ügyletre 
vonatkozó döntések objektíven létező kockázati szintjét is. Érdekes kulturális különbség van a 
japán és az USA-beli nemzetközi piackutatási gyakorlat között. Az amerikai vállalat a 
külpiacra lépés előtt a klasszikus módszerekkel (megkérdezés stb.) méri fel a célpiac 
potenciálját. A japán cégek gyakorlatában a megkérdezéses vizsgálatoknál (néha e helyett) 
fontosabbnak tekintik a konkurens termékek tényleges, effektív piaci forgalmazásának 
tanulmányozását, az összes marketing mix elem működését figyelembe véve. (Tóth, 2001) 
 
4.2. Az ajánlati tevékenység 
Szűkebb értelemben a szerződés előkészítése alatt az ajánlati tevékenységet értem. 
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A továbbiakban a már említett Bécsi Egyezmény alapján tárgyalom az ajánlati és szerződéses feltételeket, mivel 
Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnerei is ratifikálták ezt az egyezményt. Az Egyesült Nemzetek 
Egyezménye az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről, 1980. április 11. Bécs, Magyarország 1988. január 
1-vel léptette hatályba törvényerejű rendelettel. Az egyezmény az áruk adásvételére vonatkozó szerződésekre 
alkalmazandó, szabályozza az adásvételi szerződés megkötésének módját, valamint az eladónak és a vevőnek az 
ilyen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit. 
Az egyezmény 101 cikkelyből és az alábbi négy részből áll: 
I. rész: Alkalmazási kör és általános rendelkezések 
II. rész: A szerződés megkötése 
III. rész: Adásvétel 
IV. rész: Záró rendelkezések 
Az egyezmény célja, hogy a nemzetközi kereskedelem alapügyletét jelentő adásvételi 
szerződés egységes szabályozását megteremtse és ezáltal elősegítse az ilyen típusú 
külkereskedelmi szerződések megkötését. Az egyezmény akkor alkalmazandó a különböző 
államokban telephellyel rendelkező felek közötti adásvételi szerződésekre, ha ezek az államok 
részesei az egyezménynek, vagy a nemzetközi magánjog szabályai szerint valamely részes 
állam jogát kellene alkalmazni. A szerződést kötő felek azonban jogosultak az egyezmény 
alkalmazásának kizárására, illetve eltérhetnek tőle, módosíthatják bármely rendelkezésének 
jogi hatását. Az egyezményben kifejezett rendelkezéssel nem szabályozott ügyekben az 
általános elveket, gyakorlatot, szokást, szokványt kell alapul venni, ha nincsenek ilyen elvek, 
akkor az adott kérdést a nemzetközi magánjog alapján alkalmazandó jog rendelkezéseivel 
összhangban kell megoldani. Az ajánlatot a Bécsi Egyezmény összhangban a nemzetközi 
szokással és gyakorlattal a következőképpen határozza meg: �Egy vagy több meghatározott 
személyhez címzett, szerződéskötésre irányuló javaslat akkor minősül ajánlatnak, ha kellően 
meghatározott és jelzi az ajánlattevőnek azt a szándékát, hogy elfogadása esetén magát 
kötelezettségben állónak tekinti. A javaslat akkor minősül kellően meghatározottnak, ha 
megjelöli az árut és kifejezetten vagy értelemszerűen megállapítja a mennyiséget és az árat, 
vagy rendelkezéseket tartalmaz ezek meghatározására.� Az ajánlat akkor válik hatályossá, 
amikor az megérkezik a címzetthez. Noha a Bécsi Egyezmény az ajánlat lényegének tekinti az 
ajánlati kötöttséget � tekintetbe véve a gyakorlatot � úgy rendelkezik, hogy a 
visszavonhatatlan ajánlatot is vissza lehet vonni, ha a visszavonó nyilatkozat az ajánlatot 
megelőzően vagy azzal egy időben érkezik meg a címzetthez. Ha az ajánlat címzettje 
elfogadja az ajánlatot és az elfogadás hatályossá válik (azaz az elfogadás közlése az 
ajánlattevőhöz megérkezik) létrejön a szerződéses jogviszony az ajánlattevő és címzettje 
között.  
A hallgatás nem jelent elfogadást ! Az elfogadás az ajánlat címzettjének elfogadói nyilatkozata vagy az 
elfogadásra utaló magatartása. Ilyen ráutaló magatartás - cselekedet lehet az áru feladása, avagy az ajánlatnak 
megfelelő ellenérték (pénz) átutalása ill. akkreditív megnyitása. Az ajánlat lehet szóbanállási (lejárati) 
határidővel (opcióval) megjelölt, ilyenkor az elfogadásnak a határidőn belül kell megtörténnie, ill. lehet 
szóbanállási határidő feltüntetése nélküli, ekkor ésszerű időn belül kell elfogadni az ajánlatot, figyelembe véve 
az ügylet körülményeit, kialakult gyakorlatot, piaci szokást, beleértve a telekommunikációs eszköz időigényét is. 
Ha tevőlegesen (utaló magatartással) történik az elfogadás, akkor ezen cselekedeteknek kell a megadott 
határidőn belül megtörténniük ill. a már említett ésszerű időn belül. A szóbeli ajánlatot azonnal el kell fogadni, 
hacsak a körülményekből más nem következik. Hasonlóan az ajánlathoz, az elfogadást is vissza lehet vonni, ha a 
visszavonás az elfogadás hatályossá válását megelőzően vagy azzal egy időben érkezik meg az ajánlattevőhöz. A 
Bécsi Egyezmény ajánlati definíciójából következően az ajánlat jogi kötelezettségvállalást jelent, azaz az 
ajánlattevő az ajánlattól nem léphet vissza akkor, ha az ajánlat címzettje az ajánlatot változatlan tartalommal 
elfogadta (és az elfogadás hatályossá vált). A nemzetközi kereskedelmi gyakorlatban az ilyen ajánlatot nevezzük 
kötelező ajánlatnak. Az ajánlat visszautasítását jelenti és új ajánlatnak minősül, ha az ajánlatra adott és annak 
elfogadására utaló válasz-módosításokat, kiegészítéseket, korlátozásokat tartalmaz. Elfogadásnak minősül 
viszont az ajánlatra adott válasz, amely az ajánlat feltételeitől lényegesen nem különböző eltérő feltételeket is 
tartalmaz és az ajánlattevő nem emel kifogást. Ilyen esetben az ajánlati feltételek az elfogadásban szereplő 
módosításokkal együtt alkotják a szerződéses feltételeket. A lényegesen módosító feltételeket a Bécsi 
Egyezmény pontosan meghatározza (19. cikk 3. bekezdése szerint): �Az ajánlat feltételeit lényegesen módosító 
jellegűnek tekintendők, egyebek között, az árra, a fizetésre, az áru minőségére és mennyiségére, a teljesítés 
helyére és idejére, az egyik félnek a másikkal szembeni felelőssége mértékére vagy a viták rendezésére 
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vonatkozó kiegészítő vagy eltérő feltételek.� A kötelező ajánlat különleges formája a pro-forma számla, amely 
kereskedelmi számla formájában kiállított ajánlat (általában a vevő importengedélyének kiváltásához szükséges). 
Létezik a kereskedelmi életben un. kötelezettség nélküli ajánlat is, amely jogilag nem kötelezi az ajánlattevőt, 
ekkor viszont az ajánlatnak tartalmaznia kell a �kötelezettség nélküli� kifejezést. Kötelezettség nélküli ajánlatot 
általában akkor adnak, ha az adott piaci lehetőségeket nem ismerik és az elérhető árat kívánják ilyen módon 
kötelezettség nélkül tesztelni, avagy az ajánlatot valamely konkurens megbízásából kérték és nem kívánják 
kiadni az ár- és kondíciós feltételeket. Az ajánlat megjelenési formája lehet levél, telex, távirat, telefax, a választ 
is illik ugyanabban a formában és ugyanazon a nyelven adni, ahogyan az ajánlat érkezett. Az ajánlat tartalma 
értelemszerűen megegyezik a szerződéses feltételekkel. A leglényegesebb ajánlati feltételek a következők: az áru 
meghatározása, az ár és paritás, fizetési mód, szállítási határidő. (Constantinovits�Sipos, 1999) 
 
4.3. Kalkuláció 
Az ajánlati ár kialakításánál a külkereskedőnek figyelembe kell vennie az ügylettel 
kapcsolatos költségeit, ráfordításait, azaz kalkulációt kell készítenie. 
A kalkuláció elkészítésének ideje szerint megkülönböztetünk elő- és utókalkulációt. 
Előkalkuláció 
A külkereskedelmi ügylet megkötése előtt végzett kalkulációs tevékenység eredménye az 
előkalkuláció, amely a lehetséges költségek számbavételét jelenti. Az ajánlati ár 
természetesen üzletpolitikai okokból eltérhet az előkalkuláció eredményeként kapott ártól. Az 
előkalkuláció jellegét befolyásolják a termelő és a külkereskedő közötti különböző 
elszámolási formák is. 
Utókalkuláció 
A külkereskedelmi szerződés realizálása után történik az utókalkuláció, amely az ügylet 
tényleges eredményét mutatja meg. Az utókalkuláció lényege, hogy a már ismert költségeket 
veti egybe az árbevétellel. Ekkor derül ki, hogy az ügylet eredménye mennyire tér el az 
előkalkulált nyereségtől. Az eltérés okai lehetnek a szerződéses feltételek módosulása, a 
fuvarköltségek változása, reklamáció, késvefizetés, stb. 
Az eltérés elemzése, kiértékelése a jövőbeni üzletek sikere miatt is szükséges, hiszen rámutathat az előkalkuláció 
során elkövetett tévedésekre is. 
 
4.4. Ajánlatok értékelése, a versenyképesség kérdései a külkereskedelemben 
Az ajánlatok kiértékelésénél az ajánlat összes feltételeit össze kell hasonlítani (a kereskedelmi és a műszaki 
jellemzőket). 
Az ajánlati ár elválaszthatatlan a paritástól és a fizetési kondícióktól. Importnál a Magyarországon szokásos 
eljárás, hogy magyar határparitásos áron vizsgálják az ajánlatok versenyképességét. Fontos elemezni, hogy az 
esetleg hitelben történő vásárlás költségei (kamat) hogyan viszonyulnak az azonnali fizetésért kapható 
árengedmény (skontó) mértékéhez. Az ajánlati árakat (mind exportnál, mind importnál) � hacsak nem vagyunk 
monopol pozícióban � az alku során tudni kell �bizonyítani�, dokumentálni. 
Elsőrendű árdokumentációs forrás a vevő részére kiállított (�kifizetett�) számla, amely már egy realizált, 
lebonyolított ügyletet bizonyít. A tőzsdei árjegyzés is ebbe a csoportba tartozik. 
Másodrendű források a kötelező ajánlatok és a szerződések. Mivel ezek realizálása még nem történt meg, (a 
különféle engedmények miatt) a végső ár változhat � ezért ezeknek kisebb a �bizonyító ereje�. 
A harmadrendű források közé tartoznak a katalógus árak, a nem kötelező ajánlatok informatív árai, a kiutazók, 
ügynökök nem dokumentált (szóbeli) információi. 
A versenyképesség megítélésénél a kereskedő jó hírnevének (good-will-jének), a régi, tartós kapcsolatoknak (és 
így a megbízhatóságnak) meghatározó jelentőségük van. Saját tapasztalatom szerint a jó hírnév, ill. a tartós 
kapcsolat 20-30 %-os felárt jelenthet. Az 1980-as évek elején, amikor még a szakirodalomban sem terjedt el a 
relationship (kapcsolati) marketing (Berry, 1983) fogalma (noha maga a jelenség a nemzetközi kereskedelemben 
természetesen létezett) sikertelenül próbáltunk egy angol cég angol beszállítójával konkurrálni. A 30 %-os 
�árelőnyünk� ellenére � néhány próbaszállítás után � sem sikerült a �második� szállító pozícióját sem elérnünk. 
Hasonló tapasztalatokra tettem szert az NSZK piacán is. Itt viszont volt egy �küszöbár� � cca. 40 %-kal 
olcsóbban már nyerésben voltunk. Más kérdés persze, hogy az új piacra történő behatolás veszteségeit, magyarán 
a behatoló árazás költségeit magyar vállalat nemigen tudja vállalni. 
 
4.5.  A külkereskedelmi szerződés létrejötte  
A külkereskedelmi szerződés a szerződést kötő felek egybehangzó akaratnyilvánításával jön 
létre. A Bécsi Egyezmény alapján a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az 
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ajánlat elfogadása hatályossá válik (azaz amikor megérkezik a címzetthez.). 
Az egyezmény szerint nem szükséges az adásvételi szerződést írásba foglalni, sem írásos 
módon bizonyítani. �Az adásvételi szerződést nem szükséges írásba foglalni, sem írásos 
módon bizonyítani és az más alakszerűséghez sincs kötve. A szerződés bármely módon 
bizonyítható, ide értve a tanúvallomást is.� (11. cikk.) Magyarország a ratifikáláskor élt azzal 
a lehetőségével, hogy kikötötte az � írásbeliséget �. (Ez elsősorban a néhai KGST � 
kereskedelem szabályozása miatt volt szükséges.) A jelenleg is érvényben lévő (módosított) 
1974-es külkereskedelmi törvény szerint a külkereskedelmi szerződéseket írásba kell foglalni, 
de a szóban (telefonon) létrejött szerződés is érvényes, az írásba foglalás elmulasztása a 
szerződés érvényességét nem érinti. 
A Bécsi Egyezményhez fűzött záradékunk alapján az egyezmény hatálya alá tartozó 
szerződéseknél nem alkalmazható az írásbelitől eltérő más forma az ajánlatadásra, 
elfogadásra, szerződés módosítására, megszüntetésére. Az egyezmény értelmében a 
szerződést kötő felek eltérhetnek, módosíthatják az egyezmény feltételeit � ez azonban nem 
vonatkozik az írásbeliséget érintő záradékra! Természetesen az egyezmény alkalmazását 
kifejezett módon ki lehet zárni.  
Így paradox módon a magyar jogi szabályozás � ellentmondásossága ellenére sem tekinti 
érvényességi feltételnek a szerződés írásbeliségét, ellentétben az Egyezmény magyar 
csatlakozáskor történt említett záradékolásával. Ebből a jogi ellentmondásból számtalan 
jogvita keletkezett, főleg osztrák-magyar-német relációban. Közgazdász-jogász 
posztgraduális hallgatóim esettanulmányaimra hivatkozva megállapíthatom, hogy a gyakorlat 
szerint cca. 50-50 %-ban ítélkezik úgy, hogy az írásbeliség érvényességi �kellék�. A bíró 
ítéletek következetlenségére Mádl Ferenc � Vékás Lajos (1997) könyvében szintén utal. 
Az ajánlat meghatározásából is következik, hogy létrejöhet a szerződés a vevő 
kezdeményezésére is, azaz a vevő megrendelésének vagy vételi ajánlatának eladói 
visszaigazolásával. A rendelés, illetve rendelés-visszaigazolás gyakran történik 
formanyomtatványon, amely tartalmazza a szerződéskötésre vonatkozó állandó feltételeket. 
Összefoglalva a külkereskedelmi szerződés az alábbi módokon jöhet létre: 
a) Az eladó ajánlata és ennek visszaigazolása a vevő részéről, 
b) A vevő rendelése és ennek visszaigazolása az eladó részéről, 
c) A felek szándéknyilatkozatának (Letter of Intent) elfogadása 
d) Személyes tárgyalás során a felek megegyezésével 
e) Mintaszerződés vagy általános üzleti feltételek elfogadásával 
f) Confirming House közvetítő kereskedő bekapcsolásával 
A szándélnyilatkozat (Letter of Intent) a magyar gyakorlatban nem jelent mindig jogi 
kötelezettségévállalást, azonban a nemzetközi üzleti életben az angolszász területen többnyire 
igen. Erre jó példa az a jogvita, amely a Malév és a Pratt&Whitney USA-belicég között folyt 
1990-1992 között. Az amerikai fél a Malév szándéknyilatkozatát kötelező vételi ajánlatnak 
fogta föl, ezért � amikor a Malév végülis a konkurrens GE cégtől vásárolt � beperelte a 
Malév-et. A per során a Bécsi Egyezmény joga került alkalmazásra (mindkét fél országa 
ratifikálta az egyezményt, és alkalmazását nem zárták ki). Megállapítást nyert, hogy a 
szándéknyilatkozat kötelező vételi ajánlást jelent, így elsőfokon az amerikai cég nyert, de a 
Legfelsőbb Bíróság a Malév javára ítélkezett, megállapítván, hogy a szándéknyilatkozat nem 
kellőképpen meghatározott annak tárgya tekintetében, tehát a konkrét hajtóművek típusának 
megnevezése hiányzott A tanulság világos, az alábbi nyelvi forma �szándékunkban áll 
Önöktől vásárolni� � vagy �megrendelünk Önöktől� a magyarban eltér egymástól, míg a 
�Letter of Intent� az angolszász országokban mély gyökerekkel rendelkezik. A Bécsi 
Egyezmény szerint mindegy, hogy minek nevezzük, a lényeg, hogy az ajánlat definició 
szerinti tartalmának megfeleljen. 
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5. A SZEMÉLYES TÁRGYALÁS 
 

5.1  Az interregionális marketing kommunikáció eszközrendszere 
A marketing kommunikáció alárendelt része ugyan a marketing stratégiának és a vállalati 
politikának, de mivel a marketing kommunikáció szoros összefüggésben áll a vállalati 
kommunikációval, ezért a visszacsatolás a vállalati politikára közvetlenül is érvényesül. A 
vállalati arculat kialakítása tudatos cselekedet (CI-corporate identity), amelyet természetesen 
befolyásol a marketing kommunikáció eszközrendszere. A továbbiakban eszközrendszer alatt 
a személyes eladás (personal selling), a reklám, a public relations (PR) és az eladásösztönzés 
(sales promotion) együttesét értem. A többi marketing P-elem is �kommunikál�, így  

 - a termék (product) politika és �tartozékai� (a termék minősége, csomagolása, formatervezése, garancia, 
szerviz, stb.) 

 - az árpolitika (price) (fizetés kondíciók, hitelek, stb.) 
 - értékesítési csatornapolitika (place). 
 A marketing stratégia feladata az eszközrendszer egymással harmonizált működtetése és ez vonatkozik a 
kommunikációra is, amelynek minden alrendszerének a marketing cél megvalósulását kell elősegítenie. (pl. piaci 
részesedés növelése, új piacok szerzése, stb.) 
Az interregionális marketing kommunikációs eszközrendszer bemutatása előtt szükséges tisztázni a 
kommunikációs alapfogalmakat és felvázolni a marketing kommunikácó folyamatát. 
 
5.2. Az interregionális marketing kommunikáció folyamata 
 
Mit értünk kommunikáció alatt ? A �hétköznapi� válaszok (információközlés, üzenettovábbítás, emberi 
interakció, stb.) csakúgy, mint a tudományos definíciók eltérően, különféleképpen határozzák meg ezt a 
fogalmat.  
A marketing szakkönyvek gyakran idézik W. Schramm (In: Kotler, 1991) meghatározását: �Az emberi 
kommunikáció olyan folyamat, amelyben egy kibocsátó és egy befogadó között gondolatok közössége vagy 
megegyezése jön létre.� Ez a definíció szerintem már implicite feltételezi a kommunikáció eredményes voltát. 
Miután a fogalom értelmezése nem egységes, szükségesnek látszott egy egyértelmű meghatározás 
megfogalmazása. Így a továbbiakban marketing kommunikáció alatt olyan célirányos információközlést 
(üzenetet) értek, amellyel befolyásolni kívánjuk a partnert (lehetséges vevőt) az általunk kívánt eredmény elérése 
érdekében.  
A kommunikáció folyamatát a ma már klasszikusnak tekinthető Jacobson-féle modell kibővített változatával 
mutatom be. 
 
 
 
 
 
Kommunikációs modell 
 

 
KIBOCSÁTÓ 
 

       
KIBOCSÁTÓ  
ORSZÁG 

  
ÜZENET 
 

     
KULTURÁLIS 

 

  
 

 
KÓDOLÁS 
 

   
KÖRNYEZETE 

  

  
 

  
KÖZLEMÉNY 

    

 
BEFOGADÓ ORSZÁG 

 
 

   
CSATORNA 

   

 
KULTURÁLIS 

 
 

    
DEKÓDOLÁS 

  

 
KÖRNYEZETE 
 

      
BEFOGADÓ 

 

 
BEFOGADÓ 

       
KIBOCSÁTÓ 

VISSZACSATOLÁS        
SEGÉDCSATORNA (ZAJ)        



 

37 

 
A modell elemei: 
Kibocsátó (küldő, kommunikációs forrás): Aki a kommunikációt kezdeményezi és üzenetet kíván küldeni a 
másik félhez. 
Üzenet: A kibocsátó megfogalmazott gondolata, amelynek eljuttatása a kommunikáció célja. 
Kódolás: Az a folyamat, amikor a gondolatokat szimbolikus jelekké alakítják. 
Közlemény: A kódolt szimbólumok olyan egysége, amelyet a küldő valamilyen kommunikációs úton, eszközön - 
csatornán - továbbít a befogadó felé. 
Csatorna: Olyan út, mód, eszköz (pl. reklámeszközök, média, az üzletember személye), amely alkalmas a 
közlemény továbbítására. 
Zaj: Minden olyan nem tervezett tényező, amely akadályozza, zavarja, torzítja az eredeti üzenetet, amelynek 
következtében a befogadó más üzenetet kap, mint ami a kibocsátó szándékában állt. 
Dekódolás: Az a folyamat, amikor a befogadó a közleményt jelek, szimbólumok segítségével �megfejti�, 
értelmezi. 
Befogadó: (rendeltetési hely, közönség): A kibocsátó által �megcélzott� partner (célcsoport), aki a közleményt 
megkapja. 
Visszacsatolás: A befogadó a megkapott és dekódolt közleményre reagál (válaszol). (Természetesen a válasz 
elmaradása is �válasz�.) A visszacsatolás folyamatában a befogadóból kibocsátó válik és a kommunikáció iránya 
megfordul, a válasz-közlemény az ún. segédcsatornán keresztül jut el a kibocsátóból befogadóvá vált 
kommunikációs partnerhez. A segédcsatornában is van zaj, ami zavarja a visszacsatolás értelmezését. 
A nemzetközi kereskedelemben fokozottan ügyelni kell a zajforrásokra, hiszen a torzulás veszélye sokkal 
nagyobb, mivel a kibocsátó és a befogadó más nemzet, civilizáció képviselője. A közlemény értelmezését az 
eltérő származás, kultúra, nyelv, szokások stb. nagyon megnehezítik. A folyamat minden eleménél (pl. kódolás) 
figyelembe kell venni a kulturális eltéréseket. Optimális esetben a kommunikáció akkor tekinthető sikeresnek és 
eredményesnek, ha az üzenet torzításmentesen érkezik a befogadóhoz és az üzenet céljának elfogadásáról a 
kibocsátó a visszacsatolás során meggyőződik. A kommunikációs eszközök közül a választott témának 
megfelelően a személyes eladással kívánok részletesen foglalkozni. 
 
5.3. A személyes eladás (personal selling) 
A személyes eladás kommunikációs folyamata 
A személyes tárgyalásnak a nemzetközi (külkereskedelmi) ügylet minden fajtájánál és minden fázisában fontos 
szerepe lehet, az ügylet előkészítésétől a szerződéskötésen keresztül az üzlet realizálásáig, a �vevőgondozásig� 
bezárólag. Nagyértékű termékeknél, termelőeszközök- és szolgáltatások kereskedelmében, az un. �bizalmi� 
cikkek (pl. gyógyszer), tartós fogyasztási cikkek (pl. autó) értékesítése során kiemelt jelentősége van a személyes 
eladásnak, a személyes meggyőzésnek. 
A személyes eladás kommunikációs folyamatában sosem szabad megfeledkezni arról, hogy a tárgyalás során a 
cél a kommunikációs üzenet �helyszíni� megértetése és elfogadtatása a partnerrel, hiszen a visszacsatolás - az 
egyéb marketing kommunikációs eszközökkel (pl. reklám) szemben - itt azonnal érzékelhető. A kommunikációs 
csatorna pedig maga az üzletember. A másik lényeges jellemzője a személyes eladásnak az, hogy bármely 
termék, illetve szolgáltatás előtt az üzletembernek saját magát kell �eladnia�, elfogadtatnia személyiségét a 
másik féllel. Ez csak akkor sikerülhet, ha hitelesen �alakítjuk� szerepünket, vagyis, ha azonosulni tudunk az 
általunk képviselt véleménnyel, üzenettel. 
A kommunikáció verbális és nem verbális eszközei 
A megértés és elfogadás folyamatáról állandóan meg kell győződnünk, erre szolgálnak a kommunikáció un. 
verbális (szóbeli) és nem verbális un. metakommunikatív elemei. A szóbeli információ (üzenet) megfogalmazása 
tudatos cselekedet, a nem verbális információ többnyire ösztönös. Először a nem verbális kommunikáció 
eszközrendszerét tekintjük át, ahonnan az információk nagyobb része származik. 
 
Arckifejezés - mimika 
A nem verbális üzenetek hitelesebben tájékoztatnak az érzelmekről és az attitűdökről, mint a szóbeli közlések, 
különösen vonatkozik ez a megállapítás a mimikára és a tekintetre. 
Gondoljunk itt elsősorban pl. a mosoly szerepére, amelyet a barátságos fogadtatás, a jóindulat jeleként kezelnek. 
 
Pszichológus kutatók bebizonyították, hogy bizonyos univerzális magatartásformák, érzelmek kifejeződése 
minden kultúrkörben megtalálhatóak. Ilyen érzelmek (amelyek nemcsak a fajtól, hanem a neveléstől, társadalmi 
szocializációtól is bizonyos mértékig függetlenek) az  

- öröm 
- érdeklődés 
- meglepődés 
- szomorúság (bánat) 
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- félelem (rémület) 
- harag (felháborodás) 
- undor (iszony) 

Természetesen az, hogy ezek az érzelmek milyen intenzíven, mennyire kifejezően, mennyire �szabadon� 
tükröződnek a mimikában, és melyek a közvetlen kiváltó okai - már függ az adott kultúrától és szokástól. 
Tekintet - szemkontaktus 
A szemkontaktus a leggyorsabb visszajelzési �eszköz�, amely alapján tudattalanul az érzelmi állapotra 
reagálunk. A kommunikáció során folyamatosan figyeljük partnerünk arcát, tekintetét, szemét, hiszen nemcsak 
az érzelmi beállítódás a lényeges, hanem hogy mennyire figyel reánk, illetve mondanivalónkra, azaz mennyire 
vagyunk �benne� a másik ember szubjektumában, mennyire uraljuk az adott helyzetet. A szemkontaktus 
kifejezhet vonzalmat, intimitást, bevonódást, de jelenthet agressziót, dominanciára való törekvést. Gondoljunk 
csak arra, hogy a kihívó, hosszan tartó folyamatos nézést (amit már bámulásnak nevezünk) egyértelműen 
negatívan értékeljük, a hétköznapi életben gyakran követheti tényleges támadás. Tapasztalati tény viszont, hogy 
minél intenzívebben figyel a tárgyaló a partnerére, annál többször néz rá. Ha beszéd közben nem a partnerünkre 
nézünk, ez jelenthet nagyfokú koncentrációt (nem akarjuk, hogy a partner �megzavarjon� bennünket saját 
jelzésével addig, amíg be nem fejeztük a gondolatmenetünket), de értelmezhető bizonytalanságként is. A helyes 
értelmezést ez esetben is csak az összes kommunikációs információ egyidejű kiértékelésével tudjuk 
megállapítani. A kutatók kimutatták, hogy a szemkontaktusnál az emberek a pupilla tágulására tudattalanul 
figyelnek, mivel a pozitív érzelmi beállítódás a pupilla megnagyobbodásával jár. (A nők szexuális vágyakozását 
kifejező tekintetét a szakirodalom �hálószobaszem� elnevezéssel illeti, az elutasítást pedig �kígyószem� névvel.) 
(Pease, Allen 1990)  
A �testnyelv� (body language) 
A legdivatosabb metakommunikációs jelrendszer, amely magában foglalja az egész embert összes testi 
jellemzőivel (testtartás, testsúly, testmagasság, érintés stb.) együtt. Megjelenésünk, szokásos testtartásunk, 
ülésmódunk nagyon is jellemzőek, kifejezhetik az idegességet, félénkséget, ellenséges, illetve barátságos 
beállítódást. A testtartás és az érzelmi állapot összefüggése természetesen fordítva is igaz, hiszen mozgásunkat 
általában tudatosan szabályozzuk. Azaz, ha koncentrálva akarunk figyelni partnereinkre - feszesebb lesz a 
tartásunk és többnyire egy kissé előre is hajolunk. A túl laza ülésmód viszont (amellett, hogy meglehetősen 
udvariatlan és ellenszenvet válthat ki) a gondolkodásban is �ellazíthat�, a kreatív reagáló képességünket 
jelentősen csökkentheti, vagyis a külsődlegesség belsővé válhat és fordítva. Lassan már külön �tudomány� lesz, 
hogy hogyan �kell� ülni, merre tegyük keresztbe a lábunkat, hogyan értékeljük a partner mozgását stb. 
Hangsúlyozni kell, hogy a lényeg a testtartás változásán van (ami szoros kapcsolatban áll a partner stratégiájával, 
illetve személyes szándékaival), ezt kell észrevennünk és helyesen értelmeznünk. 
Gesztusok 
A gesztusok (kéz, fejmozgás) a testnyelv egyik �alosztálya�, különleges jellemzője a kultúrához kötöttsége. Két 
nagy csoportra oszthatóak: az egyik kíséri, szemlélteti a szóbeli kommunikációt (ezek az un. illusztrátorok), a 
második csoportnak független jelentése van (ezek az un. emblémák). (Pl. az autóvezetők kézmozdulatai 
egyértelműen üzennek a szabálytalankodó vagy agresszív autósnak, a széttárt karok a tehetetlenséget fejezik ki, a 
V a győzelem jelének mutatása stb.) 
Az emblémák jól követik a földrajzi és etnikai határokat, ámbár néhány közülük - pl. az autós szubkultúra 
gesztusai � �nemzetközivé� vált. 
Az önkéntelen gesztusok árulkodnak az igazi érzelmeinkről, a tudatos gesztusok alkalmazása pedig erősítik 
mondanivalónk hitelességét. 
Érintés 
A közvetlen fizikai kontaktust az üzleti élet szigorúan szabályozza és szintén kultúrköröktől függő. Ilyen a 
kézfogás, hátbaveregetés és az üdvözlésnél az átölelés. A kézfogásnál kifejeződhet a határozottság, esetleg 
agresszió (ha túl keményen szorítunk kezet) és az erőtlenség, puhaság (esetleg jellemgyengeség) is, amely ha 
hideg, nyirkos tenyérrel párosul - a tökéletes �döglött hal� szindrómát jelenti. 
Térközszabályozás (proxemika) 
Edward T. Hall (1987) amerikai szociálantropológus az ember térbeli viselkedését vizsgálva kimutatta, hogy a 
tér emberi felhasználása a kultúra egyik jellegzetes megnyilvánulási formája, amely jelentősen befolyásolja az 
emberi kapcsolatokat, interakciókat. Minden embernek megvan az a térigénye (�élettere�), amely jellemző rá és 
az adott kultúrára és amelynek változásai befolyásolják az adott kapcsolat jellegét. 
A távolságérzékelés és távolságtartás többnyire akaratunktól, szándékunktól függetlenül érvényesül. Hall négy 
távolságot különböztetett meg: bizalmas, személyes, társasági és nyilvános, amelyek közeli, valóságos 
tárgyalási- és beszédtávolságot az emberek egymás iránt érzett pillanatnyi érzelmei döntően befolyásolják. 
Bizalmas távolság: 0 - 45 cm. Ennek közeli (az intim szférába tartozó 0-25 cm távolsággal) itt nem foglalkozunk, 
mivel ez az üzleti személyes tárgyalás szempontjából irreveláns. A 15-45 cm között a partner arcát a közelség 
miatt torzítva látjuk, érezzük a másik ember leheletét, a beszédmód igen csendes, suttogó. Vannak olyan 
szituációk, amikor az emberek akaratukon kívül kerülnek bizalmas közelségbe egymással, pl. liftben, 
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tömegközlekedési eszközökben. Megfigyelhető, hogy ilyenkor az emberek nem néznek közvetlenül egymásra, a 
közömbös és állandó másfelé nézéssel csökkentik a szemkontaktus lehetőségét, ezzel próbálják a helyzetet 
személytelenné tenni és megőrizni intimitásukat. Személyes távolság: 45 - 120 cm. A partnert már 
torzulásmentesen látjuk, sőt �kartávolságra� már az ülő személy egész testét is. A kezek mozgása jól 
megfigyelhető, a beszéd csendes, a testhőmérséklet, testszag, lehelet már nem érezhető. A baráti kapcsolatban 
lévő emberek személyes témáinak megbeszélésére ez a legalkalmasabb távolság. Társasági távolság: 120 - 360 
cm. A hivatalos, üzleti tárgyalások távolsága, a teljes ember látható, az arc részletei viszont már alig 
észlelhetőek, a hangerő (zárt térben) normális. Egyenrangú felek, munkatársak általában a társasági távolság 
közeli szakaszában (120 - 210 cm) tárgyalnak, a távoli (210 - 360 cm) szakasz alkalmazása kifejezheti a 
partnerek hierarchikus viszonyát. Gondoljunk a főnök - beosztott, illetve kiszolgáltatott helyzetű ügyfél 
viszonyára. A �főnöki� íróasztal nagysága eleve lehetetlenné teszi az egyenrangú diskurzust. Nyilvános távolság: 
360 - 750 cm, illetve ennél nagyobb. Ezt szokták közéleti távolságnak hívni, mivel előadók, politikusok tömeg 
előtt szónoklók beszédtávolsága. Ebből következik, hogy kétoldalú személyes interakció ilyen távolságban 
lehetetlen. Nagy hangerőt, sokszor technikai erősítést igényel a beszéd, a test hatása csak a szónok gesztusaira 
koncentrálódhat. A beszédtempó lelassul, a hatás elsősorban a verbális információra korlátozódik. 
Vokális jelek 
A beszéddel együttjáró, de önmagában nyelvi jelentéssel nem bíró metakommunikatív üzenetek, szokásos még 
paralingvisztikai jeleknek, vagy szupraszegmentáliának is hívni. Egy részük szoros kapcsolatban áll a 
mondanivalóval: pl. a beszéd sebessége, hangerő, beszédtempó, ritmus. Másik részük inkább a beszélő 
személyiségétől függnek, mint a szóbeli tartalomtól: hangszín, tónus, akcentus. Vannak olyan jelzések is, 
amelyek önmagukban is egyértelmű üzenetet közvetítenek pl. az ásítás, nevetés, beszédszünetek, teltszünetek. 
Tudatosan befolyásolhatjuk a vokális jelek többségét, azonnal pl. a hangszín változása akaratlanul jelzi a lelki 
beállítódás változását. 
Szimbolikus eszközök 
Ide tartoznak a megjelenés külsődleges jellemzői, az öltözet és kiegészítői (ékszerek, jelvények), a személyi 
tárgyak (óra, toll, szemüveg, jegyzetfüzet, határidőnapló, manager-kalkulátor stb.), amelyeknek színvonala, 
harmóniája befolyásolja az üzleti partnerünkről kialakított képünket, kiegészítő információkat ad a partner 
személyiségéről. Az egyéb tárgyakhoz (segédeszközökhöz) sorolhatóak a prospektusok, mintadarabok, 
levélpapír, névjegy, ajándékok stb., amelyek kivitele, minősége fontos figyelmeztetés lehet a tárgyalónak. 
Összefoglalóan a nem verbális kommunikációnak az alábbi öt fő funkciója van: 
1. a társas helyzet kezelése: folyamatos jelzéseket kell adnunk a másik félnek arról, hogy figyeljünk a 

mondanivalóját és pozitívan vagy negativan értékeljük azt, 
2. az én-megjelenítés: ki kell alakítanunk - avagy meg kell őriznünk partnerünkben a pozitív énképünket, amely 

önbizalmunk és önbecsülésünk alapja is egyben, 
3. az érzelmi állapotok közlése: általában az arc-mimikával tudjuk leginkább kifejezni érzelmeinket, amely 

viszont fordítva is hat, a mosolygás pozitív érzelmeket indukál, gondoljunk a �keep smiling� elterjedésére, 
4. az attitűdök kommunikációja: a partnerünk iránt érzett beállítódást jól kommunikálják a testtartás, a gesztus, a 

vokális és mimikai jelzések, 
5. csatornavezérlés: a verbális kommunikációt ellenőriz azáltal, hogy a metakommunikatív jelzésekkel segít a 

beszélőnek a szó átvételében - átadásában. (Pl. a szót átvevő fél előrehajol és keresi a szemkontaktust az 
éppen beszélő féllel.) 

A verbális kommunikáció 
Az előző fejezetben felvázoltam a kommunikáció modelljét. Eben a részben egy speciális részének, a kódnak 
(azaz a nyelvhasználatnak) a jelentőségére szeretném felhívni a figyelmet. A nyelv - kódrendszer, és e 
kódrendszer használata alapvetően befolyásolja a személyes tárgyalások sikerességét.  
Fel kell hívni a figyelmet a következő fontos összefüggésre: 
A kódválasztás befolyásolja 

a megértést és a megértetést, 
a tárgyalás lényegretörő jellegét, 
a beszélők arculatának kialakítását és megőrzését. 

A verbális kódolás 
tudatosítható és  
fejleszthető. 

A helyes verbális kódolás 
a szituációnak megfelelő (ld. udvariassági formulák, szóátvétel), 
hiteles, 
optimális szintaktikailag (szó- és mondatszerkesztésében),  
helyes szóválasztékában, 
a verbális jellemzői összhangban vannak a tartalommal. 

A hatékony kommunikáció pszichológiai következményei 
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A kódválasztás jelentősége 
Az emberi kommunikáció jellegzetes vonása, hogy az üzenetek nem közvetlenül jutnak el a kibocsátótól a 
befogadóhoz. Mivel nem látunk bele közvetlenül egymás gondolataiba, mondandónkat valamilyen egyezményes 
jelrendszeren át kell közvetítenünk, vagyis kódolnunk kell. E leggyakoribb, par exellence jelrendszer a nyelv, 
amely logikailag is megelőzi a többi, őt kiegészítő jelrendszert. 
A kód alkalmazásának elsődleges célja az, hogy minél hívebben megőrizze a közölni kívánt gondolati tartalmat, 
és minél könnyebben felismerhetővé tegye szándékunkat a befogadó számára, aki a dekódolást végzi. A könnyen 
megfejthető, egyértelmű kód biztosítja, hogy partnerünk pontosan azt értse, amit közölni szándékoztunk vele, 
világossá teszi a logikai menetet: mit tartunk fontosnak és mit nem. Radikálisan lecsökkenthetők így a véletlen 
vagy szándékos félreértések, illetve a beszélgetés célratörő menetét megakasztó irreleváns kitérők. Ekkor van a 
legtöbb reményünk arra, hogy a hallgató azt higgye vagy úgy cselekedjék, ahogyan mi szeretnénk. A kód tudatos 
ismerete megkönnyíti a partner szándékolt közlendőjének felismerését is. Nem is szólva arról az előnyről, amit a 
nem szándékolt közlés megfejtése, a �mögöttes olvasás� nyújt. Javul tehát a kommunikáció hatékonysága. 
A kódnak van egy másik, általában kevesebb figyelemre méltatott vetülete is. A dekódolás során a hallgatót 
olyan (nem tudatos, inkább érzelmi) benyomások is érik, amelyek nem az üzenetből, hanem magából a kódból 
erednek. Ilyenek például a bosszúság, ha nehezen fejthető meg a szintaktikai szerkezet, az elbizonytalanodás, ha 
ellentmond egymásnak a közölt tartalom és a közlési forma, az üzenet szavainak érzelmi értéke, a 
kommunikációs �öngólok�, stb. A kód információt nyújt a használó szociális státuszáról, felkészültségéről is. Az 
érzelmi hatás a tárgyalás kimenetele szempontjából legalább olyan fontos, mint a jó megértés és megértetés, de a 
résztvevőkben még kevésbé tudatosul. Alapvető ellentmondás, hogy a kommunikációs partnerek csak az 
üzenetet, a �mit mondok?�-ot tartják fontosnak, a verbális kódot, a �hogyan ?�-t tudattalanul választják meg, 
holott a kommunikáció sikeressége mind a kettőn múlik. Érdemes tehát tudatosítani a nyelvhasználat módját és a 
legcélravezetőbb módszert választani. Abból kell kiindulnunk, hogy a hallgató mindig rendelkezik valamilyen 
előzetes ismerettel egyrészt általánosan, a világról, másrészt speciálisan, az adott témáról és az adott 
kommunikációs szituációról. A kapott új információkat csak az addigi ismereteinek függvényében képes 
befogadni és kezelni. Az új információknak ezért csupán egy szűk részét tudja hasznosítani, a többi vagy 
követhetetlen vagy felesleges lesz számára. A hasznos információk kiválogatásához azonban az összeset 
értékelnie kell. Ha a befektetett munka kis hatásfokú, túl sok a használhatatlan információ, a kommunikáció 
lassú, a hallgató bosszús lesz. A hallgatónak tehát jól meghatározható mennyiségű és minőségű információra van 
igénye a megértéshez és a döntéshez. �Tudja�, hogy mire kíváncsi, és felteszi, hogy a kooperatív partner 
igyekszik ezt a kíváncsiságát kielégíteni. Ugyanígy áll a dolog a nyelvi formával is. Létezik egy olyan célszerű 
nyelvi forma, amely a legkönnyebbé teszi a hallgató számára a megértést. E forma korántsem önkényes: a 
nyelvhasználatban kialakult gyakorlata van, s tapasztalatból mindkét beszédpartner ismeri. A hallgató 
nyilvánvalóan ezt fogja keresni a hallott szöveg feldolgozásakor. A beszédmegértés ugyanis egyáltalán nem 
passzív, hanem nagyon is aktív folyamat. Mihelyt elkezdődik egy szöveg, a hallgató fejében készen áll az 
elképzelés, milyen forma következik. A hallottakat azután ehhez viszonyítva próbálja azonosítani, közben 
természetesen folytonosan korrigálva a hipotetikus modellt. Ezért többnyire észre sem vesszük, ha egy szóból 
véletlenül kimarad egy hang. Az elhangzó szót rögtön valamilyen mondatrészként kezeljük, és valószínűsítjük, 
milyen jelentéskörbe tartozó elemek következnek majd. Feltételezzük, hogy a szövegben elől állnak a lényeges 
és utána a lényegtelen dolgok, stb. Mindez csak akkor tudatosul, ha a megértéshez zavar támad, ha valami nem 
az előzetes modellnek megfelelően következik. Mivel a várakozásunk minden szintre kiterjed, bármely szinten 
jelentkezzék is a zavar, az egész megértést lelassítja. (Pl. nagyfokú artikulációs hiba, a túl bonyolult szintaktikai 
szerkezet, a ritka vagy oda nem illő szó, a váratlan témaváltás, stb.) Az alapvető szempont tehát az, hogy a 
beszéd során a legmesszebbmenőkig vegyük figyelembe és próbáljuk meg �kiszolgálni� a hallgatói stratégiát. 
Minél kevesebbet kell változtatnia a hallgatónak előzetes elképzelésén a hallott beszéd formájáról, annál 
könnyebb lesz számára a megértés, igényének kielégítésével fenntartjuk a kommunikációs készségét. A célszerű 
nyelvi forma előnye, hogy megkönnyíti szövegünk megértését, azaz a nyelvi forma elfogadását. A másik: 
világossá teszi a lehetséges kapcsolódási pontokat, hozzásegítve a lényegretörő folytatáshoz. A hatékony 
kommunikációnak ez a célja: a megegyezés és a továbbhaladás elősegítése. Ez éppúgy érvényes egy diskurzus 
létrehozására, mint egy üzleti tárgyalási folyamatra. 
A formában való megegyezés pszichológiai jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen ez a tartalmi 
megegyezés előfeltétele. (Csak egyetlen adalék: a mondaton belül a már ismert részt, az un. témát a hallgató 
automatikusan igaznak is tekinti - hiszen abban már �megegyeztek�.) 
Udvariassági formulák 
Mielőtt a tulajdonképpeni kommunikáció megkezdődnék, a felek különböző udvariassági formulákat használnak 
egymással szemben. Ilyenek a bemutatkozás, köszönés, mentegetőzés. Természetesen ezek később is 
előfordulnak, de legjellegzetesebb és legfontosabb helyük a kommunikáció megkezdése és befejezése. Az 
udvariassági formuláknak a kommunikációt előrevivő, tényleges információértékük nincs, szerepük a jó légkör 
biztosítása. Az udvariassági formulák mindig konvencionálisak, szigorúan kötöttek, sőt kultúrkörönként, és azon 
belül a státusz és az életkor függvényében változnak. Vannak olyan kultúrák, ahol ez a kötöttség a nyelvi 
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rendszer más területeire is kiterjed. Japánban eltérő igeragozási formákat kell használni, aszerint, hogy a 
megszólított a beszélőhöz képest feljebb, vagy vele egy szinten áll a társadalmi ranglétrán. A �lejjebbállást� 
kifejező formákat csak önmagáról szólva használhatja egy japán. Még az is számit, férfiak vagy nők beszélnek-e.  
Az udvariasság elsősorban az énkép megőrzését célozza. A kommunikáció során sokszor 
óhatatlanul is veszélyeztetjük a partner énképét, �arcát�: saját elhatározásától függetlenül 
rákényszerül valamire, visszautasítják, megbírálják, stb. A beszélőnek fel kell oldania a 
konfliktust, rávenni a másikat a negatívum megtételére vagy elfogadására, ugyanakkor 
megőrizni a másik énképét. Erre szolgál az udvariassági formák egyik típusa. A másik a 
pozitív énkép megőrzésére a hallgatóban. Az �arc� megőrzésének illetve elvesztésének a 
megítélése szintén kultúránként változik, s ehhez alkalmazkodni kell saját beszédünkben és a 
másik beszédének értékelésében is. Gyakori hiba pl., hogy az európai-amerikai kultúrkörhöz 
szokott üzletkötők helytelenül értelmezik a japán fél igenlését vagy vonakodását az 
ellentmondástól. És fordítva: a japán tárgyalónak mondott kerek �nem� számára az �arc� 
elvesztését jelenti, holott a másik nem ezt szándékozta. Adott esetben üzletek múlhatnak ilyen 
félreértéseken. (Közbevetve: az énkép szempontjából igen káros az un. �előre mentegetőzés� 
is. Azaz az ilyen fajtájú megfogalmazások: 

�Már megbocsásson, de �� 
�Nem akarom megbántani, de ...� + a partnerre sértő megállapítás 
�Elnézést, de ...� 

egyértelműen a partner tudtára adják, hogy megsértjük, tudatosan sértjük meg őt.) 
A megszólalás szabályai 
Az udvariassághoz tartozik a szóátvétel szabályainak betartása is. 

1. Kötelező megszólalás, ha a partner erre nyíltan vagy közvetetten felszólít, pl. kérdéssel vagy ilyen 
fordulatokkal: 
�Az Ön álláspontja szerint másképp áll a dolog/ugyanígy áll...� 
�Ön ezt nyilván jobban/éppúgy tudja...� 
�Ez az én véleménye/ennyit akartam mondani...� 

2. Lehetséges a megszólalás, ha a partner erre jelzést ad. Ez lehet verbális is: pl. hosszú szünet, stb. 
3. Ha a felkínált helyen a partner nem veszi át a szót, az eredeti beszélőnek kell tovább beszélnie. A 

tárgyalásban a helyes szóátvétel után arra is ügyelnünk kell, hogy optimálisan szerkesszük meg 
mondatainkat. 

A szöveg mikroszerkezete 
Nyilvánvalóan az egyszerűbb szintaktikai szerkezetet könnyebb felfogni, mint a bonyolultakat. A 
beszédmegértés folyamatában a hallgató a mondategészeket egy előzetes hipotézis alapján dolgozza fel. A 
mondategész végén azonban kivonatolja a benne kódolt információt, és emlékezete ezután csak az információt 
tárolja, a szintaktikai formát kitörli. 
Pszichológiai kísérletekkel igazolták, hogy a hallgatók, ha csak külön nem figyelmeztetik őket, már pár perccel a 
mondat elhangzása után csak a tartalomra emlékeztek pontosan, a szavakra csak szinonima szinten, a szerkezetre 
pedig jóformán alig. Itt is érvényes a Peters � Waterman (1986) szerzőpáros által más területen megfogalmazott 
jelszó: �Kiss!� (Keep It Simple, Stupid!) Annál is inkább, mert a szóbeliség gyökeresen különbözik a az 
írásbeliségtől, hiszen nincs mód �visszalapozni�, �újraolvasni�, az egyszeri hallomásra kell támaszkodni. De mit 
is jelent az egyszerű szintaktikai szerkezet? Az ember rövid távú emlékezete 7 ± 2 adatot képes egyidejűleg 
tárolni. A hallgatóknak nem okoz különösebb gondot a mondat megértése, amíg a mondat szintjén álló 
mondatrészeket kell feldolgoznia. A nehézséget az alárendelő szintaktikai szerkezetek jelentik (igenevek, jelzők, 
mellékmondatok) Ha az alárendelés kb. 5 tagnál (a szám nyelvenként más, de ekörül ingadozik) hosszabb, vagy 
ha többszörös alárendelésről van szó, a hallgató egyszerűen elfelejti, hol is tartott az eredeti mondatban, mire az 
alárendelt szerkezetet megfejti. Ezeknek egy mondatba tömörítése megsérti az érthetőség alapszabályát: egy 
mondatban lehetőleg csak egy lényeges információ kerüljön. Megnehezíti még a megértést az összetartozó 
elemek túl nagy távolsága is, pl. hosszú közbeékelt mellékmondatok, szerkezetek esetében. A magyarázat itt is a 
műveleti memória túlterhelésében rejlik. (Constantinovits�Vladár, 1990) 
A szóválasztás 
A szóválasztásnak is, akárcsak a beszéd többi tényezőjének, kettős szerepe van: a megértés elősegítése és jó 
benyomás keltése.  
A szókészlet terén (különösen a speciális szakszókinccsel rendelkező és korlátozott témakörben mozgó 
tárgyalások során) kisebb a variációs lehetőség, mint a szintaktikai szerkezetekben. A hallgató tehát elég biztos 
lehet abban, hogy milyen szó következik vagy legalábbis, hogy a szó milyen szűkebb jelentéskörbe fog tartozni. 
Az előzetes hallgatói modell működéséből következik, hogy a váratlan vagy ritka szó megakasztja a folyamatos 
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megértést � minden szinten. Adott esetben ez lehet a cél � a partner figyelmének felkeltése � a túlzottan 
kiszámítható, s ezért alacsony információértékű szövegben. 
A szóválasztásnak azonban talán még fontosabb a második funkciója: Igaz ugyan, hogy a hallgató a mondat 
megértése után csak a kiszűrt információra emlékszik vissza, de nem tudatosan, benyomásszerűen még valamire 
emlékezni fog: a szöveg hangulatára. A hangulat pedig döntően a szóválasztáson, és a különböző érzelmi töltésű 
szavaknak egymáshoz képest elfoglalt helyén múlik. A szöveg hangulatát a partnerek nem tudatos, inkább 
metakommunikatív jellegű jelzésként fogják fel, ezért hitelesnek tartják. Ha szövegben megfogalmazott tartalom 
és a szóválasztásból kiolvasható üzenet ellentmond egymásnak, a hallgató feltétlenül az utóbbit fogja 
őszintébbként kezelni. Tapasztalt üzletkötők nagy jártasságra tesztnek szert, a �mögöttes olvasásban�, és 
cselekedeteiket sokszor az így nyert információk irányítják, ez az, amit ők maguk �megérzésnek� neveznek. 
Politikai, gazdasági szövegek hivatásos elemzői már régen rámutattak arra, hogy a nyelv legtöbb tartalmas 
szavának van valamiféle érzelmi töltete. Az önmagukban semleges szavak a környezetükben álló elemek töltését 
veszik át. Természetesen a mindennapi tárgyalási gyakorlatban nincs szükség és lehetőség pontos elemzésre, de 
a módszer alkalmasnak tűnik arra, hogy felhívja néhány fontos tényezőre a figyelmet. Helytelen dolog cégünk 
vagy az eladni kívánt termék nevét bármiféle nehézséget, kellemetlenséget vagy kötelezettséget jelentő szó 
mellett említeni, még akkor is, ha nem vonatkoztatjuk egymásra őket. Az emberi memória ugyanis csak a 
hangulatot őrzi meg. Ellenben rendkívül hatásos a terméket egy pozitív hangulatú szó/dolog mellé elhelyezni. 
A legpozitívabb szó a partner fülében valószínűleg a saját neve. Gyakorlott tárgyalók ösztönösen alkalmazzák 
ezt, lépten-nyomon megszólítva partnerüket. A megszólításnak itt nem figyelemre felhívó vagy kapcsolattartó 
funkciója van, kizárólag a pozitív énkép erősítése és a mondanivaló �eladása� a cél. A beszélő megkísérelheti, 
hogy saját magáról is pozitív énképet alakítson ki: ennek egyik eszköze, ha valamely társadalmilag tekintélyes 
csoport jellegzetes szóhasználatát veszi át. (Aronson � Pratkanis, 1992) Ez azonban veszélyes fegyver, mert a 
szociális státusz feltűnő túllépése a szóhasználatban (és főként a megszólítások, udvariassági formulák terén) 
inkább romboló hatású. Éppúgy kerülendő a sok �én� (érthető okokból) és a túl sok �mi� is, mert azt sugallja, 
hogy a beszélő nem képes, vagy nem akarja a döntést és a felelősséget felvállalni. 
 
5.4 A sikeres üzletember tulajdonságai 
A személyiség szerepe, az üzletember egyénisége (Arisztotelész, 1982.) meghatározó jelentőségű a személyes 
eladás folyamatában. A tárgyaló akkor lesz �hiteles személyiség� a partner számára, ha kommunikációja 
egyértelmű s az üzletfele üzeneteit is adekvátan tudja értelmezni. Ha az előzőekben tárgyalt verbális és nem 
verbális kommunikációs üzenetek között ellentmondás, diszharmónia keletkezik, akkor nemcsak az üzenet, 
hanem az üzenetközvetítő ember is hiteltelenné válik! (Ezért életbevágóan fontos a kommunikáción belüli 
összhang megteremtés.) Ilyen ellentmondás esetén mindig a metakommunikatív üzeneteknek hiszünk, mivel 
ezeket ösztönösnek és ezért hitelesnek tartjuk. Pl. magabiztos stílus és �nyuszi� (félénk, hátrahúzódó) ülésmód, 
illetve testtartás. Vagy: kulturált, meggyőző verbalitás és csúnya, ízléstelen nyelvtani hibáktól hemzsegő 
prospektus, avagy hibás mintadarab átadása illetve bemutatása. Az őszinteség hangsúlyozása és közben az orr 
megsimogatása vagy megvakargatása, amely gesztus általában a hazugság jele (kivéve, ha tényleg viszket az 
illető orra) stb. 
A sikeres üzletembernek három dimenzióban kell eredményesen kommunikálnia, 

a) érzelmi dimenzióban: a jó üzletkötő a tárgyalópartnere emberi szimpátiáját kell kiváltania, 
pontosabban a kölcsönös bizalom és szimpátia légkörét kell biztosítania az egész tárgyalás 
folyamán. Ehhez nélkülözhetetlen a beleérzőképesség, az empátiakészség, a másik ember 
meghallgatása, elfogadása, 

b) értelmi dimenzióban: az ember ugyan alapvetően irracionális lény, illetve racionalitása korlátozott, 
de a vevőt (tárgyalópartnert) észérvekkel is meg kell tudni győzni, különösen műszaki termékek 
esetében. Az üzletembernek tehát kimagasló termékismeretre és az érvelés �tudományára� van 
szüksége, 

c) akarati dimenzióban: a sikerhez nélkülözhetetlen a siker akarása, azaz bizonyos mértékű 
agresszivitás szükségeltetik. 

Ez utóbbi akarati tényező (az un. egodrive � �énhajtóerő�) függ az üzletember motivációs szintjétől (belső 
késztetésétől) és a külső ösztönzők mértékétől (külső jutalom, elismerés illetve büntetés). 
A sokfajta motivációs elmélet közül ki kell emelnünk a közismert Maslow-féle hierarchia - rendszert. A 
legsikeresebb üzletembereket az ötfokozatú motivációs skálából (fiziológiai szükségletek, biztonság, szociális 
szükségletek, megbecsülés, önmegvalósítás) az önmegvalósítás és az önmegbecsülés (ami önbecsülés és külső 
presztízs is egyszerre) iránti igénye hajtja, ezek a teljesítmény-eredmény-siker orientált emberek. 
A sikeres tulajdonságokról, illetve jellemvonásokról nagyon sokféle rangsor született, a gyakorlati tapasztalat 
alapján az alábbi felsorolás a szerző szubjektív véleményét tükrözi: Tekintsük adottságnak a szakmai ismeretek 
meglétét (gazdasági-, külkereskedelmi-, jogi-, termékismeretek) és a magas szintű idegennyelv(ek) tudást. 

1. kommunikációs készség 
2. intelligencia 
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3. műveltség 
4. kreativitás 
5. logikus érvelés 
6. határozottság 
7. kockázatvállalás 
8. kitartás, �állóképesség� 
9. hivatásszeretet 
10. tárgyalási tapasztalat 

5.5. A személyi kiválasztás szerepe a marketing stratégia megvalósításában 
A marketing kommunikációs politika legköltségesebb, de nélkülözhetetlen eleme a személyes eladás, éppen 
ezért a legalkalmasabb kereskedők kiválasztása a sales manager legfőbb feladat. A kiválasztásnál az előzőekben 
említett általános tulajdonságok, jellemvonások, készségek meglétének vizsgálata mellett nagy szerepet kap a 
termékjellemzők, a vállalat a maga szervezeti-személyi szerkezetével és az adott marketing stratégia, illetve a 
konkrét operatív-piaci feladatok. A megfelelő személynek el kell fogadnia az említett adottságokat és tudnia kell 
alkalmazkodni a meglévő vállalati struktúrához és kultúrához. A termékoldalról vizsgálva a kérdést: más és más 
tulajdonságok szükségesek a termelőeszköz-kereskedelemben, fogyasztási cikkek és a szolgáltatások 
külkereskedelmében. 
Más �tipusú� kereskedőt kell alkalmazni, ha új piac meghódítása, avagy új termék piaci bevezetése a cél, illetve 
ha már a piacon lévő termékek rutinértékesítéséről van szó. Ennek alapján az alábbi értékesítési típusokat 
különböztetjük meg (Tóth Tamás, 1988.): 

1) �Kereskedelmi� eladás. Az elsődleges feladat a forgalomnövelés, a partner közvetítő kereskedő. A 
jó üzletkötő ebben a szituációban segítőkész, megérti a partner problémáit, az érett gondolkodás 
fontosabb, mint az �agresszivitás�, az áru ismerete gyakran kevésbé fontos. Ezen a területen az 
idősebb üzletkötők sikeresebbek, relációjukat változtatgatni nem célszerű. 

2) �Misszionárius� eladás. Az üzletkötő feladata személyes segítségnyújtással, tanácsadással ellátni a 
közvetítő kereskedőt (pl. gyógyszer-értékesítés). Rendkívül fontos a piac alapos ismerete és 
képesség arra, hogy a termék előnyeit egyszerűen, meggyőzően és világosan bemutassa. Érdemes a 
relációt váltogatni. A fiatalabb üzletkötők ezen a területen általában jobbak, az üzletkötői tapasztalat 
nem túlságos fontos. 

3) �Technikai� eladás. A fő feladat a hagyományos partnereknek többet adni technikai tanácsadás és 
segítségnyújtás révén. Fontos a műszaki kompetencia, relációt váltogatni nem szabad. Világszerte ez 
a terület, ahol az üzletkötők ideális és valóságos összetétele a legkevésbé tér el egymástól. A 
konkurencia és a piac helyzetre vonatkozó értékeléseiket, jelentéseiket fenntartással kell kezelni. 

4) �Új� eladás. A fő feladat új vevők felkutatása, a megkövetelt tulajdonság: képesség arra, hogy valaki 
egy teljesen idegen személyt tartós partnerré tegyen. Az idősebb üzletkötők általában jobbak, az 
érzelmi érettség hozzájárul a sikerhez. A legjobb képzési forma a munkában tanulás, s az anyagi 
ösztönzést sem szabad az eredményhez kötni. Ez a terület, ahol az üzletkötők ideális és valóságos 
összetétele legjobban elér. 

A nemzetközi kereskedelem globalizációs folyamata következtében növekszik a saját(leány) vállalatok, irodák 
(képviseletek), közös vállalatok száma a célpiacon. Ez a tendencia a személyi kiválasztás további aspektusát veti 
föl: nevezetesen ki legyen a vállalati kiküldött?! A külföldi kiküldött szakmai � személyi alkalmatlansága miatt 
keletkező károk (elmaradt üzleti lehetőségek, �anyacég� presztízsének csökkentése, stb.) hatványozottan 
jelentkeznek.  
A gyakorlatban a vállalatvezetés három forrásból meríthet: 

saját �otthoni� alkalmazott küldése, 
célországbeli toborozás, 
saját vagy más cég �nemzetköziesedett� üzletembere. 

Az első megoldás (amely egyben a legköltségesebb is) esetében megfelelő premizálási és karrier ösztönzőket 
kell biztosítani, különben a legalkalmasabb ember nem hajlandó önkéntes �száműzetésbe� vonulni. (Hanem 
joggal hivatkozik arra, ha nincs a felső vezetés látókörében, akkor lemaradhat az előléptetésekben - az �out of 
sight out of mind� elve alapján). A vállalatnak gondoskodnia kell továbbá a kiküldött családjáról, föl kell 
készíteni a feleséget is a kulturális környezet sajátosságairól, hiszen ha családi okból idő előtt hazatér a kiküldött 
az óriási veszteséget jelenthet. Meg kell tervezni a visszatérést is, hiszen a kiküldött életszínvonala a külföldön 
megszokotthoz képest csökkenhet, ezért a hazatérő esetleg �hűtlen� lesz cégéhez. A kiküldött megtartása a 
vállalat érdeke, nemcsak a befektetett tőke-kiképzés miatt, hanem a szinte pótolhatatlan külpiaci tapasztalatai, 
személyes kapcsolat okán is. Itt kell említést tenni az ún. kulturális sokkhatás (culture shock) (Czinkota�
Ronkainen�Moffett, 1999) jelenségéről, amelyet a legtöbb külföldön hosszabb időtartamra kiküldött ember 
érzékel, ha a saját kultúrájától gyökeresen eltérő kultúrkörnyezetben kell élnie és dolgoznia. A kulturális sokkot 
pszichológiai elbizonytalanodásként éli meg a kiküldött, akinek alkalmazkodnia kell a számára idegen 
értékekhez, normákhoz, szokásokhoz. Ha az üzletember nem kapott megfelelő képzést az adott kultúráról vagy 
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személyiségéből hiányzik az alkalmazkodási képesség ill. készség, akkor a kulturális sokkhatás elkeseredéshez, 
az adott kultúrával szembeni ellenséges magatartáshoz is vezethet, és a kiküldöttet vissza kell rendelni. A 
kulturális sokkhatásnak négy fokozata van: 

a, kezdeti lelkesedés: az újdonság, változatosság élvezete a megfigyelő szemléletével 
b, zavar és ellenségesség érzése: az adott kultúrában élve megtapasztalni a kulturális különbözőségeket  
c., alkalmazkodás: alkalmazkodás az új szituációhoz, néhány esetben akár a kettős kulturális kötődés 

kialakulásával 
d, hazatérés: visszatérve a kiküldött újabb kulturális sokkot él át, amikor otthon szembesül a megváltozott 

hazai környezettel. 
A hazatérés után a vállalatnak garantálnia kell a kiküldött megfelelő pozícióban történő 
foglalkoztatását és kompenzálnia kell a kieső jövedelmért. A külföldi kiküldött ugyanis az 
alapfizetésén felül különböző juttatásokban részesül, hogy elfogadja a külföldi kiküldetést, 
általában - természetesen a célországtól függően � 20%-tól 50%-ig terjed ez az ún. 
külszolgálati prémium, amit az alapfizetésre számolnak. Az üzletember alapfizetésénél 
figyelembe veszik az adott ország és a küldő ország közötti életszínvonal különbségeket, az 
eltérő valuták egymáshoz viszonyított arányát és ennek alapján számítják ki az ún. 
megélhetési költség juttatást (COLA: cost of living allowance), (Cateora, 1996) amelynek 
célja, hogy a kiküldött megközelítőleg olyan életszínvonalon éljen, mint otthon. 
A második változat a legolcsóbb, helyi munkaerő alkalmazása, kiképzése az illető �környezetismerete� miatt 
egyszerűbbnek tűnik. Gondot okozhat az eltérő munkastílus, értékrend, kulturális különbségek a vállalaton belüli 
kommunikáció során. Az alkalmazott lojalitása a céghez érthetően kisebb, a motiváció elsősorban az anyagi 
juttatásokra korlátozódik. Ebben az esetben gyakran fordul elő, hogy alkalmatlanság vagy összeférhetetlenség 
miatt cserélni kell a helybeli alkalmazottat, ami rontja a piaci hatékonyságot (és természetesen 
költségnövekedéssel ját együtt). 
A harmadik �alternatíva� a jövő útja (a multinacionális cégek között már szinte ez a kizárólagos megoldás), 
mivel a fejlett országok nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó cégei �kitermelték� az univerzális vagy 
kozmopolita üzletember típusát, akinek szakmai-nyelvi felkészültsége, életfelfogása lehetővé teszi, hogy akár 
évtizedekig egyfolytában külföldön éljen és dolgozzon. Az ilyen üzletember alapvető motivációja a szakmai 
siker, előremenetel. 
Általános szabályt a kiválasztás mikéntjére nem lehet mondani, mivel az mindig a konkrét üzleti stratégiától, 
illetve a lehetőségektől függ. 
 
5.6. Tárgyalási stratégiák és taktikák 
A tárgyalási stratégia és taktika kialakításához a következőket szükséges a fölkészülés során tisztázni 
(Constantinovits, 1999): 

1. Mi a tárgyalás tárgya, témái? 
A napirend egyeztetése sokszor megelőzi a tárgyalást, de lehetséges a tárgyalás megkezdésekor is, amikor 
a napirendi pontok és sorrendjük, illetve a tárgyalási mód maga is alku kérdése lesz. Általában 7-8 
témánál többet nem célszerű napirendre tűzni. Megállapodástól függ -, hogy a felek az egyes pontokat 
sorra véve tárgyalnak, avagy a témák között részeredményeket elérve �ugrálnak�. 

2. Milyen célt (célokat) kell elérni? 
A célokat fontossági sorrendbe kell rendezni (ez a célhierarchia megállapítása), melyeket a szervezeti és 
személyi célok egyaránt meghatároznak. 

3. Ki a tárgyaló partner? Mit akar ő elérni és miért? 
A �Ki�-re viszonylag könnyű a válasz, egy céginformáció birtokában (ha nincs idő beszerezni 
céginformációt vagy az �utcáról esik be� a tárgyaló fél, akkor csak a névjegyre és ösztönünkre illetve 
tapasztalatunkra hagyatkozhatunk). A kérdés másik felére már nehéz válaszolni, mégis át kell gondolni a 
�másik� lehetséges célhierarchiáját, az esetleges korábbi tárgyalások, avagy hasonló helyzetek alapján. 
Az igazi választ csak a tárgyalás hozza meg, a személyes találkozásig csak hipotézisekkel élhetünk. 

4. Milyen a tárgyalási pozícióm? 
Milyen piaci pozícióból tárgyalunk, erős � gyenge eladói � vevői helyzet, esetleg reklamációról van szó 
stb. mind-mind befolyásoló tényező. Természetesen ennek a kérdésnek a megválaszolása egyben az 
inverz kérdést is fölveti: azaz milyen pozícióból tárgyal az �ellenfelem�. 

5. Milyen hatalommal, befolyással, támogatással rendelkezem és milyennel a partner? 
A hatalom és befolyás kérdéseit szervezeti és személyi aspektusból kell vizsgálni. Ki milyen pozíciót 
foglal el a vállalatnál, milyen tárgyi (szakmai) és tárgyalási tudással rendelkezik. A támogatás a tárgyaló 
�háttéroszágát� jelenti, azaz mennyire számíthat cégére, illetve munkatársaira, milyen a vállalati légkör, 
mekkora az �ellendrukkerek� tábora. 

6. Ki az �erősebb�, kinek fontosabb a tárgyalás és az eredménye: a megállapodás? 
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Az előzőekből már nagyjából ismerjük az erőviszonyokat, ezt azonban az üzletfelünk személyisége, 
motivációs bázisa (és persze a sajátunk) módosíthatja. 

7. Mennyi idő áll rendelkezésre a tárgyaláshoz és mennyi időre lenne szükség? 
A klasszikus időtényező. A nemzetközi kereskedelemben a külföldön tartózkodás ideje már csak 
költségoldalról is behatárolt. Itt figyelembe kell venni az eltérő kultúrák egymástól különböző idő 
felfogását is, máskülönben eleve esélytelenné válunk. (Pl. szignifikáns az eltérés az USA - Japán avagy 
kínai �időszükséglet� között.) 

8. Hol és milyen körülmények között kerül sor a tárgyalásra? 
Mindenki a saját vagy semleges területet preferálja, ugyanis �hazai� terepen ki lehet használni a saját 
�pálya� minden előnyét, az ellenfelet izolálhatom a �zavaró� információktól és a fizikai körülményekkel, 
környezeti elemekkel is manipulálhatom. 

9. Kik vesznek, vegyenek (vehetnek) részt és milyen szereppel a tárgyaláson? 
Másként kell fölkészülni, ha csoportos tárgyalásról van szó és másként, ha egyedül vagyunk. Saját 
delegáció összeállításánál gondolnunk kell jogász (az amerikai tárgyalók ritkán jelennek meg saját 
jogászuk nélkül), műszaki szakember szükségességére esetleg egyéb munkatársakra. A szerepet, illetve a 
tárgyalási stratégiát és taktikai elemeket előre kell megbeszélni az egyes résztvevőkkel. Az �ellenséges� 
csapat összeállításából ki kell derítenünk, hogy ki az igazi főnök, a döntéshozó személy. (Lehetséges 
ugyanis, hogy a delegáció vezetője csak formailag dönt - valamelyik beosztottja vagy szakértője 
javaslatára). 

10. Mi az, amire nem gondoltam a fenti kilenc pont átgondolása során és esetleges befolyással lehet a 
tárgyalás eredményére? 

A jó üzletember tudja, hogy mindig van ilyen tényező, a véletlen és a szerencse nem lebecsülendő 
szereplői a tárgyalásnak! 

 
A személyes tárgyalás folyamatát hat szakaszra szokás osztani: 

1. nyitás 
2. felderítés 
3. ajánlattétel 
4. alku 
5. megállapodás 
6. ratifikálás 

A nyitás során a tárgyalófelek megteremtik a tárgyalás légkörét. A cél a kezdeti feszültség oldása, a baráti 
hangulat kialakítása. Ezt hívják �small talk�-nak, a felek üdvözlik egymást, bemutatkoznak, névjegyet cserélnek, 
elhelyezkednek és nekilátnak a �kötetlen� beszélgetésnek. A small talk során kölcsönösen felmérik egymást, 
ellenőrzik az előzetes információkat, hipotézisüket a másik féllel kapcsolatban. Folyamatosan figyelik és 
értékelik egymást - a semleges témák (utazás, szálloda, közlekedés, közérzet, stb.) miatt elsősorban a már 
ismertetett metakommunikációs jelzéseket a találkozástól, kézfogástól, az ülésmódig, vokális jellemzőkig stb. 
bezárólag. Az első pillanat(ok) jelentőségével, a benyomáskeltéssel a partnerek pozitívképet akarnak kialakítani, 
mivel tudják azt, hogy a kezdetben kialakult légkör, stílus általában végig jellemzője lesz a tárgyalásnak. Ez az 
időszak a tárgyalás tervezett idejének 5-10 %-a lehet attól függően, hogy a felek ismerik-e már korábbról 
egymást, illetve milyen nemzetiségű tárgyalókról van szó, pl. japán, kínai, arab, avagy dél-amerikai üzletember 
esetében ez a nyitási szakasz sokkal hosszabb, mint a nyugat-európai - amerikai kultúrkörben. 
A nyitó lépések sorába tartozik a megállapodás a tárgyalás témájában és módjában (napirendi pontok tárgyalási 
terve, tempó és időtartam), amely eltérhet az esetleg előzetesen egyeztetett menetrendtől. Ekkor már 
megítélhetjük emberünk stílusát, következtethetünk a várható magatartásra, és eszerint módosíthatjuk a 
felkészülés alapján kialakított stratégiánkon. Változtatásra a következő szakasz - a felderítés - is lehetőséget 
nyújt. Ekkor ugyanis mind a két fél kifejti kiinduló álláspontját a témáról. Alapvetően kétféle tárgyalási 
stratégiáról beszélünk. Az egyik (és leginkább sikerre számító) a kölcsönös előnyökön alapuló megegyező - 
együttműködő (kooperatív) tárgyalási stratégia, a másik a versengő (kompetitív) egyoldalú előnyökre törekvő. A 
felderítés � információgyűjtés � információértékelés folyamán már észlelhetjük, hogy partnerünk melyik utat 
választotta. 
Eladási pozícióban a leggyakoribb tárgyalási (meggyőzési) technika az un. AIDA-modell alkalmazása (amely 
elemeinek alkalmazása tulajdonképpen mindenféle tárgyalási módnál megfigyelhető). (Ez az USA-ban 1898-ban 
indult �hódító� útjára.) (Plank � Dempsey, 1980.) 
Elemei: 

A = ATTENTION: a vevő figyelmének felkeltése, 
 I = INTEREST: a vevő érdeklődésének fenntartása, 
D = DESIRE: a vevő vásárlási óhajának felkeltése, 
A = ACTION: a vevőt cselekvésre, vételre, szerződés aláírásra késztetni. 
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A klasszikus ügynökök szokták alkalmazni szabvány szöveg módszerét, ez előre betanult 
�konzerv� érvrendszer, hatékonysága éppen ezért kicsi. 
Hatékonyabb, de nehezebb módszer a szükségletkielégítő tárgyalási technika, valamint a �mélyeladás�. Az első 
módszernek a lényege, hogy az eladó figyelmesen meghallgatja a vevő igényeit, problémáit és ennek alapján 
megoldást javasol, amely kielégíti a feltárt szükségleteket. a mélyeladás elsősorban az eladó-vevő 
kommunikációs kapcsolatának pszichológiájára épít, de felhasználja a többi technikák egyes elemeit is. 
Csoportos tárgyalásnál ezek a sémák tisztán alig alkalmazhatóak, hiszen a csapatmunka megköveteli a szerepek 
fölosztását, a különféle taktikák bevezetésére nagyobb a lehetőség. 
Az ajánlattétel és alku során a kooperatív stratégia mindig hangsúlyozza a megegyezést, első lépésként az elvi 
egyetértést és végül a részletekben történő megegyezést. Az ajánlat megtételekor különösen fontos, hogy 
nyíltnak, megbízhatónak és őszintének tűnjünk, különben az eddigi kedvező légkör elromolhat és a tárgyalás 
nyílt küzdelemmé, harccá alakul át. Ez következik be akkor, ha túl magas ajánlati árat (illetve túl alacsony vételi 
árat) adunk meg. (Azaz, ha a piaci viszonyokhoz képest �védhetetlen� ajánlatot teszünk.) Kivéve, ha az adott 
kultúrában a nagymértékű engedmények adása-kapása az alku �előírt� rendszerét képezi. Tipikus példa erre az 
arab, illetve török kereskedő üzleti felfogása. 
A tárgyalás bármely (érdemi) szakaszában előfordulhat, hogy hosszabb �előadásra�, önálló megnyilatkozásra 
van szükség valamely javaslatunk, álláspontunk kifejtése, avagy megvédése érdekében (pl. egy új termék 
ismertetésénél). Tévedés azt gondolni, hogy csak az a fontos, mi hangzik el. A �hogyan�, vagyis a verbális forma 
alapvetően befolyásolja a megértést, a forma elfogadása közelebb visz a partner és álláspontja elfogadásához. A 
közös kódban való megegyezés fontos lépés a tartalmi megegyezés felé. 
Míg a párbeszédben a hallgatólagos megállapodás szerint egy-két percig lehet nálunk a szó, hosszabb 
megnyilatkozásnál nincs ilyen megkötés. Azonban pszichológiai megfigyelések szerint kb. 10 perc után 
rohamosan csökken a figyelem, ezért érdemes előre jelezni, ha túl kívánjuk lépni ezt az időt. Önálló beszédnél 
még inkább figyelembe kell venni a partner információigényét és szövegelvárását � hiszen itt kevesebb 
visszajelzésre van módja, mint a dialógusnál. Még lényegesebb, hogy megkönnyítsük az információk 
befogadását és felhasználását. Ennek a folyamatnak (a kontextualizálásnak) a szerkezete: az információ 
bevezetése a szöveg bármely pontján � �átszállítás�, vagyis az információ felelevenítése egy későbbi ponton � 
felhasználás.  
Természetesen a hallgató feltételezi és elvárja a következőket: 

a fő téma és a megértéshez szükséges további információk mind elhangozzanak a szöveg elején, 
az őt érdeklő részletekről lesz szó - a szöveg releváns lesz számára, 
a beszélő egyértelművé teszi álláspontját, az információ adagolásának üteme optimális lesz számára. 

     a beszélő kompetens a témában 
     a beszélő hitelesen nyilvánul meg (itt különösen lényeges a verbális és a 

 nonverbális információk összhangja) 
 
 
 
Ezeknek az elvárásoknak a következő makroszerkezet felelhet meg: 

1. a szituáció leírása 
2. a szituációban jelentkező kérdés/probléma leírása 
3. megoldási javaslatok és ellenvetések 
4. megoldás 
5. záró formula 

Ez a struktúra tűnik optimálisnak elméletileg, mert megelőlegezi és megválaszolja a 
lehetséges kérdéseket � a modern szövegtan álláspontja szerint � történelmileg is, hiszen 
alapegységeiben megegyezik a hagyományos retorikában feldolgozott beszédszerkezettel, 
amely a gyakorlat során alakult ki. (Nem véletlenül nyúlnak vissza a klasszikus szónoki 
kézikönyvekhez a modern menedzserképzés során.) 
A hallgató információigényének figyelembevételét mutatják az ilyenkor szokásos fordulatok is: 

�De azt mondhatná valaki, hogy ...� 
�Felmerült a kérdés, hogy ...� 
�Mint Ön is tudja ...� 

A legkényesebb probléma az információadagolás üteme. A hallgató rendelkezik egy előzetes elképzeléssel arról, 
mi fog elhangzani, milyen sorrendben és szerkezetben. Az információk befogadását ehhez a hipotézishez 
viszonyítva végzi el, menet közben folyamatosan visszacsatolva, korrigálva a hipotézist. Ez nemcsak a nagyobb 
egységek szintjén van így, de egy-egy mondat feldolgozásánál is. A hallgató számára az előzetes szituációs 
ismeretből és a szövegkontextusból ismertnek tekinthető információkra elég csupán utalni és az új információnak 
kell a nagyobb teret hagyni. A nyelvnek számos eszköze van arra, hogy a már ismertet redukálja, az új 
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információnak hagyva a nagyobb teret és figyelmet. Ilyenek a visszautaló névmások, a személyragok és 
birtokjelek, a kihagyás, stb. A takarékosságon túl ezek az eszközök elősegítik, hogy a hallgató a beszélő 
�világképét� vegye át az adott dologban. Vigyázni kell azonban, hogy a partner �elveszti a fonalat�, nem tudja, 
mire is vonatkozik az utalás. Érdemes időnként jelezni (megismételve vagy szinonimával) a témát, a fontosabb 
részeknél pedig vállalni kell az ismétlést. Kerülendőek a túl bonyolult szintaktikai szerkezetek is, hiszen 4-5 
mélységi szintes alárendelés esetén a hallgató már nem tudja feldolgozni az információt. 
Bármely szöveg (a párbeszéd is) akkor jól formált, ha van benne egy vagy több, egymást követő fő téma (main 
topic). Ezek megléte biztosítja a szöveg globális kohézióját. A partnerek megjegyzései akkor relevánsak, ha 
képesek felismerni és követni a main topicot. A beszélők szintaktikai, szemantikai és pragmatikai 
meggondolások alapján a main topicról is rendelkeznek egy előzetes elképzeléssel. A kommunikáció 
hatékonysága nagymértékben függ attól, mennyire vágnak egybe az előzetes elképzelések. A szövegnyelvészeti 
kutatásokból világos, hogy létezik olyan szerkezet, amely megkönnyíti a main topic felismerését, és a partnerek 
épp ezt a szerkezetet keresik a másik szövegében. 
A szövegben ugyanis vannak elvontabb, általános állapotot, tevékenységet jelölő elemek (issue), és vannak 
partikuláris jelentőségű epizódok (event). A hallgató általában feltételezi, hogy a partner szövegében lesz egy 
issue (lehetőleg a megnyilatkozás elején, kijelölve a lényegi témát), és utána következnek az azt módosító event-
ek (indoklás, példa, mellékkörülmény). Minden ettől eltérő szerkesztés (event-issue sorrend, eventek halmaza 
issue-kijelölés nélkül stb.) akár 20-30 %-kal is ronthatja a megértést  (Constantinovits � Vladár, 1990). 
A kooperatív tárgyalási stratégiának a megállapodást célzó további tartalmi elemei a következők lehetnek: 
tárgyalási szünet kérése (illetve javaslata). Főleg holtpontra jutáskor ajánlatos megoldás; a szünet lehet akár egy 
napos is, �az aludjunk rá egyet� felkiáltás jegyében. Ez lehetővé teszi mind a két fél számára a presztízsvesztés 
nélküli ideiglenes visszavonulást, 
fehér asztal invit: megállapodás előtt ebéd, illetve vacsorameghívás, a kötetlenebb helyszín (és az evés-ivás) 
hatására oldottabb légkörben gyakran pillanatok alatt elhárítják a felek az eddig reménytelennek tűnő 
akadályokat. Hasonló eredményre vezethet egy közös teniszparti, vagy golf (angol-amerikai megoldás), 
�Push money�: A diszkrét megvesztegetés néhány fejlődő országban az üzletkötés feltételét jelenti, de kivételes 
esetben az európai-amerikai üzleti kultúrában is sikerrel alkalmazható, 
őszinteség: szituációtól függően (ha a partnerünk is a kölcsönösen előnyös megállapodás híve) feltárhatjuk 
lehetőségeink határát. A partnerünk csak akkor fogja akceptálni őszinteségünket, ha korábban, az alku során még 
nem éltünk az �őszintén megmondom, hogy ez a legutolsó ajánlatunk� című formulával, kölcsönös érdekek és 
célokra való hivatkozás: eltérő álláspontok ütközésénél inkább az érdekekre kell koncentrálni, 
a partner önbecsülésének erősítése: a pozitív énkép megerősítését szolgálja, ha a partnert gyakran szólítjuk meg 
teljes névvel és ranggal. (Pl. Herr Direktor Schwarz stb.) Amerikai tárgyalóknál ez kevésbé hatásos, ott inkább a 
keresztnévvel történő megszólítás előnyös, baráti kapcsolatot szimulál. Ide tartozik, hogy a tárgyalás folyamán 
kerüljük a vevőben negatív asszociációt keltő szavak használatát úgy, mint: 

költségek  gond 
rossz   döntés 
nehéz   kötelező 
kötelem  kötelezettség 
fizetni   fájdalom 
halál, stb. 

a pozitíveket viszont gyakran használjuk: 
egészség  garancia 
megérteni  igazság 
jog   bizalom 
pénz   biztonság 
új   nyereség 
érték   boldog 
komfort, stb. 
 

A versengő egyoldalú előnyökre törekvő tárgyalási stratégiára jellemző az agresszív magatartás, győzni akarás, 
dominancia, állandó információ szerzésre való törekvés, a másik fél gyenge pontjainak feltárása érdekében. 
Taktikai eszköztára: 

egyoldalú engedmények kikényszerítése: a kialkudott árat nem tekinti végleges megállapodásnak, hanem új 
kiindulási-tárgyalási alku alapjának, 
pókerarc: nem ad metakommunikatív visszajelzést, ellenáll a kooperatív, baráti légkör megteremtésének, 
túljátszott érzelmek: eltúlzott gesztikuláció, harag, felháborodás kifejezése, destabilizáló hatású, 
váratlan túlzások: meglepetések, blöffölések taktikája, 
marathoni tárgyalás: időhúzás, az ellenfél fizikai, pszichikai ellenállásának megtörése, a totális kifárasztás a 
célja; kiegészülhet kávé, üdítő, étel kínálásának hiányával, télen kombinálva fűtetlen tárgyalóval (�éppen 
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most romlott el a fűtési stb. rendszer� hivatkozással). A marathoni tárgyalás már az un. �piszkos trükkök� 
kategóriájába tartozik, 
�nincs rá felhatalmazásom�: a tárgyalás végén közli a partner, hogy nincs joga megállapodni, az a főnöke 
hatásköre. Kivédése: a tárgyalás elején tisztázni kell a résztvevők hatáskörét, sőt akár a megbízó 
(felhatalmazó) levél bemutatását is kérni lehet (ha alapunk van a gyanakvásra), 
fenyegetés, ultimátum: veszélyes taktika, a tárgyalás azonnali befejezéséhez vezethet. 

Mit lehet tenni, ha a partner ilyen (vagy hasonló) harci eszközöket vet be? 
A legjobb ellentaktika a rendíthetetlen nyugalom és annak tüntető kimutatása, hiszen ezzel jelezzük, hogy nem 
jár sikerrel a destabilizáló taktika. Adott esetben pedig abba kell hagynunk a tárgyalást és ki kell vonulnunk. Az 
engedményes tárgyalásnál pedig arra kell ügyelni (mindenfajta alkunál), hogy szigorúan a viszonosság elvén 
csak viszont engedményért engedjünk! (Ezért kell feltételes módban fogalmaznunk: �ha Ön x engedményt ad, mi 
is készek lennénk arra, hogy ... stb.�). A tárgyalás utolsó szakasza a megállapodás rögzítése és az aláírás (vagyis: 
a ratifikálás). A szerződés együttes fogalmazása (illetve a szerződéstervezet véglegesítése) elmélyíti a közös 
munka élményét, és a feleket a szerződés betartására morálisan �kényszeríti�. Ha nem járt sikerrel a tárgyalás, 
akkor is célszerű jegyzőkönyvben rögzíteni az eltérő álláspontokat, amely utat nyithat egy későbbi folytatáshoz. 
(Constantinovits�Sipos, 1999) 
Idegen kultúrák találkozása az üzleti életben 
Korábban gyakran hivatkoztunk arra, hogy bizonyos viselkedési-tárgyalási módok, eljárások az adott 
kultúrkörtől függnek. Természetes, hogy másként kell tárgyalni egy keleti, távol-keleti és egy amerikai 
üzletemberrel, de régión belül is különbséget kell tenni, pl. a kínai és a japán, az iráni és a kuvaiti, az angol és a 
német tárgyalási kultúra és szokások között. A kiindulási pont: a másik fél �másságának� elfogadása, illetve a 
saját �másságunk� elfogadtatása! Szabaduljunk meg az előítéletektől és sztereotípiáktól. A sikeres tárgyaláshoz 
szükséges ismernünk a tárgyaló partnerünk nemzeti kultúráját, történelmét, hagyományait. Értelmeznünk kell az 
eltérő metakommunikációs jelzéseket. Pl. a sémita népek tárgyalási távolsága rövidebb, mint az európaiaké. 
Durván megsérthetjük üzletfelünket, ha hátralépésünkkel vagy hátrahúzódásunkkal helyreállítjuk az általunk 
normálisnak tartott személyes távolságot. A szembenézés az őszinteség, odafigyelés jele (általában), de egy 
�tipikus� amerikai ideges lesz az általa túl merevnek tartott tekintetünk hatására. Az arab tárgyaló megsértődik, 
ha bal kézzel adunk át neki egy prospektust, tárgyat, ajándékot, hiszen az a �tisztátlan� kezünk. A példákat vég 
nélkül lehetne folytatni, miközben megengedhetetlen módon általánosítgatunk: �egy arab�, a �tipikus� amerikai, 
a �kínai� tárgyaló stb., hiszen a viselkedését mindig a konkrét �származási hely�, neveltetése, iskolázottsága, 
vallása társadalmi státusa határozza meg. A verbális kommunikációnál figyelembe kell venni; nem biztos (illetve 
biztos, hogy nem), hogy az azonos elnevezéseken ugyanazt a fogalmat értik a tárgyaló felek. A nyelvi relativitás 
(Sapir és Whorf, 1956) hipotézise szerint a különböző nyelveken beszélő emberek különbözőképpen látják a 
világot! Vagyis az idegen nyelv más világszemléletet jelent. Elképzelhető az is, hogy egy adott fogalomnak 
nincs megfelelője az idegen nyelvben, vagy pedig több hasonló is van. Tipikus példa: az eszkimóknál a �hó� 
szóra több szinonima található, a hó jellegétől függően ugyanakkor, pl. Nigériában nincs szó a hóra (hiszen ott ez 
a valós dolog nem létezik), viszont cca. tíz szinonima van a homokra, mivel a homokvihar és típusai ott 
szignifikáns jelentőséggel bírnak a mindennapi valós életben. Hasonló példákat találhatunk elvont fogalmak 
használatánál is. (Constantinovits, 2001) A nemzetközi kereskedelemben a személyes eladás folyamatában ezért 
az üzletember kulturális felkészültsége � a kommunikációs készsége mellett döntő sikertényező lehet. 
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6. A KÜLKERESKEDELMI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TARTALMI FELTÉTELEI 
 
6.1. A külkereskedelmi szerződés tartalma  
A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalma: 
1.a szerződést kötő felek cégszerű megnevezése 
2. az adásvételi szerződés tárgyának (az áru) megnevezése 
3. az áru minőségének pontos meghatározása (utalás a szokványokra, szabványokra, minta 

szerint, stb.) 
4. az áru mennyiségének megadása a cca. Megjegyzés ± 5 %-ot jelenthet, (fontos az 

egyértelmű mértékegység) 
5. az ár/egységár, valuta neme (az ár természetesen nem értelmezhető a paritás nélkül) 
6. a fuvarparitás (paritás, Incoterms klauzula) megjelölése 
7. a fizetési mód, idő, bankkapcsolat megjelölése 
8. a szállítási határidő, szállítási mód 
9. a csomagolás módja 
10. műszaki, vevőszolgálati tevékenység, garancia, szerviz 
11. a szerződéskötésre irányadó jog, a bírói illetékesség 
12. egyéb kérdések, záradékok. 
A külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalmi feltételei közül kiemelten tárgyalom a 
paritást, a fizetési módokat, eszközöket és a fizetéshez kapcsolódó finanszírozási � 
refinanszírozási kérdéseket és � fuvarozási módokat.  
 
6.2. A szerződést kötő felek cégszerű megnevezése 
A potenciális szerződő félnek különféle vállalatokban lehet érdekeltsége ill. (különféle 
cégeket birtokolhat, a preventív kockázat védelem elve értelmében nem közömbös, hogy a 
szerződő fél milyen jogi formájú társaságot képvisel � Kft. ill. Bt. A pontos cégnév 
ismeretében tudjuk beszerezni a céginformációt (büroinformációt) és bankinformációt, 
amelyek a partner jogi, gazdasági hátteréről és fizetési moráljáról tájékoztatnak. Ehhez 
szükséges ismerni a partner bankkapcsolatát, bankszámlaszámát. Az angol Dun & Bradstreet 
(alapítva 1841) az egyik legnevesebb büroinformációs cég, német nyelvterületen hasonló a 
Schimmelpfeng cég. 
 
6. 3. Az adásvételi szerződés tárgyának megnevezése és az áru minőségének 
meghatározása 
Az áru megnevezése és minőségének meghatározása jelenti a kellően meghatározottságot a 
Bécsi Egyezmény értelmében (a mennyiség és az ár mellett).  
A minőség meghatározása függ az adott termék jellegétől, a piaci szokásoktól és a partnerek 
már kialakult gyakorlatától is. 
Tömegárunál, mezőgazdasági, ill. nyersanyagoknál lehet hivatkozni tőzsdei szabvány 
minőségekre, jó átlagminőségre: FAQ (fair average quality) szokványminőségre (standard 
quality): szokásos minőségre (quality as previous consigment) megbízható, hosszan tartó 
üzleti kapcsolat esetén. Aukciókon, tömegáru raktárról történő értékesítésekor használják a 
telquel (olyan-amilyen) meghatározást, ill. ha a vevő a teljes raktár árumennyiséget 
megtekintheti, akkor a megtekintés szerinti (quality as inspected) formulával az eladó 
kizárhatja felelősségét a nem rejtett hibából adódó minőségi kifogásokért. A piaci 
átlagminőségre utal a középminőségre (átlagminőségre) megszokott, rendes minőségre: GOB 
(good ordinary brand) történő utalás.  
Termelőeszköz kereskedelemben a minőséget gyártási dokumentáció, műszaki rajzok, 
specifikációk, szabványok � pl. nemzetközi szabvány: ISO sztendertek határozhatják meg. A 
szabványok egységesítése egy régóta tartó folyamat, amelynek célja, hogy a nemzeti 
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szabványok ne legyenek gátjai a nemzetközi kereskedelemnek. A szabványok 
harmonizációját jelenti a már említett ISO (International Organisation for Standardisation. � 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) ill. az Európai Unió keretében folyó 
szabványharmonizáció, jelenleg cca. 9000 európai szabvány létezik. Az ISO mellett jelentős a 
szerepe IEC-nek (International Electrotechnial Commission � Nemzetközi Elektrotechnikai 
Bizottság.) 
Élelmiszereknél (pl. bor) a minőséget az eredet-megjelöléssel (- amely a konkrét földrajzi 
környezet megadásával több, mint a származási hely) is lehet specifikálni. 
Gépipari tartós fogyasztási cikkeknél, sorozattermékeknél a márka és típuselnevezés a 
világszerte ismert termékeknél elegendő (pl. VW Jetta GL, 1,8) más esetben műszaki 
leírással, fotókkal szokás meghatározni. 
Fogyasztási cikkeknél a szabványokra történő hivatkozás, esetleg az összetevő komponensek 
megadása mellett a leggyakoribb a minta szerinti szerződéskötés. Ilyen az átlagminta (átlagos 
minőséget jelent, típusminta) bevezetett árminőséget képvisel, ellenminta (a vevő által az 
eladónak küldött minta, amely az elvárt minőséget mutatja), referenciaminta (az eladó által 
korábban már exportált minőséget reprezentálja és az lesz a szerződéses minőség). 
A szerződő feleknek nemcsak a minőséget kell rögzíteniük a szerződésben, hanem annak 
ellenőrzési módjait is. A szerződésben választ kell adni a következő kérdésekre: ki, mikor, 
hogyan és kinek a költségére tanúsítja, ill. ellenőrzi, hogy a szerződéses áru megfelel a 
szerződésben rögzített minőségnek. A tanúsítást végezheti az exportőr/gyártó ún. 
műbizonylattal, ill. végeztetheti minőségellenőrző intézettel, amely a minőséget ún. minőségi 
bizonyítvánnyal tanúsítja. Ha a tanúsítás az ISO 9001-9003 minőségbiztosítási 
szabványsorozata előírásainak való megfelelést biztosítja, akkor az a vevő számára a termék 
megbízható minőségét garantálja. Ezért az eladó verseny előnyt élvez, ha termékei az ISO 
minőségbiztosítási rendszerével rendelkezik. A felek megállapodhatnak 
folyamatellenőrzésben is, ekkor a vevő, ill. megbízottja a gyártás közben is jogosult 
ellenőrzésre. Mintavételes ellenőrzés esetén rögzíteni kell a mintavétel módját. A minőséghez 
kapcsolódó sajátos szerződési forma az ún. specifikációs és lehívásos szerződések. A 
specifikációs szerződés esetén az áru teljes mennyiségét rögzítik, de a választékot (az áru 
pontos minőségét, szín-méret választékát) nem, hiszen divatcikkek forgalmánál a vevő nem 
tudhatja előre a részletes fogyasztói igényt. A szerződéskötéskor az eladónak viszont 
rögzítenie kell azt a legkésőbbi időpontot, amíg a vevőnek a specifikációt meg kell adnia, 
aminek hiányában az eladó jogosult a teljes mennyiséget az általa választott minőségben (pl. 
színben) leszállítani. 
Hasonló a helyzet a lehívásos szerződéssel is. Itt a részszállítások időpontját kell a vevőnek a 
szerződéskötés után meghatározott időben közölnie az eladóval, ha ezt elmulasztaná az eladó 
jogosult a teljes szerződéses mennyiséget a vevő lehívási instrukciói nélkül feladni. A kétfajta 
szerződés általában logikusan, kapcsolódik egymáshoz. (Constantinovits�Sipos, 1999) 
Az EU fogyasztóvédelmi elvének megfelelően irányelveket ír elő a termékmegfelelés 
bizonyítására (93/465/EGK irányelv melléklete.) A termékmegfelelés igazolása annak 
tanúsítását jelenti, hogy az adott termék az irányelvek által előirt biztonsági 
követelményeknek eleget tesz, különös tekintettel a fogyasztó egészségére és testi épsége 
védelmére. Ez azzal jár, hogy a terméken fel kell tüntetni a CE (Communauté� Européenne) 
jelzést (azoknál a termékeknél, amelyekre az irányelv vonatkozik), mivel ez a termék EU-
piacon történő forgalomba hozatalának előfeltétele. Ez elsősorban a felügyelő hatóságoknak 
szóló jelzés, de a fogyasztó is ért belőle: a terméket ellenőrizték, biztonságosnak találták és 
kiadták a forgalmi engedélyt. A CE jelzés nem minőségi igazolás, nem 
szabványmegfelelősségi igazolás, hanem forgalomba hozatali engedély, a termék �útlevele� 
az Unión belül. (Törzsök, 1999) 
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1997-től a kijelölt termékek körére minden EU tagország köteles alkalmazni a CE 
termékmegjelölést.(Ilyen termékek pl.: a játékok, telekommunikációs berendezések, felvonók, 
gyógyászati termékek, amelyekre külön irányelveket is kidolgoztak.) 
 
6.4. A szerződéses áru mennyiségének megadása  
Az adásvételi szerződésben az áru mennyiségi jellemzőinek meghatározásakor az alábbiakat 
szükséges rögzíteni: 
- a mértékegységet 
- a bruttó és a nettó adatokat, esetleg külön is a tárát (a csomagolóanyag súlyát) 
- a megengedett mennyiségi toleranciát 
- a mennyiség ellenőrzésének módszerét, helyét és idejét 
A mennyiségi egység lehet valamilyen nemzetközi mértékrendszer választott mértékegysége 
(tonna, kg, méter, yard, libra, bushel stb.) vagy valamilyen, az adott áru kereskedelmében 
jellemző csomagolási egység (bála, zsák, láda stb.) A mértékegység pontos értelmezése 
különösen fontos akkor, ha az eltérő mértékrendszerek vagy szokások miatt még azonos 
elnevezések is eltérő mennyiségeket jelentenek. Például a metrikus (SI) mértékrendszerben  
1 tonna =1000 kg, de az amerikai mértékrendszer ismer un. short tonnát, ami 907,8 kg, vagy 
long tonnát is, ami 1016,047 kg. Az USA ugyanis nem csatlakozott az SI nemzetközi 
mértékrendszerhez, ezért célszerű az ajánlatban ill. szerződésben kiírni, hogy metrikus 
tonnáról van szó. (Az eltérő mértékegységekből származó félreértésekre jelen dolgozat 
írójának is voltak közvetlen személyes �élményei� � a magyar-amerikai kereskedelmi 
relációban.) 
Csomagolt áruknál a szerződő felek fel szokták tüntetni az áru bruttó és nettó súlyát, vagy 
térfogatát, vagyis a mennyiség csomagolást is tartalmazó vagy anélküli adatát egyaránt. A 
fuvareszköz megrendeléséhez a vevőnek a bruttó adatokra és a térfogat ismeretére van 
szüksége. 
A partnerek esetenként körülbelüli mennyiség szállításában is megállapodhatnak, ilyenkor a 
mennyiség mellett vagy a �kb� (ca.vagy cca.) jelzés áll, vagy a mennyiségi tűréshatárok 
(mennyiségi tolerancia) pontos mértéke. �Kb� jelölés esetében az eltérés nagyságát a piaci 
szokások értelmezik. Általában plusz-mínusz 3-10 % szokott lenni a tolerancia, ezért célszerű 
ezt is a szerződésben kifejezetten rögzíteni, hiszen a kereskedelmi gyakorlat szerint a �kb� 
(�cca�) megjelölés nélkül is lehetőség van ¸± 2-5 %-os mennyiségi különbözetekre. Ha a 
szállított mennyiség a tűréshatárok között marad, akkor a vevő nem kifogásolhatja a szállítást 
hiányra hivatkozva. 
A tengerentúli kereskedelemben a fuvarozás során bekövetkező súlyveszteségek vagy 
súlyváltozások miatt tisztázandó az is, hogy a szerződéses mennyiséget behajózott 
mennyiségként (shipped weight) vagy a rendeltetési kikötőben kirakott mennyiségként 
(landed weight) értik-e. A hivatalos mérlegelést a kikötőben tevékenykedő un. tallyman végzi. 
A Bécsi Egyezmény (56.cikk) úgy rendelkezik, hogy ha a vételárat az áru súlya szerint 
határoztuk meg, akkor kétség esetén az árat a nettó súly alapján kell megállapítani.  
 
6.5. A csomagolás módjának meghatározása 
A szerződésben a felek általában meghatározzák az áru csomagolásmódját. Hacsak az 
adásvételi szerződés másként nem rendelkezik, az eladó feladata, hogy a csomagolásról a 
szerződésnek megfelelően vagy előírás hiányában a szokásos módon gondoskodjék. Az 
ajánlati vagy a szerződéses ár mindig tartalmazza a csomagolást, hacsak az eladó nem közli 
kifejezetten, hogy a csomagolást külön számítja fel. Értékes csomagolóanyagok felhasználása, 
vagy különleges csomagolási kívánalmak esetén csomagolási felár számítható fel. A 
csomagolás módjának megválasztását az alábbi tényezők befolyásolják: Az áru jellege, 
természete, súlya, mérete. Az ömlesztett áruk, például kőszén, kőolaj, búza stb. általában nem 
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igényelnek csomagolást, míg más áruk nemcsak igénylik a csomagolást, de csomagolásuknak 
több variációja is lehet, és a legcélszerűbbet kell megtalálni.  
A fuvarozás módja, a fuvarozási útvonal. Az áru védelme szempontjából lényeges a fuvarozás 
módja, időtartama, hossza, az átrakások száma, valamint az, hogy Európán belüli vagy 
kontinensek közötti fuvarozásról van-e szó. A közúti, vasúti, tengeri, légi vagy kombinált 
fuvarozás ugyanis jellegüknél fogva eltérő csomagolást igényelnek. 
Éghajlati viszonyok a fuvarozás folyamán és a rendeltetési országban. Tengerentúli exportnál 
az áru gyakran hetekig van úton, és ez alatt különféle klimatikus hatásoknak van kitéve. Így 
tenger- és esővíz károsíthatja nem megfelelő csomagolás esetén, de a levegő magas 
páratartalma is járhat kedvezőtlen következményekkel. A magas páratartalom fokozza a 
korrózió veszélyét. 
Hatósági csomagolási előírások. Vannak országok, például az USA vagy Ausztrália, ahol a 
növényi eredetű csomagolóanyag használatát például tiltják. Az EK is dolgozott ki 
direktívákat az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok, műanyagok, stb. használatával 
kapcsolatban. Ezeket a direktívákat nálunk a Magyar Élelmiszerkönyvben rögzítették  
Kábítószer tartalmú gyógyszerek ill. alapanyagok szállításánál gondoskodni kell külön 
ólomzárral, hogy a fuvarozás során a csomagolás érintetlenségéről azonnal meg lehessen 
győződni. 
A környezetvédelmi előírások. Egyes piacokon, főleg a fejlett ipari országokban nagy súlyt 
fektetnek a környezetbarát csomagolásra, és importnál azt az árut preferálják, amelynek 
csomagolása környezetbarát. 
Marketing szempontok. A fogyasztási cikkeknél a csomagolás ugyanis nemcsak védi az árut, 
de befolyásolhatja is eladhatóságát, megerősítheti az eladóról kialakuló képet. 
Költségszempontok. A csomagolás költsége egyre fontosabb tényezője a csomagolás 
megválasztásának, hiszen az exportőrök világszerte a logisztikai költségek csökkentésének 
lehetőségeit keresik. A csomagolás terjedelme, mérete, önsúlya, nagyban befolyásolják az 
árukezelés egyéb költségeit is, például a fuvarköltségeket, rakodási, tárolási költségeket. 
(Mikolay, 2001) 
Csomagolási formák 
Ömlesztett áru. Vannak olyan áruk, melyek csak kevés csomagolást igényelnek, vagy 
ömlesztve szállíthatók, mint például acéllemez, vasrúd, búza, kőolaj. 
Bála. Más áruféleségeknél ismert csomagolási mód a bálázás. Ilyenkor az árut, például a 
gyapotot, papírt, gyapjút stb. ponyvába takarják és drótkötéllel kötik át. Ez olcsó megoldásnak 
számit. A bálázott áru könnyen kezelhető, azonban az árunak nem biztosit különösebb 
védelmet. 
Zsák. A zsák készülhet jutából, gyapotból, műanyagból vagy papírból. Sokféle áru 
csomagolására használják, pl. cement, műtrágya, vegyi anyagok stb.  
Hordó, dob. Hordóba vagy dobba szokták csomagolni a folyékony anyagokat. Elterjedt a 
dobozok, ládák és fémmel bélelt ládák használata is. 
Farekesz, - láda. Általában farekeszben, - ládákban szoktak szállítani gépeket, berendezéseket 
vagy élelmiszereket, mint például narancsot, almát stb. Ez a csomagolási mód a légi és a 
tengeri fuvarozásban nagyon gyakori. 
Konténer. Forradalmasította mind a csomagolást, mid az árutovábbítás során az árukezelést a 
konténerek használata, amelyek méretezésüket és az áruk tulajdonságaihoz alkalmazkodó 
változataikat tekintve sokfélék. A nemzetközi kereskedelmi forgalomban az un. 20 és 40 lábas 
acélkonténer használata a legelterjedtebb. 
Egységrakomány-képző eszközök, ilyenek a raklapok vagy paletták és a konténerek, közös 
néven a rakszerek. A rakodólapok ésszerű kihasználása akkor lehetséges, ha a becsomagolt 
áru mérete alkalmazkodik a raklap méretéhez. A raklapok szokások méretei: 800x1200mm, 
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1000x12000mm, 1000x1000mm. A nemzetközi és belföldi árufuvarozásban a 800x1200mm 
rakfelületű un. EUR raklapnak is nevezett palettákat csereforgalomban használják.  
A másik egységrakomány-képző eszköz a konténer, mely saját futómű nélküli fuvarozási 
segédeszköz. Méretük szabványosított, lehet kis konténer 1-3 m3 vagy alatti, közepes 
konténer 3-15 m3 közötti és vagy nagy transzkonténer 15-60 m3 térfogattal. Megvédik az árut 
a mechanikai hatásoktól, csökken az árukár veszélye. Előnye a konténer alkalmazásának az is, 
hogy lerövidül a szállítás időtartama, ugyanis a konténeres szállítás pontosan és tervszerűen 
szervezhető.  
A nemzetközi kereskedelemben szokásos csomagolási formák alakultak ki, amelyek 
igazodnak az áru jellegéhez és a fuvarozás módjához, útvonalához és általában külön árképző 
tényezők, azaz az eladási árat jelentősen módosíthatják. Ismert rövidítésükkel is jelölve 
ezeket: SWP (seaworthy packing) tengerképes csomagolás, CP (continental packing) 
szárazföldi csomagolás, MP (machine packing) bálaprés, FP (fit packing) az áru alakjához 
idomuló csomagolás, SCP (strict confidential packing) semleges csomagolás, (szokás még 
neutral packing-nek is hívni) a származási hely nem derülhet ki a csomagolásból, pl. reexport 
esetén. A csomagoláson kell feltüntetni a különféle szabványosított jelzéseket pl. veszélyes 
áru, mérgező anyag, robbanás veszély, radioaktív stb. A már említett EU forgalomba hozatali 
engedély CE betűjelét a termékre, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a csomagolásra kell 
tenni, a betűméret minimum 5 mm. Más szabványhivatkozások, jelölések csak olyan módon 
alkalmazhatók, hogy azok ne legyenek megtévesztők a CE jelölésre vonatkozóan. 
 
6.6. A szerződéses ár meghatározása 
Az áralku következményeképpen az ajánlati ár a legritkábban esik egybe a szerződéses árral. 
A kalkuláció eredményeként kapott ajánlati ár finomítása az árképzés eszközeivel történik. Az 
árképzés során nehezen számszerűsíthető, minőségi tényezőket kell figyelembe venni: 

a.) áralku-tartalék, 
b.) piaci bevezető ár alkalmazása (új termék vagy új piac esetén), 
c.)konkurenciaharc (árverseny) a piacon maradásért, ill. a piaci részesedésnövelése 

érdekében, 
d.)presztízs árazás (a termék imázsának kialakítása érdekében), 
e.)rabattok, skontó nyújtása, 
f.)felárak (pl. minőségi) számítása, 
g.)a szokásostól eltérő egyéb üzleti kondíciók, 
h.)a kereskedő good will-ja, 
i.)a vevő hírneve, pozíciója, az értékesítési csatornában, 
j.)földrajzi árdifferenciálás szükségessége. 

A külkereskedelem egyik sajátossága éppen az, hogy a szerződéses ár kialakulását sokkal 
több tényező befolyásolja, mint a belföldi piacon. Gyakorlatilag az összes szerződéses feltétel 
(beleértve az alkalmazandó jogot is) árképző feltétel lehet. Ha eladunk 1950 USD/tonna áron 
alumíniumcsövet, akkor ezzel még nem határoztuk meg az árat, az ár értelmezhetetlen a 
paritás nélkül. Adott esetben mondjuk az ár 1950 USD/tonna CIF LONG BEACH Incoterms 
2000. paritáson. Továbbra is kérdéses a fizetési mód (Pl. 180 napos hitelre adtunk el budapesti 
lejáratú és kifizetésű stand by akkreditivvel) ismerete nélkül. Az árat befolyásolja az áru 
pontos minősége (pl. AlMgSi 1-es ötvözet), mennyisége, a tengerálló csomagolás, a vállalt 
(esetleg azonnali) szállítási határidő etc. Az adásvételi ár értelmezéséhez, a piaci pozíció 
felméréséhez minimum szükséges az ár és valutanemén kívül a paritás és a fizetési kondíciók 
ismerete. (Constantinovits�Sipos, 1999) A külkereskedelmi szerződésben kétfajta 
ármeghatározás létezik: a fix ár és mozgóár. A fix ár a szerződés érvényessége alatt nem 
változik (és eltekintve az utólagos engedmények nyújtásának lehetőségétől), ez lesz a 
számlázott ár is. Mozgóár avagy csúszóár a másik lehetőség, amikor a szerződő felek a 
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szerződéskötéskor csak a végleges ár kialakításának feltételeiben egyeznek meg � pl. csúszóár 
klauzula képletben � amelyet a meghatározott szállítási határidő előtt, az előre rögzített 
időben érvényes statisztikai adatok alapján számítanak ki. Pl. alumínium öntvény esetében az 
ár a Londoni Fémtőzsde (LME) előre meghatározott határidős árfolyamának megfelelően 
alakul. Bonyolult berendezések esetén az árképlet tartalmazhatja a munkabérek változását, a 
különféle komponensű alapanyagok különféle tőzsdei jegyzések szerinti árfolyamváltozásait. 
Nyilvánvalóan akkor van értelme árképlettel dolgozni, ha hosszú határidőre, nagy értékű 
termékeket kell szállítani. Az alapelv � a viták elkerülése érdekében � hogy a felek a 
szerződéskötéskor állapodjanak meg az un. bázisárakban, az árképletben, az árképlet 
kiszámításához szükséges statisztikai adatok forrásában (pl. a Wiesbadeni Statisztikai Hivatal 
havi vagy negyedéves kiadványában a munkabérek tekintetében, a meghatározott tőzsde, 
meghatározott időpontbeli napi vagy meghatározott határidős árfolyamában stb.) és a 
toleranciában (pl. ± 5 %), amely azt jelenti, hogy ha az ár a megadott tűréshatáron belül 
marad, akkor nem használják az árképletet.  
  
6.6.1. Árengedmények 
A külkereskedelemben a következő árengedmények játszanak szerepet. 
Rabattok 
Mennyiségi rabatt: 
A mennyiségi rabatt olyan árengedmény, amelyet a nagy tételben vásárló vevőknek szoktak 
biztosítani, mivel az eladó a nagy tételek miatt költségcsökkentést érhet el, amit részben 
megoszt a vevővel.  
Forgalmi rabatt: 
Ha az eladó a kedvezményt valamilyen időszakon belül megrendelt tételek összessége után 
nyújtja, forgalmi rabattról van szó. Ezzel tartós kapcsolat kialakítására és a folyamatos 
rendelések biztosítására törekszik az eladó. 
Hűségrabatt:  
A hűségrabatt nem köti a kedvezmény igénybevehetőségét adott mennyiség megrendeléséhez, 
ezzel az eladó a vevő lojalitását, a folyamatos rendeléseket, azaz a kiszámíthatóságot 
jutalmazza. 
Bevezetési rabatt: 
A bevezetési rabatt új termék bevezetése esetén attraktívvá teheti az árut az importőr számára. 
Ennek igénybevehetősége időben értelemszerűen (a bevezetési időszakra) korlátozott.  
 Skontó 
A skontó olyan árengedmény, amelyet az eladó helyez kilátásba a vevőnek, amennyiben a 
számlát meghatározott, az eredetileg nyújtott hitel lejáratánál rövidebb időn belül kiegyenlíti.  
A skontó vetítési alapja az a nettó összeg, amely már nem tartalmazza az egyéb jogcímeken a 
kapott kedvezményeket (kereskedelmi és mennyiségi rabattok). 
A skontó tartalmazza: 
- a levonás mértékét (%) amely általában 2-5 %, 
- az időtartamot, amin belül a kedvezmény igénybevehető, és a számla eredeti esedékességét. 
 Pl. 5 % skontó 10 napon belüli fizetés esetén 90 napos hiteleladásnál.  
Bonifikáció: 
Ha az eladó nem szerződésszerűen teljesít és ezért a vevőjének kártérítésként utólag 
árengedményt ad. A reklamáció rendezésének egyik módja. (Füleki, 1999.) 
 
6.6.2. Felárak 
A külkereskedelmi árképzésben bizonyos esetekben az eladó jogosult úgynevezett felárakat 
alkalmazni, amelyek  megfelelnek az adott piac szokásos feltételeinek. Ilyenek lehetnek az 
alábbiak: 
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a) különleges minőség esetében  
b) szokásos szállítási határidőnél rövidebb szállítási határidő vállalásakor 
c) az adott terméknél szokásos minimális mennyiség alatti rendelés esetén 
d) különleges csomagolási előírás alkalmazásánál  
e) bármely egyéb olyan esetben amelynél a szokásos szolgáltatásokon túl valamilyen extra � 

többletszolgáltatást nyújt az eladó a vevőnek 
 
6.7. A szállítási határidő 
 A szállítási határidőt alapvetően kétféleképpen lehet meghatározni, a külkereskedelmi 
szerződésekben, nevezetesen vagy azonnali (prompt) szállításról van szó (az eladó a 
szerződéskötés időpontjában azonnal szállít) vagy határidőre szállít a szerződéskötés után 
meghatározott időben. 
A prompt szállítási határidő kikötése szokásos raktárról történő értékesítés esetén, tőzsdei 
kereskedelemben, úszó árúkra kötött szerződéseknél. De a prompt kikötés jelenthet � a piaci-
üzleti szokástól függően 3-10 napon belüli szállítást is. Itt szintén jelentős kulturális eltérés 
van a német és az angolszász gyakorlatban. A magyar menedzserek mindenképpen tisztáznia 
kell partnerével, hogy az �umgehend�, �brandeilig�, az �urgent� mikor jelent 24 órán belüli 
�promptságot� és az ASAP (�As soon as possible�) kedvelt angol és amerikai terminus 
ténylegesen hány napot jelent. 
Határidős szállítási határidő esetében általában olyan termékről van szó, amelyet az eladó a 
vevő részére gyárt le, avagy máshonnan be kell szereznie. A következő változatai lehetnek: 
a) meghatározott naptári nap kikötése 
b)  időtartam megjelölése 
c)  feltételtől függő időtartam (pl. akkreditív nyitásától számítva 90 napon belül) 
d)  fix szállítási határidő kikötése.  
Ha a szállítási határidő tartalmazza a fix szót vagy a szerződésből egyértelmű, hogy a vevőnek 
csak akkor érdeke a teljesítés, ha az meghatározott időben késedelem nélkül történik, akkor 
fixügyletről van szó. Ekkor a vevő a szállítási határidő túllépése esetén érdekmúlás miatt 
elállhat a szerződéstől és kártérítésre is jogosult. 
 
6.8. Paritás 
A paritás fogalma alatt azt a földrajzi helyet értjük, ahol az áru szállításával kapcsolatos költségek és kockázatok 
átszállnak az eladóról a vevőre. 
 
6.9. Fizetési mód 
Fontossága és nemzetközi sajátosságai miatt külön tárgyalom. 
 
6.10. Szállítási mód 
A szállítási módot részben behatárolja a szerződéses paritás ill. a feleknek meg kell állapodni a szállítási módról, 
hiszen más és más csomagolási módot igényel a vasúti, a tengeri , a légi fuvarozás, amely, mint korábban 
említettük, önmagában is árképző tényező. 
 
6.11. A szerződésre irányadó jog, bírói illetékesség  
Az adásvételi szerződés lényeges részét képezi, vitás kérdés esetén fontos hogyan állapodtak meg a felek a jog, 
ill. a bírói illetékesség kérdésében. A megállapodás alku kérdése, hiszen nyilvánvalóan az eladó, ill. vevő saját 
országa jogrendszerének kikötése egyoldalú előnyöket jelenthet. Ezért az az általános gyakorlat, hogy harmadik 
ország jogát alkalmazzák, pl. magyar-osztrák vagy magyar-német relációban célszerű a svájci jog előírása. Ha a 
felek elmulasztják a mértékadó jog meghatározását, akkor jogvita esetén a nemzetközi magánjog szabályai 
alapján az eljáró bíróság fogja megállapítani, hogy melyik állam jogrendszerét kell alkalmazni az adott esetben. 
Az áruk adásvételi szerződéseinél utalok a korábban részletesen tárgyalt Bécsi Egyezményre, ha a felek nem 
zárták ki az alkalmazását érvényes a szerződésre, ez esetben is azonban meg kell állapodni a bírói illetékesség 
kérdésében. 
A bírói hatáskör kérdésében a nemzetközi kereskedelmi gyakorlat kizárja a polgári bíróság alkalmazását (mert 
lassú, körülményes) és inkább az állandó vagy eseti választott bíróság az általános. Az állandó bíróságok tőzsdék 
és kereskedelmi kamarák mellett működnek, tagjait az elnök nevezi ki (annak a szervezetnek az elnöke, melyhez 
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a választott bíróság tartozik.) Az eseti választott bíróság tagjait a szerződő felek jogosultak kijelölni. (Mádl�
Vékás, 1997) 
Magyarországon a nemzetközi ügyletek esetében a választott bíráskodási törvény (a Választott-bíráskodásról 
szóló 1994 évi LXXI. Törvény) kimondja, hogy az illetékes � intézményes választott bíróság a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság. 
A választott bírósági ítélet rögtön jogerős, végleges és kötelező. 
 
6.12. Egyéb kérdések, záradékok 
Az egyéb kérdések között szokták szabályozni a felek a műszaki, vevőszolgálati, alkatrész utánpótlás szállítási 
kötelezettségeket, garanciális kérdéseket (berendezések, gépexport, fővállalkozás esetén). 
A legáltalánosabb záradék az ún. hatósági záradék, amelyben a szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés 
érvényessége valamely állami intézmény hatósági engedélyétől, jóváhagyásától függ. (pl. export-import 
engedély, kvóta, stb.) Lehetséges a szerződéses valuta értékállandóságát biztosító záradék (árfolyamzáradék) 
alkalmazása is. (Ilyenkor a szerződéses valuta árfolyamát rögzítik egy másik valutához viszonyítva.) A 
szerződésszerű teljesítést a felek �ösztönözhetik� a kötbérfizetési, ill. kártérítési kötelezettség rögzítésével. Ezért 
fontos, hogy meghatározzák a felek az említett kötelezettségek alóli mentesítő okokat, azaz mi tekintendő 
ellenállhatatlan erőnek (vis maiornak). 
Vis maior, (force maior), erőhatalom, magasabb erő (angolul: Act of God), ellenállhatatlan erő, az ami a felek 
akaratán, hatáskörén kívül esik, általában a természeti csapásokat sorolják ide (földrengés, árvíz, tűzvész, stb.). A 
leginkább vitatott a sztrájk megítélése (üzemi sztrájk, országos sztrájk, stb.) ezért célszerű a feleknek a 
szerződésben rögzíteni azt, hogy mit tekintenek vis maiornak. 
A reexport tilalom kikötése szintén szokásos záradék. Az egyedárusítói jog kikötése általában nem az adásvételi 
szerződésben szabályozott, erre külön szerződést szoktak kötni a megfelelő forgalmi garanciák 
meghatározásával. Az egyedárusítói jog a viszonteladó biztonságát szolgálja, az eladó kötelezi magát, hogy az 
adott terméket, az adott piacon kizárólag az egyedárusítónak adja el. 
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7. NEMZETKÖZI LOGISZTIKA 
 
A marketing logisztikai disztribúciós csatornában az áru fizikai áramlása történik, az itt közreműködő 
kereskedők a fuvarozók, szállítmányozók és ezek ügynökei és képviselői, raktározó cégek, logisztikai tanácsadó 
cégek és globális logisztikai szolgáltatást nyújtó vállalatok. 
A logisztika lényegében a gazdasági rendszerek (szervezetek) térbeli és időbeli áthidaló folyamatainak 
összessége. Ide tartozik a termeléshez szükséges készletezés, raktározás, anyag-mozgatás éppúgy, mint a 
nemzetközi elosztás fizikai árumozgatási rendszere, az információgazdálkodás, a fuvarozás és a szállítmányozás 
is. 
A nemzetközi logisztikát a nemzetközi kereskedelem szempontjából alapvetően a nemzetközi marketing célok 
megvalósítási eszközének tekintjük. Maga a marketing kialakulása is a fizikai elosztásra, disztribúcióra 
vezethető vissza. A logisztika, amely egyébként több ezer éves múltra tekinthet vissza, hiszen az ókori 
háborúktól kezdve a második világháborúig a hadtápellátás stratégiai jelentőségű kérdés volt, a marketing 
szemléletnek megfelelően a vevőkiszolgálás magas szintű megvalósítását tűzi ki céljául. 
A logisztika a fizikai elosztásnál tágabb fogalom, hiszen információ és okmányok áramlásáról is szó van, ezeket 
az áramlási folyamatokat elő kell készíteni, tervezni, irányítani, ellenőrizni. 
Ezért a legtöbb definícióban megtalálhatjuk a következőket: 
A logisztika az anyag (alapanyag, féltermék, készáru), és a hozzá kapcsolódó információs áramlási folyamatok 
(beszerzés, szállítás, anyagmozgatás, készletezés, elosztás etc.) integrált tervezésével, irányításával, 
realizálásával és ellenőrzésével foglalkozó tudomány. 
 Az említett logisztikai folyamatok irányítása, optimalizálása a piaci verseny eszközévé vált. A logisztikai 
szemléletű vezetés sok segítséget adhat a piaci versenyben. Így például megszervezheti a vevők 
megrendeléseinek számítógépes feldolgozását és nyilvántartási rendszerét. Prompt teljesítheti a rendeléseket 
raktárról vagy a termelési program átalakításával. Kialakíthatja a szállítási határidők pontos betartásának 
rendszerét. 
A logisztikai szemlélet alkalmazásával lerövidíthető az az idő, amíg a termék a termelési folyamatban 
tartózkodik. Ilyen költségtakarékos törekvéseket tükröz a nyersanyagkészletek minimálisra csökkentése, vagy 
akár megszüntetése. Ehhez az egyes nyersanyagok, félkész termékek, alkatrészek, részegységek etc. pontos, 
órára ütemezett beérkezése, ennek megszervezése szükséges. Ezt nevezik JIT (Just In Time: éppen időben) 
rendszernek, amely leginkább a legfejlettebb országokban (Japán, USA) terjedt el. A pontos beérkeztetés 
megszervezését vállalhatja a szállító, a fuvarozó, a szállítmányozó, avagy a komplex szolgáltatást nyújtó 
logisztikai cég. Fontos hangsúlyozni az integrált logisztikai szemléletet, hiszen ha a raktári készletezés 
minimalizálásából származó költségcsökkentés miatt az esetlegesen gyorsan és bizonytalan módon változó vevői 
igényeket nem tudják időben kielégíteni, az így keletkezett kár (elmaradt haszon, imázsvesztés, piacvesztés etc.) 
sokkal nagyobb lehet, mint a költségmegtakarítás. 
A nemzetközi logisztika elsősorban a nagyobb kockázat kényszerű vállalásában különbözik a belföldi logisztikai 
tevékenységtől, amely természetesen a nagyobb költségekben is megmutatkozik. A nagyobb földrajzi távolság 
(különböző országokon keresztül) jelentősebb áru kockázatot jelent (átrakások miatti kockázatok etc.), 
önmagában a hosszabb ideig történő szállítás megnöveli a vis maior jellegű károk bekövetkezésének 
valószínűségét. A feladó (eladó) ill. paritástól függően a vevő a pénz forgási sebességének növelésében érdekelt, 
a minél rövidebb ideig tartó szállítási idő kisebb tőkelekötést jelent és egyben csökkenti a valutaárfolyam 
kockázatot is. Megfigyelhető trend az elmúlt 25 évben, hogy drasztikusan csökkent (cca. 50 %-kal) az átlagos 
rendelési ciklusidő és ezzel párhuzamosan nőtt (cca. 60 %-kal) az éves raktárkészletek forgási sebessége. Ez a 
trend igaz a nemzetközi logisztikában is, noha természetesen a rendelési ciklus idő eleve hosszabb a nemzetközi 
kereskedelem (korábbi fejezetben részletezett) sajátosságai miatt. A rendelési ciklus idő az az idő, amely a vevő 
rendelésének feladásától az áru átvételéig és a vevő raktárában történő elhelyezéséig tart. Ennek hossza 
értelemszerűen versenytényező. A rendelési ciklus idő alatt a következő funkciókat kell elvégezni: a rendelés 
fogadása, beléptetése a logisztikai rendszerbe, feldolgozása, raktári komissiózás (kiválogatás), csomagolás, 
leszállítás, kikézbesítés, kirakodás. 
A logisztikai költségek (árukezelés, fuvarozás, raktározás etc. költségei) az összes költség 10-40 %-át teszi ki, az 
összes ilyen költségek cca. 25-35 %-a a fuvarozással ill. szállítmányozással kapcsolatos. Ezért nagyon fontos a 
költségcsökkentés szempontjából a fuvarozási folyamatok gyorsítása és pontos megszervezése is. Ezért számos 
új technológiát vezettek be a fuvarszerződésben. 
A logisztikai szemléletmód alkalmazásával a fuvarozók és szállítmányozók a klasszikus funkcióikat meghaladó 
tevékenységek végzésével logisztikai üzemekké fejlődhetnek (és bizonyos mértékben egymás versenytársaivá is 
válhatnak). 
Ebben a fejlődési folyamatban várható tendencia a nagy szállítmányozó és fuvarozó vállalatok dominanciája, a 
nagy és hatékony átrakó bázisok kiépítése, a mind sokszínűbb, korszerű fuvarozási módszerek kialakulása és az 
integrált fuvarozási láncok kialakítása. 
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7.1.  Nemzetközi szállítmányozás 
A nemzetközi logisztikai tevékenység egyik kulcs eleme a szállítmányozó, hiszen a nagyobb földrajzi távolságok 
miatt a fuvarozási költségek- és a fuvarozás kockázatainak mérséklése előtérbe helyezte a nagy szakértelemmel, 
tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel rendelkező speditőrök bekapcsolásának fontosságát. Sok esetben, pl. 
gyűjtőforgalomban a szállítmányozó nélkülözhetetlen szereplője az adásvételi szerződés realizálásában. 
A szállítmányozó (speditőr) olyan vállalkozó-kereskedő, aki az áru továbbításához szükséges fuvarozási és 
egyéb (pl. szállítmánybiztosítási) szerződéseket megköti. Tevékenysége során a szállítmányozó a megbízó 
tulajdonában lévő árura ad megbízást, jogilag tehát megbízási szerződésről van szó. A megbízó lehet az eladó 
vagy vevő (avagy megbízásukból eljáró harmadik személy) az adásvételi szerződés paritása szerint. (Lásd 
Incoterms 2000. paritásait.) Az elszámolás módja szerint a szállítmányozó működhet bizományosként, ill. saját 
számlás vállalkozóként. Bizományosként a megbízó megtéríti a szállítmányozó költségeit (tételes 
költségelszámolás alapján: fuvardíjat, raktározási díjat, hatóságoknak fizetett díjakat és illetékeket, stb.) és 
meghatározott bizományi díjat (2-8%-ot) fizet a szállítmányozó tevékenységéért. Saját számlás vállalkozás 
esetén a szállítmányozó a saját nevében köti meg a szükséges szerződéseket, tevékenységét a szállítmányozó 
egyösszegű díj ellenében vállalja, ez az átalányösszeg fedezi a költségeit és biztosítja a nyereségét. (Szokás ezt 
un. átvételi díjtétel elszámolásnak is nevezni.) 
A szállítmányozók bekapcsolása a logisztikai folyamatba annak ellenére előnyös és összköltség-csökkentő 
hatású, hogy tevékenységük közbeiktatódik a megbízó és a fuvarozó közé, a szállítmányozói díj pedig látszólag 
megdrágítja az árufuvarozást.  
Az előnyök a szállítmányozó speciális szaktudása és az általuk szerezhető fuvardíjszabási kedvezmények révén 
realizálódnak. Általuk lehetővé válik a legkedvezőbb fuvarozási útvonal, fuvarozóeszköz és a legmegbízhatóbb 
fuvarozó kiválasztása. A szállítmányozók fuvargyűjtő � fuvarkoncentráló tevékenysége miatt rendszeresen nagy 
tömegű áruk fuvarszervezését végzik így optimális méretű piacot biztosítanak a fuvarozók számára, akik a 
meghirdetett avagy egyedi tarifáikból jelentős kedvezményeket, engedményeket refakciákat (amely az eredeti 
fuvardíj kb. 20-50%-a) nyújtanak a szállítmányozóknak. A refakciákból a megbízó is részesedik, így olcsóbban 
fuvaroztat, mintha saját maga lépett volna közvetlen kapcsolatba a fuvarpiaccal. A részesedés nem automatikus, 
így a menedzsernek célszerű figyelembe vennie, hogy nem érdemes minden tételnél a szállítmányozókat, 
fuvarozókat versenyeztetni, hanem célszerű a relationship marketing elvének alkalmazásával a tartós 
kapcsolatokra törekedni, éves vagy több évre szóló keretszerződéseket kötni. 
 
7.1.1. A szállítmányozási szerződés megkötése 
A szállítmányozási szerződés a felek megállapodásával jön létre, formája a szállítmányozónak adott megbízás és 
a megbízás elfogadása. A megbízó köteles a szállítmányozónak az árura vonatkozó össze lényegi adatot megadni 
(az adásvételi szerződés alapadatain kívül a részletes konszignációs adatokat) az alábbiak szerint annak 
érdekében, hogy a szállítmányozó eleget tudjon tenni a megbízásnak. 
A szállítmányozó a megbízás teljesítése során a jó kereskedő gondosságával köteles eljárni (pl. Ha a 
megbízásban szereplő útvonalnál kedvezőbb megoldást tud, köteles értesítenie erről a megbízóját.) 
Ha a szállítmányozási szerződés a már említett un. átvételi díjtételes formában történik, akkor a szállítmányozó 
jogosult a szerződéses partnereit (fuvarozókat, további szállítmányozókat) saját maga meghatározni. 
 
 
7.1.2. A szállítmányozók által kiállított okmányok 
A leggyakoribb szállítmányozási okmány a szállítmányozói átvételi elismervény (speditőr recepisz, Spediteur 
Recepice) amely az áru átvételét és a megbízás elfogadását is igazolja. 
A szállítmányozói átvételi elismervényt elsősorban a gyűjtőforgalomban használják, amikor pl. a vasúttársaság 
nem tud fuvarlevél-másodpéldányt adni, mivel azt csak az egész tételről � a vagonrakományú küldeményről 
lehet kiállítani. Ilyenkor a speditőr recepisz az árufeladást is igazolja és alkalmas okmány az áru ellenértékének 
beszedésére, de az áru feladójának természetesen nem biztosítja az utólagos rendelkezési jogit, mint a vasúti 
fuvarlevél másodpéldánya. 
A szállítmányozók � a szállítmányozási szerződések, szállítmányozói okmányok egységesítése (valamint saját 
szakmai � érdekvédelmi céljaik) érdekében létrehozták nemzetközi szervezetüket a FIATA-t 1926-ban Bécsben. 
A FIATA francia a Fédération Internationale de Associations de Transitaires et Assimilés rövidítése �, magyarul: 
Szállítmányozási Egyesületek Nemzetközi Szövetsége) székhelye Zürich, kidolgozta az egységes 
szállítmányozói átvételi elismervény különféle típusait az alábbiak szerint: 
a) FCR [Forwarding agent s Certificate of Receipt (szállitmányozói átvételi igazolás)] 
Hasonló a funkciója mint a nem FIATA szállítmányozási átvételi elismervénynek, igazolja, hogy a 
szállítmányozó az árut átvette, vállalja, hogy azt harmadik személynek vagy rendeletére továbbítja, vagy 
rendeletére tartja. Az FCR okmány igazolja, hogy a szállítmányozó az árut külsőleg sértetlenül vette át, közli 
továbbá a küldemény súlyát és tartalmát.  
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Az FCR nem értékpapír, a megbízónak csak addig van rendelkezési joga az áru felett, amíg még az okmányt 
kibocsátó szállítmányozó rendelkezik a küldemény felett, ekkor pedig a megbízónak vissza kell adnia az FCR 
eredeti példányát. A szállítmányozó az FCR alapján arra vállal kötelezettséget, hogy az okmány rendelkezései 
szerint jár el, nem vállalja azt, hogy kiadja az árut az FCR eredeti példányának birtokosának. 
 
b) FCT (Forwarding agent�s Certificate of Transport � szállítmányozói igazolás fuvarozásról) 
A szállítmányozó igazolja a küldemény átvételét és azt, hogy az okmányon szereplő árut visszavonhatatlanul 
továbbította a megjelölt jogosult részére. A speditőr az FCT alapján kötelezi magát arra, hogy az árut az okmány 
ellenében, az okmány birtokosának vagy rendeletére kiszolgáltatja. Az FCT ezért forgatható értékpapírként 
funkcionál.  
c) FIATA Combined Transport Bill of Lading � FIATA FBL (FIATA Bill of Lading) 
A FIATA B/L értékpapir, sajátos okmány, amelyet szállítmányozó állit ki, de mégis fuvarokmánynak tekintendő, 
mivel a fuvarozási szerződés megkötését igazolja, továbbá tartalmazza a szállítmányozó un. 
eredményfelelősségét, azaz felelősséget vállal az árunak az átvétel helyétől a kiszolgáltatási helyig történő 
eljuttatásáért, olyan állapotban, amilyenben azt a fuvaroztatásra átvette. 
Az FBL a konbinált fuvarozásban (multimodális � több fajta fuvarozási mód összekapcsolásával létrejövő 
fuvarozás) elterjedt okmány, amely lehetővé teszi, hogy az eladó az áru fuvarozásra történő átadásakor B/L-t 
kapjon és így az áru ellenértékéhez hamarabb hozzájuthat.  
 
7.1.3. A szállítmányozók felelőssége 
A szállítmányozók a megbízási szerződésben felelősek a megbízás teljesítéséért, a jó kereskedő gondosságával 
kötelesek a megbízó érdeke alapján eljárni. Ebből következik, hogy felelősséggel tartozik az általa kötött 
fuvarozási és egyéb szerződések szakszerű megkötéséért, valamint a partnerek kiválasztásáért.  
A szállítmányozót, ha bizományos elszámolásban működnek nem terheli eredményfelelősség, csak ha 
sajátszámlás tevékenységet végez, ill. ténylegesen fuvarozóként lép fel. Abban az esetben viszont fuvarozói 
felelősség terheli a szállítmányozót a küldeményben bekövetkezett károkért, ha az áru-kár akkor keletkezett, 
amikor az áru a szállítmányozó birtokában volt. Pl. A szállítmányozó raktárában történik a kár, ill. a már említett 
esetben, amikor a szállítmányozó maga a fuvarozó is egy személyben. 
A szállítmányozó (a fuvarozóhoz hasonlóan) mentesül az árukár esetén a felelősségtől, ha a kár az alábbi okok 
miatt következett be: 
a) vis maior (ellenállhatatlan erő) 
b) az áru belső tulajdonsága 
c) a csomagolás elégtelensége 
d) a feladó nem adta át a szükséges okmányokat (vagy elégtelen módon töltötte ki) 
e) a feladó, vagy a címzett gondatlanul járt el (hiányos tájékoztatás, stb.) 
 
7.2. Közraktározás 
A nemzetközi logisztikai folyamatban az áruáramlás szabályozásában, az áru ellátás mennyiségi igényének 
kielégítésében � optimális ráfordítás mellett � kiemelt jelentősége van a közraktári funkciók igénybevételének. A 
kereskedelmi ügylet lebonyolítása során is sor kerülhet az áru betárolására. Az áru hamarabb készül el, de a vevő 
nem járul hozzá az előszállításához, az áru kikötőbeli fogadásáról (hajótérfoglalásról) a vevő nem gondoskodott 
időben, ezért szükségessé válik az áru kikötői beraktározása, avagy a leszállított árut a vevő valamilyen kifogásra 
hivatkozva nem veszi át, és az eladónak kell gondoskodnia az áru elhelyezéséről, tárolásáról. 
Különleges ügyletek esetén, pl. reexport ügylet realizálásakor az áru csak ideiglenesen marad belföldön és az 
exportálásáig közraktárba helyezik. 
A közraktári ügylet lényege azonban mégsem az áru raktározása, hanem a közraktári szerződés alapján az áru 
megőrzése, letétbe fogadása. A közraktár a szerződés szerint a befogadott áruról un. közraktári jegyet állit ki a 
letevő javára. A közraktár teljes vagyonával felel a közraktárjegyen  feltüntetett áru szerződéses ideig történő 
mennyiségi, minőségi megőrzéséért. 
A közraktárjegy (Warehouse note) ipso iure forgatható értékpapir, amely két részből áll: az árujegyből (cedule) 
és a zálogjegyből (warrant). A két rész külön-külön is átruházható, azonban csak a két rész együttes birtoklása 
biztosítja a közraktárjegy birtokosának a tulajdonjog (és jogelemeinek: birtoklás-, használat- és rendelkezés 
jogának) korlátlan használatát.  
A közraktárjegy igen elterjedt hitelfedezeti eszköz is, mivel a hitelt nyújtó félnek  
(pl. a banknak) nem a hitelt felvevő hitelképességét, hanem az áru piacképességét és a közraktár 
megbízhatóságát kell vizsgálnia. A hitelt nyújtó bank a zálogjegy és az árujegy hátoldalára feljegyzi a nyújtott 
hitel és kamatainak összegét, valamint a hitel lejáratát. 
A nemzetközi kereskedelemben különleges jelentősége van az un. vámszabad (konszignációs) raktáraknak, 
amelyek a vámhatóság felügyelete alatt áll és az általa vezetett konszignáció (jegyzék) alapján vámmentes 
raktározási lehetőséget biztosítanak � maximum öt évig. 
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A konszignációs raktárak területe vámszabad területnek számit, ezért importvámot csak a belföldi felhasználásra 
kivitt áruk után kell fizetni, a vámszabad területre történő áru kivitel (a konszignációs raktárra történő szállítás) 
pedig exportnak minősül és az ehhez szükséges engedélyek és formaságok betartása mellett lehet a betárolást 
elvégezni. 
 
7. 3.  A nemzetközi árufuvarozás 
A fuvarozó az a vállalkozó, aki általában saját fuvareszközével az áru földrajzi helyváltoztatását, továbbítását 
végzi. A fuvarozási szerződés keretében a fuvarozók eredményfelelősséget vállalnak, azaz, hogy a fuvarozásra 
átvett árut eljuttassák a rendeltetési helyre olyan állapotban, amelyben átvették.  A fuvaroztatók az áru megfelelő 
állapotban, arra alkalmas csomagolásban történő átadására és a fuvardíj kifizetésére vállalnak kötelezettséget 
 
7.3.1. Az árufuvarozási szerződés 
A fuvarozók a fuvarozási szerződésben arra vállalkoznak, hogy a fuvarozásra átvett árut meghatározott idő alatt 
eljuttassák a rendeltetési helyre és ott a címzettnek, vagy a jogos átvevőnek kiszolgáltassák olyan állapotban, 
amilyen állapotban azt fuvarozásra átvették. A fuvaroztatók ezzel szemben az áru fuvarképes állapotban való 
átadására, továbbá a fuvardíj és az egyéb � a fuvarozót megillető � költségek kifizetésére vállalnak 
kötelezettsége.  
A fuvarozási szerződés mindig létrejön a fuvarozás megkezdése előtt, azonban általában nem ölt önálló 
okmányformát. Létrejöttét a különböző fuvarozási ágaknál kiállított fuvarlevél, illetve annak megfelelő példánya 
igazolja, de ez csak a szerződés legfontosabb feltételeit tartalmazza, míg a szerződés további feltételei a 
fuvarozók különböző szabályzataiban találhatók meg. 
A fuvarozók fuvarozási kötelezettségét, felelősségét, a fuvarozási határidőt, az útvonal megválasztásának 
lehetőségét, a feladó és a címzett rendelkezési jogát stb.-t a nemzetközi árufuvarozás során általában a fuvarozási 
ágak sajátosságaiból kiinduló nemzetközi egyezmények szabályozzák. 
A nemzetközi szabályozás egyes fuvarozási ágaknál (légi, közúti) a fuvarozási szerződést a felek 
megállapodásával tekinti létrejöttnek, ezt nevezzük konszenzuális szerződéskötésnek. Ugyanakkor például a 
vasúti fuvarozási szerződés akkor jön létre, amikor a fuvaroztató az árut a kiállított fuvarlevéllel együtt 
fuvarozásra átadja, a fuvarozó a fuvarlevél másodpéldányt aláírva és lepecsételve visszaszolgáltatja.  
A fuvarlevelet általában a fuvaroztató állítja ki, és ő felel az abban feltüntetett adatok valódiságáért. A fuvarozó 
az árura vonatkozó (mennyiségi, minőségi) adatokért általában csak akkor felel, ha azokat az átvételkor ellenőrzi 
(pl. mérlegel) és azt a fuvarlevélben is igazolja.  
A fuvarozási szerződések okmányszerű megjelenései a fuvarokmányok: fuvarlevelek, vagy más okmányok, 
amelyek között értékpapírok is vannak. 
A nemzetközi közúti árufuvarozás 
Az Európai Unió egységes belső piacának megteremtésével az útvonal-engedélyezési szabályok rendszere 
megváltozott. A korlátozások nem tarthatók fenn a belső piacon, ahol szabadnak nyilvánítják az áruk, 
szolgáltatások, tőkék és személyek mozgását. Az engedélyezés a belső és külső fuvarozók vonatkozásában merül 
fel. Ezért is nagy jelentősége lehet Magyarország tervezett EU csatlakozásának. 
A közúti fuvarozás nemzetközi szabályozása és feltételei 
A nemzetközi közúti árufuvarozás első érdekvédelmi szervezete, a Nemzetközi Közúti Fuvarozási Egyesület 
(International Road Transport Union, IRU) az 1940-es években jött létre. Ma is segíti a fuvarozók 
alkalmazkodását a változó feltételekhez. Az IRU támogatásával jöttek létre a fontosabb nemzetközi 
egyezmények és szervezetek. 
A nemzetközi közúti áruforgalomban kiemelkedő jelentőségű egyezmény a CMR (Convention relative au 
contrat de transport international de Marchandise par Route), azaz az Egyezmény a nemzetközi közúti 
árufuvarozási szerződésről. Ez az aláíró országok számára a nemzetközi közúti határátlépő forgalom jogi 
szabályzási hátterét jelenti, 1961-től van érvényben. Az Európai Gazdasági Bizottság szakbizottsága dolgozta ki, 
Magyarország az egyezményhez 1970-ben csatlakozott. Az egyezményben részes államok kötelezettséget 
vállaltak arra, hogy a nemzetközi közúti fuvarozási szerződésekből eredő jogviszonyokra a CMR-t alkalmazzák. 
A CMR olyan nemzetközi közúti fuvarozási szerződések esetében alkalmazható, amelyeknél legalább az egyik 
szerződő fél állama aláírója az egyezménynek.  
 A CMR fuvarlevél a nemzetközi közúti árufuvarozás egységesített okmánya. A feladó a fuvarlevél birtokában 
rendelkezhet az áru felett, reklamálhat a fuvarozónál, illetve felhasználhatja banki benyújtási okmányként a 
fuvarozás tényének igazolására. A fuvarlevél tanúsítja továbbá a fuvardíjfizetést is. 
A CMR fuvarlevél a fuvarozási szerződés létrejöttének bizonyítéka, de nem maga a szerződés. A nemzetközi 
közúti fuvarozási szerződés is konszenzuális, azaz megállapodásos szerződés, így ha nem töltenek ki 
fuvarlevelet, jogilag akkor is létrejön. 
A szerződést nem feltétlenül szükséges a CMR fuvarlevél nyomtatványon rögzíteni, attól eltérő formában is meg 
lehet állapodni. A nemzetközi gyakorlat azonban általában a CMR- formafuvarlevelet alkalmazza.  
A vámszavatossági kérdés megoldására hozták létre a TIR egyezményt 1959-ben. 
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A TIR eljárás szerint fuvarozott áruk a tranzit országokban mentesíthetők a vámok, illetékek 
fizetése és a letéti kötelezettség alól. A szabályos vámzárral lezárt és TIR okmánnyal 
rendelkező gépkocsikat általában nem nyitják fel az átmenő határállomásokon. (A 
vámőröknek természetesen joguk van ezeket is felnyitni, ha például a vámzár sérült, vagy más 
gyanús körülményt tapasztalnak.) A TIR-igazolvány a járművet kísérő okirat, amihez a 
járműre szerelt TIR tábla is társul. A TIR Carnet pedig a fuvarozott áru vámszavatossági 
okmánya. Ezt a feladó tölti ki és kiléptetéskor a vámhatósággal lepecsételteti. Az okmány 
lapjai (másolati példányai) a tranzit-országokban maradva igazolják a rakomány be- és 
kilépését. 
Az IRU szavatossága mentesíti a közúti fuvarozókat a vámbiztosítékok letételétől és a 
tranzitországok határán történő vámellenőrzéstől. A TIR-Carnat-val ellátott járműveket a 
vámhivatal képviselőjének jelenlétében rakják meg, és megrakás után a járművet vámzárral 
látják el. A vámzár megbontása a rendeltetési ország vámhivatal képviselőjének jelenlétében 
történik. Az okmányt a fuvarozó vásárolja meg saját országa IRU-tagozatától 
(Magyarországon a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, Budapest), és ő is tölti ki. 
Az Európai Tranzitrendszerhez Magyarország 1996-ban csatlakozott. Ennek a nemzetközi 
árutovábbítási egyezménynek a tagjai az Európai Unió tagországai, az EFTA-országok, 
valamint a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia). Az 
egyezményhez csatlakozás egyik feltétele az Egységes Vámokmány az Egységes Vámáru-
nyilatkozat (SAD-okmány) nemzeti vámokmányként való használata volt. A másik 
követelmény a garanciarendszer kialakítása. A Tranzit-egyezmény szerint ugyanis a 
vámbiztosíték nyújtása a feladó országában merül fel kivitelkor és az árutovábbítás egészére 
vonatkozik. A feladási helytől a rendeltetési helyig nyújt fedezetet az áru jogellenes 
forgalomba kerülése esetén. (Vasúti és légi szállításnál nem kell külön garanciáról 
gondoskodni, mert ott a fuvarozó a garanciavállaló.) A közúti áruforgalomban azonban a 
Tranzit-egyezmény szerinti árufuvarozás feltétele a garancianyújtás. Akit az Egységes 
Vámáru-nyilatkozaton főkötelezettként feltüntetnek (50. Rovat), annak kell a garanciát 
letenni. Főkötelezett lehet a fuvarozó, a szállítmányozó és magánszemély is.  
A garancianyújtás okmányai: az egyedi bankgarancia vagy a TC 32 jelű átalánydíjas 
garanciajegy, vagy TC 31 jelű kezességi tanúsítvány, a garancia fajtájától függően. 
 A közúti fuvarozók felelőssége a CMR szerint kiterjed az áru elvesztése, sérülése és 
késedelme eseteire. A felelősség értékben korlátozott, és nem is terjed ki az olyan károkra, 
amelyek a feladó hibájából, a csomagolás hiányosságaiból vagy az áru sajátos természete 
miatt keletkeztek. 
A vasúti fuvarozás 
A vasúti fuvarozás szabályozása Európában 
Ezek a megállapodások közvetve vagy közvetlenül a nemzetközi árucsere-forgalmat is érintik, ezért azok egy 
részének ismerete a gyakorlati külkereskedő számára is fontos lehet.  
Az első Vasúti Árufuvarozási Nemzetközi Egyezményt � CIM (Convention Internationale concernant le 
transport des Marchandises par chemin de fer) � 1890-ben kötötték és 1893-ban lépett életbe.  
Az 1980 májusában lezárult revíziós konferencia eredményeként 1985 május 1-én szerkezetében és tartalmában 
is jelentősen átdolgozott megállapodás lépett életbe, a következő dokumentumok meghirdetésével: 
- Nemzetközi vasúti fuvarozásra vonatkozó egyezmény (convention relative aux transports internationaux 

ferroviaire � COTIF), 
- A COTIF �A� Függelékeként az Egységes jogszabályok utasok és poggyász nemzetközi vasúti fuvarozására 

vonatkozó szerződésről (Régies uniformás concernant le contrat de transport international ferroviaire des 
voyageurs et les bagages � RU/CIV), 

- A COTIF �B� Függelékeként az Egységes jogszabályok áruk nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó 
szerződésről (Régies uniformes concermant le contrat de transport international ferroviaire des 
marchandises � RU/CIM). 

A COTIF/CIM tagjai 1993 január 1-én: az európai országok, a volt Szovjetunió kivételével, továbbá a Közel- és 
Közép-Keleten Irak, Irán, Libanon, és Szíria, Afrikában Algéria, Marokkó és Tunézia. 
A nemzetközi vasúti fuvarlevél 
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A fuvarlevél-garnitúra példányai közül az eredeti a küldeményt kíséri, a másodpéldányt pedig a feladó kapja 
meg a feladás igazolásául. Az említett két példányon kívül a másolati példányok a vasút belső ügykezelésében 
használatosak, illetve vámolási és fuvardíj-elszámolási célokat szolgálnak. 
 CIM-forgalomban a fuvarlevél kiállítási nyelve a vasutak között erre vonatkozó megállapodásoktól függ, ilyen 
megállapodás hiányában a feladási ország hivatalos nyelvén kell kiállítani, a francia, német vagy olasz nyelvű 
fordításokat kell mellékelni. Ha a kiállító ország nyelve � mindkét forgalomban � azonos a felsorolt nyelvek 
valamelyikével, nincs szükség külön más nyelvű fordításra. 
A fuvarozási szerződést a feladó akkor köti meg a vasúttal, amikor a vasút az árut a fuvarlevéllel együtt átveszi. 
A fuvarlevél jogi szempontból nem azonos a fuvarozási szerződéssel. A fuvarozási szerződés a fuvarlevél 
adatain kívül magában foglal még más, a vasút egyéb szabályzataiban megtalálható előírásokat is. A vasút az 
átvett fuvarlevelet a küldemény átvétele és a feladó által vállalt fuvarozási költségek kifizetése után lebélyegzi. 
A lebélyegzett fuvarlevél szolgál a fuvarozási szerződés bizonylatául. A vasút az áru fuvarozásra történő 
átvételét a fuvarlevél-másodpéldányon igazolja. A fuvarlevél másodpéldányának jelentőségét az adja meg, hogy 
- bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét, a küldemény fuvarozásra történő átvételét, az átvétel időpontját; 
- biztosítja a feladó utólagos rendelkezési jogát a küldemény felett; 
- a vasút ebben igazolja a fuvardíj és egyéb költségek kifizetését. 
A fuvarlevél-másodpéldány különleges szerepét a külkereskedelemben az adja, hogy a feladó annak birtokában a 
fuvarozási szerződést megváltoztathatja, módosíthatja, azaz rendelkezhet a küldemény felett. 
Nagyon gyakori inkasszóokmány a kontinentális viszonylatú áruüzleteknél a fuvarlevél-másodpéldány. 
Tekintve, hogy a fuvarlevél-másodpéldányhoz igen fontos jog, a rendelkezés joga fűződik, a vevők a 
külkereskedelemben a fizetéseknél általában megkövetelik, hogy az ellenérték kiegyenlítésével egy időben adják 
át nekik az eladók a fuvarlevél-másodpéldányt is, ezzel megszüntethető a feladó joga a fuvarozási szerződés 
módosítására, és eleve elkerülhetők az esetleges visszaélések. 
A tengeri árufuvarozás 
A tengeri fuvarozás sajátosságai és fajtái 
A tengeri árufuvarozás mozgatja meg világszerte a legnagyobb árutömeget a nemzetközi kereskedelemben. 
A legnagyobb kereskedelmi hajóparkkal rendelkező országok: Japán, USA, Görögország, Anglia, Norvégia, 
Franciaország. Köztük találhatók az úgynevezett �olcsó lobogójú� országok, amelyekben igen sok hajót 
jegyeztetnek be a hatóságnál más országokbeli tulajdonosok is. Itt a bejegyzés (regisztrálás) díja igen alacsony. 
Hagyományosan ilyen ország Panama, Honduras, Libéria, Costa Rica. A bejegyzett hajók űrtartalma alapján 
Libéria vezeti a világrangsort. 
A tengeri hajók teljesítőképességét és méretét a hajó tonnában kifejezett teherbíró képességével jellemzik. 
Megkülönböztetünk bruttó és nettó teherbíró képességet: az előbbi tartalmazza a hajó üzemanyagai és 
felszerelése (élelmiszerek, stb.) súlyát is. Az utóbbi az árukkal kitölthető, hasznos teherbíró képesség. A 
teherbíró képességet metrikus tonnában (1.000kg) vagy long tonnában (1.016 kg) adják meg. A fuvarozásnál 
mindkét mértékegységet használják, különösen az angolszász üzleti gyakorlatban szokásos a nem metrikus 
mértékegységek használata. 
A bruttó befogadóképesség a hajó teljes térfogatát, a nettó pedig az áruraktárak térfogatát adja meg. Ezen adatok 
alapján határozható meg a hajóba berakható árumennyiség, valamint a kikötői és csatornahasználati díjak. Ez 
lehet az alapja a hajók bérleti díjának is. 
A hajók minőségének, tengerálló-képességének ellenőrzésével hajóosztályozó intézetek foglalkoznak (pl. a 
londoni Lloyd's Register of Shipping). 
A kész hajó vízre bocsátása után bekerül a hajó-regiszterbe (nyilvántartásba). A hajóosztályozó intézetek 
(regiszterek) első-, illetve másodosztályú hajókat tartanak nyilván, de létezik osztályba már nem sorolt hajó is. A 
fuvarozás a legjobb minőségű elsősosztályú hajókon a leginkább biztonságos, de a legköltségesebb is.  
A tengeri fuvarozás két alapvető módozata a vonalhajózás és a bérelt hajózás. A vonalhajózás menetrend szerint 
történik, mindig azonos útvonalakon. A bérelt hajózás viszont az igényeknek megfelelően, változó útvonalon 
folyik. 
A két forma közti különbség alapja az, hogy a vonalhajózás esetén fuvarozási szerződést kötnek, ami az árura 
irányul. A bérelt hajózásnál a szerződés bérleti jellegű és a hajóra vonatkozik. 
 
A vonalhajózás 
A vonalhajók tehát mindig azonos útvonalon, azonos kikötőket érintve, menetrend szerint közlekednek. A 
vonalhajók menetrendjei a hajólisták, amelyeket a hajóstársaságok kikötők és szállítmányozók tesznek 
rendszeresen közzé. A hajólisták tartalmazzák a hajók fontosabb adatait, érkezésük és indulásuk tervezett 
időpontját. 
A vonalhajókra hajóteret foglalni a szállítmányozók segítségével lehet. a hajótérfoglalás bizonylata a könyvelési 
jegy (booking note). 
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A vonalhajózásban érvényesülő általános üzleti feltételeket a hajóstársaságok diktálják. Ezt a fuvarokmányok 
hátoldalára nyomtatják vagy külön kiadványokban közlik. Az általános feltételeket �Liner Terms� néven szokták 
feltűntetni és nem lehet eltérni az ezekben foglalt szabályoktól. 
A fuvarozó felelősségét ezek a feltételek, valamint egyes nemzetközi egyezmények szabják meg. A fuvarozó 
felelőssége az áru hajóba rakásától a kirakásáig terjed. 
A vonalhajózás okmányai 
a.) A hajóraklevél 
A tengeri árufuvarozás legfontosabb fuvarokmánya a hajóraklevél (Bill of Lading, B/L). Ez olyan, az áru 
tulajdonjogát megtestesítő rekta értékpapír, amelynek felmutatásával az áru tulajdonjoga igazolható és 
érvényesíthető. A tulajdonjog átruházható a hajóraklevél átruházásával. 
A hajóraklevél a vonalhajózásban azt igazolja, hogy: 
- a fuvarozási szerződést a hajóraklevélen szereplő feltételek szerint megkötötték; 
- a hajóstársaság átvette a feladótól az árut elfuvarozásra; 
- a fuvardíjat már kifizették-e, vagy még nem. 
A hajóraklevél a fuvarozóval szembeni reklamáció alapja lehet. Szükség van rá az áru kiváltásához is: a 
hajóstársaság csak az eredeti B/L ellenében szolgáltatja ki a rakományt. 
A hajóraklevelet a gyakorlatban több eredeti példányban állítják ki. Erre azért van szükség, hogy az elvesztés 
vagy késedelem elkerülhető legyen, továbbá, hogy különböző utakon juttathassák el az eredeti példányokat a 
vevőhöz, bankjához vagy szállítmányozójához. A kiállított eredeti példányok mind külön-külön is értékpapírok. 
A hajóstársaság egy eredeti B/L példány ellenében is kiszolgáltatja a rakományt. Egy példány felhasználásával a 
többi érvényét veszti. 
A bankhoz történő okmánybenyújtás fontos okmánya is a hajóraklevél. Ide általában a teljes sorozatot (full set), 
valamennyi eredeti példányt kell benyújtani a konkrét előírástól függően. Miután a bank kiegyenlítette az eladó 
számláit a B/L alapján, az okmány egy eredeti példányát a vevőhöz vagy szállítmányozójához továbbítja, hogy 
az érkező hajóról kiválthassák az árut.  
b.)A hajóraklevél típusai, változatai 
A hajóraklevél kiállítása előtt a hajóstársaság képviselője (általában a rakodást vezető hajóstiszt) gondosan 
megvizsgálja a csomagolási egységek külsődleges állapotát. Az esetleges hiányosságokat rávezetik az okmányra. 
Nagyon fontos, hogy a hajóraklevél tiszta (clean) legyen, ami azt jelenti, hogy nem szerepel rajta az árura ill. 
csomagolására vonatkozó hátrányos megjegyzés. A bankok csak ilyen, tiszta okmány ellenében teljesítenek 
fizetést mivel a vevők ezt írják elő számukra. 
Ha az áru állapotára vonatkozó negatív észrevételek kerülnek a hajóraklevélre, akkor az nem tiszta �szennyezett� 
(foul, vagy unclean) okmányról beszélünk. 
A hajóraklevél fontos változatai az úgynevezett pozícionált B/L-ek. Ezek arról adnak információt a vevőknek, 
hogy hol volt az áru az okmány kiállításakor. 
Közülük a vevők leginkább szívesen fogadják az elhajózott áruról szóló shipped B/L-eket. A leggyakrabban 
használt változat a hajóba rakott árut igazoló on board B/L. Itt a hajóraklevelet a berakodás után, de még a hajó 
elindulása előtt adta ki a hajóstársaság képviselete, irodája. A shipped on board B/L a nemzetközi gyakorlatban 
egyenértékű az elhajózott (shipped)B/L fogalmával. Az elhajózásra átvett áruról kiállított hajóraklevél a received 
for shipment B/L. Azt igazolja, hogy a hajóstársaság képviselője átvette már a rakományt elfuvarozásra de az 
még a rakparton vagy raktárban van. A berakodás még nem történt meg, sőt lehet, hogy a hajó sem érkezett még 
oda. A vevők és bankjaik általában nem szívesen vesznek át és fizetnek ki árukat ezzel a feltétellel. Közvetlen 
(through) hajóraklevelet több fuvarozó bekapcsolódása esetén állítanak ki. Ilyenkor az első fuvarozó felelősséget 
vállal a többiek tevékenységéért is. 
Combined transport B/L kiállítása kombinált (multimodális) fuvarozásnál szokásos. 
Stale B/L-ről akkor beszélünk, ha az okmányt késve mutatták be a banknál fizetés végett. Az akkreditív 
szokványa szerint a bankok megtagadják a 21 napnál régebben kitöltött B/L-ek honorálását. A felső fedélzeti (on 
deck) B/L-eket a vevők általában visszautasítják, mert a hajóstársaság az ilyen árukért nem felel.  
Hajóbérleti szerződések 
A bérelt hajózás lényege, hogy a hajók a fuvarigénynek megfelelően közlekednek. A 
tulajdonos átengedi a hajót (vagy a hajótér egy részét) a bérlőnek. A hajóbérleti szerződés 
(Charter Party, C/P) részletesen tartalmazza a bérlet feltételeit. A szerződéskötés gyorsítása és 
egyszerűsítése érdekében szokványos hajóbérleti szerződéseket dolgoztak ki a 
hajótulajdonosok, árufajtánként és földrajzi régiók (útvonalak) szerint. A hajóbérleti 
szerződések megkötését segítik a hajózási ügynökségek és szállítmányozók. Van hajótér-
tőzsde Londonban és New Yorkban is. 
A nemzetközi folyami (dunai) árufuvarozás 
A magyar külkereskedelemben jelentős volt a Dunán lebonyolított nemzetközi folyami árufuvarozás is. A Duna, 
mint nemzetközi vízi út, kevéssé kihasznált. Igaz, ezt akadályozza a gyakran változó vízszint is. A Duna-Rajna-
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Majna csatorna kínálta lehetőségek jobb kihasználása is kikötők építését, a vízi út rendezését teszi szükségessé. 
Az 1948-ban kötött Belgrádi Egyezmény mondta ki a Duna-menti országok kizárólagos jogát a dunai forgalom 
szabályozására. A Dunát nemzetközi vízi útnak minősítették, amely szabadon hajózható. Létrehozták a 
Nemzetközi Duna Bizottságot, amelynek székhelye Budapest. A dunai áruforgalom szabályozására dolgozták ki 
a Dunai Árufuvarozási Feltételeket (DÁF) a Pozsonyi Egyezményben (1955) a Duna-menti országok hajózási 
vállalatai. Eszerint az áruk dunai fuvarozásra feladhatók uszályrakományként (legalább 70%-os uszály-
kihasználás esetén), részrakományként és darabáruként (5.000 kg alatt). A dunai fuvardíjak sajátossága, hogy 
eltérőek a hegymeneti és völgymeneti díjtételek. Ez a fuvarozás sajátosságain kívül azért érvényesül, mert a 
völgymenetre lényegesen kisebb fuvarigény nyilvánul meg. Az árufuvarozás okmánya a folyami fuvarlevél, 
amely nem értékpapír. Bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét és biztosítja az utólagos rendelkezés jogát. A 
fuvaroztató kívánságára az uszályrakományú áruküldeményekről rakjegyet állíthatnak ki, ami értékpapír. Mód 
van a Bill of Lading kiállítására is. A Duna jelenlegi forgalmát még mindig kedvezőtlenül befolyásolja az, hogy 
a jugoszláviai háború következményeként a Duna szerbiai szakasza csak korlátozottan hajózható. 
A nemzetközi légi árufuvarozás 
A légi fuvarozásban döntő szerepe van az IATA nevű kartellnek, amelynek a MALÉV is tagja 1984 óta. Az 
IATA (International Air Transport Association � Nemzetközi Légifuvarozási Társaság) egységes feltételeket 
dolgozott ki a fuvarlevelekre, a díjszabásokra és a szolgáltatások összehangolására. A fuvardíj fizethető előre, 
utólag vagy házhoz szállítás után. A légi fuvarozás okmánya a légi fuvarlevél, amely nem értékpapír és a 
feladónál lévő példány birtokában az eladó élhet az utólagos rendelkezési jogával, így ez � hasonlatosan a vasúti 
fuvarlevél másodpéldányához � alkalmas az ellenérték inkasszálására. Természetesen csak addig lehet élni evvel 
a joggal, amíg a feladási légitársaság nem értesítette a rendeltetési légikikötőt. Ez az üzleti gyakorlatban azt 
jelenti, hogy az indulási repülőtéren az áru betárolása után a repülőgép indulása előtt lehet új diszpozíciót adni, 
ha már felszállt a repülőgép, akkor már késő. 
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8. A NEMZETKÖZI  SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁS 
 
8.1. Biztosítási alapfogalmak 
A biztosítás az előre nem látható, de véletlenszerűen bekövetkezhető események anyagi 
következményei (kárai) elleni védelem. Lényege a kollektív tartalékképzés, a biztosítási 
díjakból képzett kockázati alap felhasználása a szórványosan bekövetkező károk fedezésére. 
Beszélhetünk biztosítható és nem biztosítható kockázatokról. 
Biztosítható az a kockázat, amelynél a káresemények elszórtan, egymástól függetlenül, 
valamilyen valószínűségi eloszlásnak megfelelően következnek be. Ezeknél matematikai 
módszerekkel megbecsülhető a biztosítási fedezet mértéke: vagyis az, hogy mekkora 
biztosítási díjak adnak megfelelő tartalékot a várhatóan bekövetkező veszteségre. 
Biztosíthatók mindazok a kockázatok, ahol a várható kárösszeg és a valószínűség szorzata 
alacsony. 
A biztosítás lényege a kockázat megosztása, veszélyközösség létrehozása és kollektív tartalékképzés. Maga a 
biztosítás 19. századi �találmány�, de a veszélyközösség megteremtése már több ezer éve az ún. Rhodosi 
törvényekben megfogalmazódott, amelyet Augustus császár átvett és beépült a római jogrendszerbe lex Rhodia 
néven. Ez a tengeri hajózás során bekövetkezhető közös hajókárra vonatkozott ill. vonatkozik, hiszen a 
kárfelosztás és a közös hajókár lényege ma is ezen alapul. Az újdonság a közös hajókárhoz való kiadás ill. 
hozzájárulás megtérítése, ha kötöttünk szállítmánybiztosítást. 
A mai nemzetközi biztosítás az angol Lloyd�s szokványára épül és hagyományosan az angol üzleti kultúrát 
tükrözi. Ezt jól kifejezi a biztosítási szerződés létrejötte. A biztosítási szerződést a biztosítást kötni kívánó fél 
kezdeményezi a biztosítási ajánlat kitöltésével, amely általában a biztosító formanyomtatványa. Ennek során 
meg kell adni minden olyan adatot, amely szükséges a biztosító kockázat elbírálásához. A biztosító számára az 
ügylet minden körülménye befolyásolhatja a vállalt kockázatát, ezért a biztosított a későbbiek folyamán is 
köteles minden változást bejelenteni, amely érintheti a kockázat mértékét. Itt tulajdonképpen nem csak a 
rendeltetési helyről, igénybe vett fuvareszközről, útvonalról, áruról és csomagolásáról van szó, hanem a 
külkereskedelmi szerződés minden lényeges pontjáról (címzett neve, fizetési mód stb.) A biztosító dönt az 
ajánlat elfogadásáról, a vállalandó kockázat mértékéről, díjáról és önrészesedéséről. A biztosító elfogadó válasza 
a biztosítási igazolás certificate) és a biztosítási kötvény (policy of insurance), amely kártérítésre szóló jogot 
megtestesítő értékpapír. Biztosítási kötvényt akkor állítanak ki, ha a biztosítást kötő fél ezt kifejezetten kéri, pl. 
CIF ill. CIP paritás esetén. A sajátosság az, hogy a szerződés hallgatólagosan is létrejöhet, azaz, ha a biztosító 48 
órán belül nem válaszol a biztosítási ajánlatra a biztosítási szerződés megkötöttnek tekintendő. Ennek okát a 
biztosítási ügylet bizalmi jellege és az említett angol kulturális háttér adja. Ha a biztosítási esemény 
bekövetkezik, a biztosító intézet megvizsgálja, hogy a biztosítási összeg nem haladja-e meg a biztosítási értéket, 
amely az áru számla szerinti értéke. A Lloyd�s szokvány maximum 10 % elmaradt haszon (avagy remélt haszon) 
mértékű túlbiztosítást fogadnak el. Ez az áru CIF paritás szerinti értékének 110 %-ával egyenlő. Ennél nagyobb 
mértékű túlbiztosítás esetén leszállítják a biztosítási összeget a biztosítási érdek értékére és ezután fog kártérítést 
fizetni. Rosszhiszeműség esetén a biztosító nem fizet, hiszen alapvető biztosítási elv, hogy a biztosítási ügylet 
nem szolgálhat nyerészkedésre. Alulbiztosításnál a biztosító intézet a biztosítási összeg után fizet kártérítést és 
nem a biztosítási érték után. 
A nemzetközi szállítmánybiztosítási kockázatok és feltételek 
Az alábbiakban röviden ismertetem az 1906-os angol Tengeri Biztosítási Törvény (Marine Insurance Act) 
szerinti előírásokat összevetve az újabb 1982. évi Lloyd�s szokvány záradékaival. Meg kell jegyezni, hogy mind 
két szabályozás a nemzetközi gyakorlatban szokványként viselkedik és használatos a mai magyar 
külkereskedelmi gyakorlatban is. A két fajta feltételrendszer lényegi pontjaiban egymásnak megfeleltethetőek, a 
kizárások körében történtek változások. Az 1906-os All Risks új megfelelője az Institute Cargo Clauses �A�: A 
fuvarozás veszélyeiből származó kockázatok legszélesebb körére nyújt fedezetet. A biztosító megtéríti a 
biztosított szállítmány veszteségéből, sérüléséből eredő károkat.   All Risks esetén a kivétel a késedelem vagy az 
áru sajátos természete következtében bekövetkező károk. Az �A� esetében a kizárások szélesebb körűek és a 
másik két (�B� és �C�) biztosítási módozatra is vonatkoznak. Ezek a következők: a biztosított súlyos 
gondatlansága, elégtelen vagy alkalmatlan csomagolás, fuvarozási eszköz alkalmatlansága, a hajótulajdonos 
(bérlő, üzemeltető) fizetésképtelensége, nukleáris reakció, radioaktivitás vagy radioaktív anyag használata 
általokozott kár. 
Institute Cargo Clauses �B� - a �régi� W.A. vagy W.P.A. With Particular Average: részleges károkkal: a 
biztosító önrészesedés mentesen téríti azokat a károkat, amelyek a biztosított szállítmányban bekövetkezett 
veszteségből és sérülésből keletkeztek vis maior jellegű károkból. Ilyen a tűz, robbanás, hajótörés, egyéb 
fuvareszköz sérülése, eltűnése, tengervíz okozta kár stb. Institute Cargo Clauses �C� - F.P.A. záradék (Free of 
Particular Average: részleges károktól mentes): a biztosító a lopási és elveszési károk kivételével, az egész 
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szállítmány vagy egyes csomagolási egységek teljes kárát, amennyiben azok berakás, átrakás vagy kirakás 
közben következnek be. Ezen kívül megtéríti a biztosító azokat a partikuláris károkat és sérüléseket, amelyek a 
szállítási eszköz balesete, tűz, robbanás, a szállítmányok szükségkikötőben történő kirakása miatt következnek 
be. Külön biztosítás köthető a lopás, dézsmálás, ki nem szolgáltatási károkra: ez az ún. TPND záradék (theft, 
pilferage, and non delivery). Mind a hat szállítmánybiztosítási záradék megtéríti a közös-kár kiadásokat. A 
mentési ráfordításokat és a kármegállapítás szükséges költségeit. Közös (hajó) kár: general average, grosse 
Havarie: a modern kori 1974. évi York � Antwerpeni Szabályzat igen hasonlatos a már említett ókori 
rendelkezésekhez, a különbség a biztosító intézet megjelenésében van. Közös hajókárról akkor beszélünk, ha a 
tengeri vállalkozásban részt vevő érdekeket (hajó, rakomány és fuvardíj) együttesen fenyegető reális veszély 
miatt szándékos és ésszerű áldozatot hoznak az említett érdekek közös mentése érdekében. A közös kárviselés a 
vállalkozásban részt vevő érdekek tulajdonosai között oszlik meg olyan arányban, amilyen arányban a 
feláldozott és a megmentett érdekek egymáshoz viszonyulnak. 
Politikai kockázatok. 
Institute War Clauses � IWC: Háborús záradék: Háborús kockázatra tengeri és légi szállítás esetén köthető 
biztosítás, amely a harci eszközök által okozott károkra, elkobzás, zsákmányolás, feltartóztatás veszélyére 
vonatkozik. A biztosítás térbeli és időbeli hatálya a megkezdett rakodásban rész vevő rakományra terjed ki és a 
tengeri hajóból vagy repülőgépből történő kirakodáskor végződik. Institute Strikes, Riots and Civil Commotions 
Clauses � SRCC: Sztrájk, zendülés és polgárháborús záradék: Bármely fuvarozási módra vonatkozik, nincs 
térbeli korlátja, időben pedig háztól � házig terjed. A biztosítás vonatkozik a biztosítottnak fel nem róható 
késedelem idejére is. 
A kárigény érvényesítése 
A kárigény igazolása a biztosított feladata, a kártérítési igény érvényesítéséhez az alábbi okmányokat kell 
benyújtania: az eredeti biztosítási kötvényt, vagy biztosítási bizonylatot, az áruszámlát, a fuvarokmányokat, a 
fuvarozóval szembeni fenntartást, a kárszámlát, a kárjegyzőkönyvet. 
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9. AZ INCOTERMS  1990.  ÉS  AZ  INCOTERMS  2000. 
 
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) 1953-ban, 1967-ben, 1980-ban és 1990-ben (ICC 
460. kiadása) módosította az INCOTERMS-t. A legújabb szokvány az ICC 560. kiadványa: 
az Incoterms 2000. Az Incoterms 2000. szokvány csekély mértékben tér el az ezt megelőző 
1990-es szokványtól (az eltérések az FAS, FCA és DEQ klauzuláknál vannak), ezért a 
szokvány jellegéből adódóan ma is használatos 1990-es változat legfontosabb paritását 
elemzem és csak a konkrét eltéréseknél utalok az �új� változatra. 
 
9.1. Alapfogalmak 
Az INCOTERMS klauzulái az adásvételi szerződés teljesítése során, az áruszállítással 
kapcsolatos költség- és kockázatviselés eladó és vevő közötti megosztását szabályozzák. 
A nemzetközi kereskedelmi gyakorlatban fuvarparitás alatt azt a földrajzi pontot értjük, ahol az áru szállításával 
kapcsolatos költségek az eladóról a vevőre szállnak át, a teljesítés helye pedig az a földrajzi hely, ahol az áruval, 
illetve szállításával összefüggő kockázat (kárveszély) átszáll az eladóról a vevőre. 
A költségviselés és a kockázatvállalás két szélső esete: 
− az eladó az áru raktárán történő átadásán kívül semmi további szolgáltatást nem vállal, 
− az eladó magára vállal minden költséget és kockázatot a vevő raktáráig, 

beleértve még a vevő országában fizetendő vámterheket is. 
A 13 paritás a két szélső pont között helyezkedik el, és megválasztásuk alapvető kalkulációs kérdés. Minél több 
szolgáltatást vállal magára az eladó, természetszerűleg annál magasabb lesz a szerződéses ár. 
Az INCOTERMS valamely klauzulájának alkalmazása egyértelműen meghatározza a fuvarparitást és a teljesítés 
helyét, az eladóra és a vevőre háruló kötelezettségeket és jogokat. A továbbiakban szinonim fogalomként fogom 
használni a �paritás� kifejezést a �klauzulá�-val (az angol megfogalmazás �feltételeket�, terms-t használ), mivel 
a magyar terminológiában ez már széleskörűen elterjedt.  
Egypontosak azok az INCOTERMS-klauzulák, amelyeknél a fuvarparitás és a teljesítés helye azonos. 
Kétpontosak, ha a költség és a kárveszély eltérő földrajzi ponton száll át az eladóról a vevőre. 
A szokvány nem rendelkezik a tulajdonjog átszállásának kérdéséről, kiindulási pontja viszont a szerződés 
teljesítésének kötelezettsége, amelynek érdekében részletesen felsorolja, hogy az eladónak, illetve vevőnek 
milyen tevékenységeket kell elvégezniük (pl. engedélyek beszerzése, információközlés stb.). Ezeket a 
kötelezettségeket az 1990-es és a 2000-es INCOTERMS 10-10 pontba foglalta, s az összes javasolt klauzula 
tartalmát egyformán rendszerezte. 
 
 
 
9.2. Az INCOTERMS 1990 és 2000-es változatának új elemei  
Az eladó és a vevő köteles szerződésszerűen teljesíteni, ezt fejezi ki az első pont, amely 
minden INCOTERMS 1990-es klauzulánál azonos. �Az eladó köteles szolgáltatni az árut és a 
kereskedelmi számlát, vagy megtenni az ezzel egyenértékű elektronikus közlést az adásvételi 
szerződéssel összhangban, és rendelkezésre bocsátani a szerződésben esetleg előírt minden 
egyéb, teljesítést igazoló bizonylatot.� �A vevő köteles megfizetni az árat az adásvételi 
szerződés előírásai szerint.� A szokvány klauzulái a vevő kötelezettségének tekintik az 
elszállítás előtti vizsgálat költségeinek megfizetését, kivéve, ha azt az exportáló ország 
hatóságai írták elő. (Az EXW és FAS paritások esetén ekkor is!) Az 1990. évi INCOTERMS 
egyik fő �újdonsága� (amelyet minden klauzulánál előírt), �hogy a szerződő felek a szokásos 
okmányok mellett vagy helyett megállapodhatnak az elektronikus adatcserében is�. Ez az ún. 
EDI (Electronic Data Interchange) � Elektronikus Adat Csere, amely lehetővé fogja tenni a 
hagyományos okmányok kiváltását. A szokvány hivatalos nyelve az angol, 13 klauzulát 
tartalmaz, amelynek három betűs angol rövidítése használatos az üzleti életben. A felsorolás 
logikája az, hogy az egyes klauzulákat az eladó kötelezettségvállalásainak növekvő 
sorrendjében mutatja be. A négy �C Csoport�-ba tartozó klauzula kétpontos, a többi kilenc 
egypontos. Az INCOTERMS-klauzulák használatánál hangsúlyozni kell, hogy a szokvány 
csak kifejezett kikötés esetén érvényesül, tehát a szerződésben pontosan kell hivatkozni az 
INCOTERMS-re, megnevezve melyik INCOTERMS-szokvány szerint értendő az adott 
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paritás (pl. FOB Hamburg INCOTERMS 1990.). Hiszen a szokvány nem jogszabály, így nem 
évül el (csak avul), azaz még ma is �érvényes� az 1936-os INCOTERMS � ha arra 
hivatkoznak.  

Az INCOTERMS 1990. és 2000. klauzulái 
az eladó kötelezettségeinek növekvő sorrendje szerint 

 
E- Csoport indulás  EXW  Üzemből������������������..  
 
F-Csoport  FCA  Költségmentesen a fuvarozónak  
A fő fuvarozás  FAS  Költségmentesen a hajó oldalához 
 nincs fizetve  FOB  Költségmentesen a hajófedélzetre  
C-Csoport  CFR  Költség és fuvardíj 
A fő fuvarozás  CIF  Költség, biztosítás és fuvardíj fizetve  
 CPT  Fuvarozás fizetve ...-ig 

 CIP Fuvarozás és biztosítás fizetve ...-ig 
D-Csoport  DAF  Határra szállítva 
Érkezés DES Hajóról szállítva 

 DEQ  Rakparton átadva 
 DDU  Vámfizetés nélkül leszállítva 
����������..  DDP  Vámfizetéssel leszállítva������������.. 
(Forrás: INCOTERMS 1990. és INCOTERMS 2000.) 
9.3. Az INCOTERMS 1990. és 2000. klauzulái 
Részletesebben a magyar külkereskedelmi gyakorlatban leginkább használatos paritásokat ismertetem (EXW, 
FCA, FOB, CFR, CIF, CPT), a többi a paritásválasztás szempontjából érdekes. 
EXW � Ex Works � Üzemből (...megnevezett helység) 
Egypontos klauzula, amely az eladó számára a legkevesebb kötelezettség vállalásával jár. Az eladó akkor teljesít, 
amikor az árut saját telephelyén (üzemében, gyárában, raktárában stb.) a vevő rendelkezésére bocsátotta. 
A vevő visel minden költséget és kockázatot, amely az árunak az eladó telephelyétől a rendeltetési helyre való 
juttatásával kapcsolatos. A vevő köteles gondoskodni az áru exportálásához, importálásához szükséges 
mindenféle hatósági engedélyről, illetve eleget tenni minden vámkezelési formaságnak. 
Az eladó nem köteles az árut felrakni a vevő által biztosított járműre, továbbá nem feladata az 
export célú vámoltatás. Viszont a vevő kérésére, költségére és kockázatára az eladónak 
gondoskodnia kell az áru szállítóeszközbe történő berakásáról, valamint minden segítséget 
meg kell adnia az áru exportálásához szükséges okmányok megszerzéséhez (exportengedély, 
egyéb hatósági felhatalmazás). Láthatjuk, hogy az INCOTERMS alapvető céljának tekinti a 
szerződés realizálását, hiszen a vevő egy idegen országban igen nehezen tudna gondoskodni 
az áru kiviteléhez szükséges okmányok beszerzéséről, az adott nyelven történő szabályszerű 
kitöltéséről. Az eladónak az árut az átadás megjelölt helyén, a kikötött napon (vagy a 
határidőn belül) a vevő rendelkezésére kell bocsátania, és előtte a vevőt értesítenie kell arról, 
hogy mikor és hol. Ha a vevő jogosult az átvétel időpontját és/vagy helyét meghatározni, 
akkor értesítenie kell az eladót. A vevőnek át kell vennie az árut, és meg kell fizetnie minden 
olyan többletköltséget, amely abból keletkezett, hogy elmulasztotta átvenni az árut, vagy 
elmulasztotta az értesítés adását az áruátvétel idejével/helyével kapcsolatosan. Az eladónak az 
árut szállításra alkalmas, megfelelő csomagolásban kell átadnia, ha a szállítás körülményeit 
ismeri. A csomagolást megfelelő jelzésekkel kell ellátnia. Az eladó fizeti azokat az ellenőrzési 
költségeket, amelyek az áru rendelkezésre bocsátásához szükségesek (pl. minőségellenőrzés, 
mérlegelés stb.). 
FCA � Free Carrier � Költségmentesen a fuvarozónak (... megnevezett helység) 
Multimodális � minden fuvarozási módnál alkalmazható � egypontos klauzula, amelynél az 
eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az árut a megnevezett helységben exportra 
elvámolva, a vevő által megnevezett fuvarozónak átadta. Ettől kezdve a vevő viseli a 
költségeket és a kockázatokat. Az eladó köteles beszerezni minden exportengedélyt, illetve 
hatósági felhatalmazást, és köteles eleget tenni az áru exportálásához szükséges vámkezelési 
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előírásnak. A vevő szintén köteles beszerezni az importhoz szükséges engedélyeket, valamint 
köteles eleget tenni az import-vámkezelési formaságoknak. Az Incoterms 2000. Az átadás 
módjainál �egyszerűsít�: Ha az átadás az eladó telephelye, akkor az átadás akkor tekintendő 
teljesítettnek, amikor az árut a megnevezett fuvareszközbe berakták. Ha az átadás helye 
másként van meghatározva az eladó, akkor teljesít, ha az árut az eladó által választott 
fuvarozó rendelkezésére bocsátották anélkül, hogy azt az eladó fuvareszközéből kirakták 
volna. A vevő köteles értesíteni az eladót a fuvarozó nevéről, meghatározni a szállítás módját, 
az áruátadás napját vagy határidejét, pontos helyét. Az elmulasztott értesítési kötelezettség 
miatt keletkező többletköltséget, kockázatot a vevőnek kell viselnie. Az eladó köteles 
értesíteni a vevőt az áru fuvarozónak történő átadásáról, saját költségén a vevőnek olyan 
szokásos okmányt szolgáltatni, amely igazolja, hogy az áru átadása megfelelően megtörtént. 
A gyakorlatban ez az okmány általában a fuvarlevél vagy a szállítmányozói átvételi 
elismervény (igazolás) valamelyik fajtáját jelenti. 
FAS � Free Alongside Ship � Költségmentesen a hajó oldalához (...megjelölt elhajózási kikötő) 
Egypontos tengeri (belföldi vízi) klauzula. Az eladó akkor teljesít, amikor az árut a megjelölt elhajózási 
kikötőbe, a rakparton a hajó oldalához vagy egy átrakódereglyére (könnyítőhajóra) helyezték. Ettől kezdve a 
vevőt terhelik az áruval kapcsolatos költségek és kockázatok. A vevőnek értesítenie kell az eladót a hajó nevéről, 
a rakodóhelyről és a kívánt szállítási határidőről, az eladónak ennek megfelelően kell az árut a hajó oldalához 
szállítani. 
Az Incoterms 2000. újdonsága, hogy az exportcélú vámkezeltetés az eladó kötelezettsége lett. 
 FOB � Free on Board � Költségmentesen a hajó fedélzetére (...megjelölt elhajózási kikötő) 
A leggyakoribb egypontos tengeri klauzula. A költség- és kockázatviselés az eladóról a vevőre akkor száll át, 
amikor az áru áthalad a hajó korlátja fölött. 
Az eladó köteles beszerezni az exporthoz szükséges mindenféle hatósági engedélyt. A vevő saját költségén 
szerződik az árunak a megnevezett helységből történő elfuvarozására. Az eladónak az árut a meghatározott 
időben, a kikötői szokásoknak megfelelően kell átadnia az elhajózási kikötőben, a vevő által megnevezett hajó 
fedélzetén. A vevő viseli az áru elveszésének, károsodásának minden kockázatát és az áruval kapcsolatos 
minden költséget, attól az időponttól kezdve, hogy az áru áthaladt a hajó korlátja fölött a megnevezett elhajózási 
kikötőben. A vevő köteles minden többletköltséget és kockázatot viselni, amely azért keletkezett, mert az általa 
megnevezett hajó nem érkezett időben vagy nem képes az áru átvételére, vagy azért, mert elmulasztotta értesíteni 
az eladót a hajó nevéről, a rakodóhelyről és az igényelt szállítási határidőről. Az eladónak értesítenie kell a vevőt 
arról, hogy az árut a hajó fedélzetére leszállította, és köteles (saját költségére) átadni a vevőnek a szokásos 
okmányt, amely igazolja, hogy az áru átadása megfelelően történt. A szállítási okmánynak (amely általában a 
hajóraklevél � bill of lading) igazolnia kell azt is, hogy a fuvarozó az árut látszólag rendben és jó állapotban 
vette át. Bármilyen más megjegyzés az okmányt �nem tisztává� teszi, az ilyen okmányt a vevő nem fogadja el, 
nem fizet érte. 
CFR � Cost and Freight � Költség és fuvardíj (�megnevezett rendeltetési kikötő) Kétpontos tengeri (belvízi) 
klauzula. (Korábban C and F-ként volt ismert.) Az eladó a megnevezett rendeltetési kikötőig viseli a fuvardíjat, 
költségeket, de a kárveszély kockázata az elhajózási kikötőben száll át az eladóról a vevőre, amikor az áru 
áthaladt a hajó korlátja fölött. Az exportengedély beszerzése, az exportcélú vámkezeltetés az eladó feladata saját 
költségére és kockázatára, a vevőé pedig a szükséges importengedélyekről, beviteli vámkezelési formaságok 
betartásáról való gondoskodás. Az eladónak kell saját költségére megkötnie a fuvarozási szerződést a 
rendeltetési kikötőig a szokásos útvonalon, a szokásos feltételekkel. Az eladónak az árut a kikötött napon (vagy 
határidőn belül) az elhajózási kikötőben a hajó fedélzetén kell átadnia, a vevőnek el kell fogadnia az áru átadását, 
ha az megfelelően történt, és át kell vennie az árut a fuvarozótól a rendeltetési kikötőben. Az eladó visel minden 
kockázatot, amíg az áru a megnevezett elhajózási kikötőben a hajó korlátja fölött át nem haladt, ettől kezdve a 
vevő viseli az áru elvesztésének vagy károsodásának minden kockázatát. Ha a vevő jogosult az áru elhajózási 
időpontját és/vagy a rendeltetési kikötőt meghatározni, és erről nem ad megfelelő értesítést az eladónak, akkor 
viselnie kell az áru elveszésének vagy károsodásának kockázatát, továbbá a keletkező többletköltségeket. Az 
eladó viseli az összes költséget a rendeltetési kikötőig, beleértve a kirakodó kikötőben felmerülő olyan kirakási 
díjat, amelyet rendes hajóratok felszámíthatnak a fuvarozási szerződés megkötésekor. A vevő köteles az átadás 
időpontjától kezdve fizetni az úton lévő áruval kapcsolatos minden költséget (kivéve a fuvarozási szerződés 
megkötésekor felszámított költségeket és díjakat), amíg az áru a rendeltetési kikötőbe nem érkezik, beleértve a 
kirakás költségeit, a könnyítőhajó (dereglyehasználat) költségeit és a rakparthasználati díjat is. (Ebből látható, 
hogy kiemelt szerepe van a tengeri fuvarozóvállalatok szerződései szokásos feltételeinek: azaz a kirakás 
költségeit a fuvarozási szerződés tartalmazza-e vagy sem!) Az eladó átadja a vevőnek a rendeltetési kikötőig 
történt bérmentesítést igazoló szállítási okmányt. Az okmány keltének az elszállításra kikötött határidőn belül 
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kell lennie, biztosítania kell azt, hogy felmutatásával a rendeltetési helyen követelni lehessen az árut a 
fuvarozótól, a vevő számára lehetővé kell tennie, hogy az árut az okmány átruházásával vagy a fuvarozó 
értesítése útján továbbadhassa. Ha a szállítási okmányt (hajóraklevelet) több eredeti példányban állítják ki, a 
vevőnek a teljes sorozat eredeti példányt kell megkapnia. Az eladó fizeti azokat az ellenőrző műveleteket 
(mérlegelés, számlálás), amelyek az áru megfelelő átadásához szükségesek, köteles olyan csomagolásról 
gondoskodni, amely megfelel az áru szállítási módjának, a csomagolást megfelelő jelzésekkel kell ellátnia. 
CIF � Cost, Insurance and Freight � Költség, biztosítás és fuvardíj (megnevezett rendeltetési kikötő) 
A CFR-hez hasonló tengeri (belvízi) kétpontos klauzula, az elhajózási kikötőben a hajó korlátja fölött száll át a 
kockázatviselés az eladóról a vevőre, az eladó viseli a költségeket a rendeltetési kikötőig és a biztosítási díjat. 
(Ezzel az eladói többletkötelezettség-vállalással különbözik a CFR-től.) 
Az eladó saját költségén köti meg a szállítmánybiztosítást, amelynek kedvezményezettje a 
vevő. A biztosítási szerződésnek (eltérő megállapodás hiányában) a biztosító szerinti 
legkisebb fedezetre kell szólnia (FPA, illetve �C�). A minimális biztosításnak a szerződéses ár 
110%-ára kell fedezetet nyújtania (azaz a szerződéses ár 10%-kal megnövelt összegére), a 
szerződés valutájára kiállítva. 
Az eladó (amennyiben ez lehetséges) a vevő kívánságára és költségére háborúk, sztrájkok, 
lázadások és zavargások kockázatára is köthet biztosítást. 
A CIF-nél tehát az eladónak nemcsak a szállítási okmányt (a teljes sorozat tiszta 
hajóraklevelet), hanem a biztosítási kötvényt is át kell adnia a vevőnek, aki ezen � az árut 
megtestesítő � értékpapírok birtokában az árut tovább tudja adni.  
CPT � Carriage Paid to � Fuvarozás fizetve ...-ig (...megjelölt rendeltetési hely) 
Kétpontos, ún. multimodális klauzula, azaz elsősorban több fuvarozási mód összekapcsolását 
igénylő szállítás esetén alkalmazzák. (Ebből következik, hogy mindenfajta fuvarozási módnál 
megfelelő a használata.) A megjelölt rendeltetési helyig az eladó viseli a költségeket, a 
kockázat az áru fuvarozónak történő átadásával száll át a vevőre. Az eladó köti meg a 
fuvarozási szerződést a megjelölt rendeltetési hely megnevezett pontjáig a szokásos úton és a 
szokásos módon. A vevő fizeti a rendeltetési helyen a kirakodási költségeket, kivéve, ha ez a 
fuvardíjban benne van. A vevő fizet minden vámot, adót, hatósági díjat, amelyek az áru 
importálásakor (illetve harmadik országon való átszállításakor) felmerülnek. Az eladó 
kötelezettsége átadni a vevőnek a szokásos szállítási okmányt. Igen gyakori okmány a 
szállítmányozói átvételi elismervény. Tengeri fuvarozásnál, amikor a hajó korlátjának nincs 
gyakorlati jelentősége (konténerforgalom), illetve a vevő nem akarja az árut �útközben� 
eladni, igen elterjedt a CPT, illetve a CIP klauzula. 
CIP � Carriage and Insurance Paid to � Fuvarozás és biztosítás fizetve ...-ig(... megjelölt rendeltetési hely) 
Ugyanolyan kétpontos klauzula mint a CPT, a CIF-hez hasonlóan azzal a kiegészítéssel, hogy az eladó köteles az 
úton lévő árut a rendeltetési helyig biztosítani, szintén bármely szállítási módnál alkalmazni lehet. Az eladó saját 
költségén köteles megkötni a szerződésben vállalt szállítmánybiztosítást, amelynek kedvezményezettje a vevő, 
és átadni a biztosítási kötvényt (vagy a biztosítási szerződés egyéb bizonyítékát) a vevőnek. A CIF-fel azonosan, 
itt is a biztosítási szokványok legkisebb fedezetre szóló feltételével kell megkötni a szerződést az áru értékének 
110%-ára. 
DAF � Delivered at Frontier � Határra szállítva (...megnevezett helység) 
Egypontos klauzula, amely elsősorban vasúton vagy közúton történő áruszállítás esetén javasolt, de 
alkalmazható minden egyéb szállítási módnál is. Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az áru 
exportra elvámolva a határ megjelölt helyén és pontján, de még a szomszéd ország vámhatárától �innen� 
rendelkezésre áll. A költség- és kockázatátszállás helye tehát a szerződésben meghatározott napon (vagy 
határidőn belül) a határ megnevezett átadási pontja. Az eladó kötelessége átadni a vevőnek a szokásos okmányt, 
amely bizonyítja, hogy az áru átadása a megnevezett határhelyen megtörtént. 
DES � Delivered Ex Ship � Hajóról szállítva (...megjelölt kikötő) 
Egypontos tengeri (belvízi) klauzula. Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor a rendeltetési 
kikötőben az árut a hajófedélzeten, importvámolás nélkül a vevő rendelkezésére bocsátotta. Minden költséget és 
kockázatot az eladó visel az áru rendeltetési kikötőig való eljuttatásával. Az eladónak olyan okmányról 
(kiszolgáltatási jegyről) és/vagy a szokásos okmányról pl. hajóraklevélről � kell gondoskodnia és azt a vevőnek 
átadnia, amely biztosítja az áru átvételét a rendeltetési kikötőben a hajón. 
DEQ � Delivered Ex Quay Duty paid � Rakparton átadva (vám fizetve)  

(... megjelölt rendeltetési kikötő) 
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Tengeri (belvízi) egypontos klauzula. Az eladónak az árut a megjelölt rendeltetési kikötőben a rakparton, 
importra elvámoltatva kell átadnia a vevőnek. Az áru rakpartra rakásáig felmerült összes kockázatot és költséget 
(beleértve az adókat, vámokat, egyéb díjakat) az eladó viseli. Ha az eladó nem képes az importengedélyt 
beszerezni és a felek abban állapodnak meg, hogy a vevő végezze az importvámoltatást és fizesse a vámot, akkor 
a �vám fizetve� helyett a paritást a �vámfizetés nélkül� kifejezéssel kell ellátni. Változás: Incoterms 2000. A 
vevő kötelezettsége lett az áru import célú elvámoltatása és az importtal kapcsolatos összes költség (vám, adó 
egyéb költségek) megfizetése. Az eladónak az átadás igazolására át kell adnia a vevőnek a kiszolgáltatási jegyet 
és/vagy a szokásos szállítási okmányt (pl. hajóraklevelet), amely alapján a vevő képes átvenni az árut. Ezt a 
klauzulát tehát a körülményekre � az eladó széles körű vállalására � tekintettel csak igen körültekintően 
meghatározva ajánlatos használni, így a magyar külkereskedelmi gyakorlatban is meglehetősen ritkán 
használják. DDU � Delivered Duty Unpaid � Vámfizetés nélkül leszállítva (...megnevezett rendeltetési hely) Az 
1990. évi INCOTERMS �újdonsága� volt ez az egypontos multimodális klauzula. Az eladó az importáló 
országban megnevezett rendeltetési helyig szállítja az árut, viseli a kockázatot, minden költséget (a vámolási 
eljárás költségeit és kockázatát), kivéve az importáláskor fizetendő vámot, adókat és egyéb hatósági díjakat. Ha a 
vevő nem vámoltatja el időben az árut, viselnie kell az ebből származó összes többletköltséget és kockázatot. Ha 
a felek megállapodnak abban, hogy az eladó vállalja az értéktöbbletadó (VAT) megfizetését, akkor ezt külön ki 
kell kötni a paritásban: pl. �Vámfizetés nélkül szállítva, VAT megfizetésével ...megnevezett rendeltetési hely�. 
Az eladónak át kell adnia a kiszolgáltatási jegyet és/vagy a szokásos szállítási okmányt a vevőnek. Ha az átadás 
pontos helye nincs megállapítva, az eladó jogosult (a rendeltetési helyen belül) a számára legkedvezőbb pontot 
választani. 
DDP � Delivered Duty Paid � Vámfizetéssel leszállítva (megnevezett rendeltetési hely) 
Multimodális, egypontos klauzula. Az eladó viseli az összes költséget és kockázatot az importáló ország 
megnevezett rendeltetési helyéig, amíg az árut a vevőnek importra elvámolva át nem adta. 
A DDP paritás jelenti az eladó legnagyobb költség- és kockázatvállalását (az EXW a legkevesebb 
kötelezettséget). Ha az eladónak nehézségekbe ütközik az importengedély beszerzése és a vámoltatás, akkor 
célszerű a DDU klauzulát alkalmazni. Ha a felek megállapodnak az eladó kötelezettségvállalásának 
csökkentésében (pl. a VAT fizetése alól mentesíteni kívánják az eladót), akkor ezt egyértelműen rögzíteni kell: 
pl. �Vámkifizetéssel leszállítva, VAT fizetése nélkül (...megjelölt rendeltetési hely)�. Ha a felek az átadás pontos 
helyében nem állapodtak meg, az eladó megválaszthatja a rendeltetési helyen belül a legmegfelelőbb pontot. 
(Incoterms, 1990, és Incoterms, 2000.) 
 
9.4. Kiegészítő paritások 
A kiegészítő (vagy járulékos) paritások nem részei az INCOTERMS-nek, tehát nem 
szokványok, hanem szokások. Az INCOTERMS-klauzulához hozzáillesztve kiegészíti az 
eladó kötelezettségvállalását, vita esetén azonban már mint INCOTERMS-paritásra nem lehet 
hivatkozni, ezért fontos alkalmazásuknál, hogy a felek azonosan értelmezzék ezeket. 
Az alábbiak használata a leggyakoribb:  
- FI (Free In) � bérmentve be 
  FOB-nál alkalmazzák, ha az eladó vállalja a hajó belsejébe történő berakási költségeket, ha a 

fuvarozótársaság ezeket külön kezeli. 
- FIO (Free In and Out) � bérmentve be és ki 
  CFR-nél és CIF-nél használatos, főleg akkor, ha a fuvarozótársaság a be- és kirakási költségeket külön 

kezeli. Ekkor az érkezési kikötőben a hajó belsejéből történő kirakás költségeit is az eladó fizeti. 
- Fio-S (Free in and out Stowed) � bérmentve be és ki (elrendezve) 
  A FIO kiegészítése a csomagolt áru hajótérben való elhelyezésének költségeivel. 
- Fio-T (Free in and out Trimmed) � bérmentve be és ki, elegyengetve 
 Itt az ömlesztett áru hajótérben történő elegyengetésének többletköltség-vállalásáról van szó. 
- W (War Risks) � háborús kockázatok 
 Ha az eladó a háborús kockázatok elleni biztosítás megkötését is magára vállalja (CIF paritásnál � (CIF and 

W). 
- Landed � rakpartra rakva 
 CFR és CIF paritásoknál az eladó vállalhatja az érkezési kikötőben az áru partra rakási költségeit. 
Megfigyelhetjük, hogy a kiegészítő paritások mindig az eladó költségvállalásának növekedését jelentik, egy 
részüket (pl. Fio-S, Fio-T) maga a fuvarozási szerződés is szabályozhatja, a költségviselésben természetesen a 
felek megállapodhatnak ettől eltérően is. (Constantinovits�Sipos, 1999) 
 
9.5. A paritások közötti választás szempontjai 
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 Az adásvételi szerződés szerződéses egységára értelmezhetetlen a paritás és a fizetési mód 
megadása nélkül. 
Az INCOTERMS-klauzulák az eladó eltérő költség- és kockázatviselését jelentik, tehát a paritásválasztás (mint 
árképző tényező) az eladó és vevő közötti alku eredménye lesz. Nem INCOTERMS-paritás esetén a feleknek 
célszerű a szerződésben megállapodni az azonos értelmezésben (azaz ki meddig viseli a költségeket, kockázatot, 
biztosítást stb.). 
INCOTERMS-klauzula kikötésénél pontosan kell hivatkozni az évszám megadásával (pl. 
FOB Hamburg INCOTERMS 1980.). A felek akarata �erősebb�, mint az INCOTERMS-
szabály, így az egyes klauzulák előírásait a szerződő partnerek módosíthatják. 
INCOTERMS-klauzulák közötti választásnál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 
- régi külkereskedői �ökölszabály�, hogy �CIF-ben kell eladni és FOB-ban venni�, azaz az eladó a minél 
távolabbi szállítás (költség) és kockázat vállalásában érdekelt, ha a fuvarozás nemzetközi tarifái ismertek, a 
fuvarköltséget és biztosítási költséget az árban érvényesíteni tudja, mivel a titkos engedmények (fuvarozói, 
szállítmányozói árengedmények) révén �nyereséget� realizálhat. Idetartozik a biztosítás kérdése is, a Lloyd's cég 
díjszabásánál kedvezőbb feltételű szerződés (esetleg közvetett állami támogatás miatt) �javíthatja� 
kalkulációnkat. Ennek a régi alapszabálynak ellentmondani látszik egy új tendencia, amely elsősorban a 
multinacionális cégek gyakorlatában jelent meg. Ez az un. VMI (Vendor Managed Inventory), amikor a 
multinacionális vevő DDU paritáson köti a szerződést, az eladó pedig vámszabad-területű raktárra szállít és 
készletez. Ez a gyakorlat 2000-ben már Magyarországon is megjelent, az USA multi cégek részéről. 
Nyilvánvalóan ez tartós kereskedelmi kapcsolatot jelent és a JIT rendszerén túllépő eljárás, hiszen a raktárkészlet 
folyamatos föltöltése a kereszteződések alapján az eladó feladata. Tekinthető ez a VMI az importáló multi-cég 
szemszögéből az input kereskedelmi (nemzetközi) logisztikai tevékenysége sajátos kihelyezésének is. 
 A választást befolyásolhatja még: 
- az adott piaci szokás, 
- saját lehetőségeink (a magyar külkereskedelmi gyakorlatban nagyon ritka pl. a DDP klauzula alkalmazása a 

vámolási, vámfizetési kötelezettség miatt), 
- szakmai hozzáértés (az eladó számára sokkal kényelmesebb pl. EXW szerződni, vevői pozícióban pedig CIF, 

illetve DDU paritásokban), 
- a fuvarozási szerződés és az adásvételi szerződés valutájának eltérése. 
Természetesen ügyelni kell arra, hogy a választott paritás összhangban legyen a többi 
szerződéses feltétellel (fizetési mód � benyújtandó okmányok � szállítási határidő� 
csomagolási előírások). 
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10. FIZETÉSI  MÓDOK  ÉS  ESZKÖZÖK  A  KÜLKERESKEDELEMBEN 
 
A nemzetközi kereskedelmi szerződések kulcskérdése a fizetési mód és eszközében történő megállapodás. A 
külkereskedelmi adásvételi szerződés tartalmi feltételeinek tárgyalásánál utaltam arra, hogy az ár, a fizetési mód, 
és a paritás egymástól elválaszthatatlan és önmagukban értelmezhetetlen, csak együtt adják azt a kondíciós 
feltételrendszer alapot, amelyre a szerződés tárgyalása során az alku irányul.  
Az eladó és a vevő ellenérdekeltsége a legnyilvánvalóbban itt jelenik meg, azaz az 
ár és fizetési feltételek meghatározásánál. A külkereskedelem sajátosságai is ekkor jelentkeznek: a nagy üzleti 
távolság (Rekettye Gábor, 1994.) (amely alatt nemcsak a fizikai-földrajzi távolságot értem, hanem elsősorban a 
kulturális-morális különbségeket is) információ-, és bizalom hiányban materializálódik, amely fokozza a 
külkereskedelmi ügylet nagyobb kockázatát � összehasonlítva hasonló belföldi üzlettel, ahol ha nem is ismerik 
egymást a partnerek, de az információ beszerzésének és a beszerzett információ megbízhatóságának ellenőrzése 
mindkét fél számára rendelkezésére áll. A kockázatot belföldön tovább csökkenti, hogy a felek ugyanabban az 
üzleti kultúrában tevékenykednek, ugyanazok a törvényi szabályozások vonatkoznak reájuk etc. 
 A fizetési mód tárgyalásánál utalok újra a Bécsi Egyezményre, ugyanis a 30. cikkely szerint �Az eladó köteles, a 
szerződés és az Egyezmény előírásainak megfelelően, az árut szolgáltatni, az áru tulajdonjogát átruházni és � 
szükség szerint � az árura vonatkozó minden okmányt átadni.� 
Az 53. cikk szerint pedig: �A vevő a szerződés és az Egyezmény rendelkezései szerint köteles megfizetni a 
vételárat és átvenni a szolgáltatást.� 
A kérdés csak az, hogy ki teljesítsen előbb, ezzel felvállalván a birtokon kívül kerülés kockázatát, vagyis ha az 
eladó előbb szállít, minthogy a vevő fizetne, avagy a vevő előbb fizet és viseli annak kockázatát, hogy az eladó 
nem � vagy nem szerződésszerűen fog teljesíteni. 
Erre a problémakörre jelent megoldást a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban kialakult fizetési szokások és 
szokványok, amelyek egy része a belföldi forgalomban egyáltalán nem alkalmazhatóak. 
A külkereskedelmi szerződésben rögzíteni kell, hogy mikor és milyen módon történik a fizetés és milyen fizetési 
eszközzel. A fizetési mód időpontja szerint történhet a fizetés: 
a, áruszállítást megelőzően 
b, áruszállítással egyidejűleg 
c, áruszállítást követően. 
 Az eladó szempontjából a fizetési módok kockázati rangsora: 
a, előrefizetés 
b, okmányos meghitelezés 
c, bankgaranciával fedezett fizetési ígéret 
d, okmányos beszedvény 
e, céghitelnyújtás 
f, nyitvaszállitás 
A fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben: 
a, áru (barter ill. kompenzációs ügyletek esetében ) 
b, valuta  
c, deviza (valutára szóló követelés): váltó, csekk, bankátutalás  
A fizetési eszközök természetesen kapcsolódnak ill. kapcsolódhatnak az egyes fenti fizetési 
módokhoz, így a külkereskedelemben sokkal nagyobb a variációs lehetőség az adásvétel 
tárgyának kiegyenlítésében ,mint a belföldi üzletkötések esetében. 
 
10.1. A váltó 
A kezdetben elsősorban fizetési eszközként funkcionáló váltó (ill. az elődjeinek tekinthető utalvány ill. 
adóslevél) egyre inkább hiteleszközzé vált és ez a jellemzője a mai külkereskedelemben is. Az adóslevél mai 
utódja a saját váltó, az utalványé pedig az idegen váltó és a csekk. Funkcióját a váltó csak úgy tölthette be, hogy 
átruházhatósága miatt forgalomképes értékpapír lett. Az áruváltók (amelyeket adásvételi ügylet hoz létre) és a 
fináncváltók (pénzkölcsön ügylet eredménye) egyaránt elterjedtek, a pénzellátást, tartozás kiegyenlítését célzó 
fizetési eszköz alapfunkciót jól tükrözi a nyelv is: váltó (levél), Wechsel, Wechselbrief, bill of exchange majd a 
foreign exchange, rate of exchange fogalmak. 
A váltó és a csekk szigorú törvényes formához kötött pénzkövetelést megtestesítő ipso iure forgatható értékpapír. 
Témánk szempontjából a váltó törvényi szabályozását vizsgálom, amely kultúrkörönként eltérő szabályozási 
rendszerekkel bír. 
A váltójog egységes szabályait az 1930.évi Genfi Egyezmény tartalmazza, amelyhez Magyarország 1964-ben 
csatlakozott és 1965-ben ratifikáltuk az 1965. évi 1.törvényerejű rendelettel (végrehajtásáról:1/1965./l.24./ IM 
rendelet) Ez az 1965-ös váltótörvény váltotta fel a korábbi 1876. évi XXVII. törvényt. 
 Belföldi forgalomban azonban a váltó csak 1985-óta él. 
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A Genfi Egyezményhez több, mint 60 ország csatlakozott az angolszász common law országok azonban nem 
csatlakoztak az egyezményhez, így jelenleg két nagy váltójogi rendszer létezik. Az egységesítést célozva az 
UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) létre kívánta hozni az ún. nemzetközi 
váltót (International Negotiable Instrument) de ez továbbra is csak a tervezet szintjén van. A továbbiakban a 
Genfi Egyezmény szerint ismertetem a váltót,mivel Magyarország ezt ratifikálta és ez érvényes nemcsak a 
nemzetközi forgalomban, hanem a belföldi gyakorlatban is, mivel ezek a Genfi Egyezmények (a váltóra és a 
csekkre vonatkozó is) ún. nemzetközi egységes jogot (loi uniform) képeznek. (Mádl Ferenc�Vékás Lajos, 1997) 
A magyar külkereskedelmi forgalomban a common law országai közül az USA, Nagy-Britannia, Kanada azok, 
amelyekkel jelentősebb az áruforgalmi kapcsolatunk, a külkereskedelmi áruforgalmunk cca. 85-90 %-át (saját 
becslés) adó többi ország a Genfi Egyezményt ratifikálta. Az angolszász váltójogok közül a legjelentősebb az 
1882. évi Bill of Exchange Act (BEA) Nagy-Britannia, és az USA-beli Uniform Commercial Code. Jelentős 
eltérése a BEA-nak a Genfi Egyezménytől az alábbiak szerint összegezhetőek: 
1. nem formai követelmény a �váltó� szó megjelölése, nem érvénytelen a váltó, ha hiányzik a keltezés, a 

kibocsátás és a fizetés helyének megjelölése 
2. a váltó szólhat bemutatóra is 
3. az idegen váltónak több címzettje is lehet 
4. korlátozás nélkül tartalmazhat kamatkikötést 
5. az elévülés 6 év 
6. a váltójogi követelés nem független az azt létrehozó alapügylettől. (Hidas János�Szilágyi 
Ernő, 1987) A továbbiakban a váltó szabályokat a magyar külkereskedelem szempontjából 
relevánsabb Genfi Egyezmény alapján tárgyalom.  
A váltónak két formája létezik: vagy felszólít valakit fizetésre (fizetési meghagyást tartalmaz) 
- ez az ún. idegen váltó � vagy a váltó fizetési ígéretet tartalmaz a váltó kiállítójának saját 
nevében � ez az ún. saját váltó. 
Az idegen váltó kiállítása és alakja (az idegen váltónak tartalmaznia kell az alábbiakat): 
1. a váltó elnevezését az okirat szövegében, éspedig az okirat kiállításának nyelvén 
2. a határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyást 
3. a fizetésre kötelezett nevét (címzett) 
4. az esedékesség megjelölését 
5. a fizetési hely megjelölését 
6. annak a nevét, akinek részére vagy rendelkezésére kell a fizetést teljesíteni 
7. a váltó kiállítási napjának és helyének megjelölését 
8. a kibocsátó aláírását 
Az az okirat, amelyből a fenti kellékek valamelyike hiányzik, nem váltó, kivéve az alábbi eseteket: 
a, Az olyan váltót, amelyben az esedékesség nincs megjelölve, megtekintésre szóló váltónak kell tekinteni. 
b, Külön megjelölés hiányában a címzett neve mellett feltüntetett helyet fizetési helynek és egyúttal a címzett 

lakóhelyének kell tekinteni. 
c, Ha a váltón a kiállításának helye nincs megjelölve, a váltót úgy kell tekinteni, mintha a kibocsátó neve mellett 

megjelölt helyen állították volna ki. 
A saját váltó hét törvényességi kelléket tartalmaz, értelemszerűen hiányzik a címzett, hiszen itt a váltó kiállítója 
ígér fizetést, tehát kibocsátó helyett kiállító aláírása szerepel az utolsó pontban. A 2. pont feltétlen meghagyás 
helyett feltétlen kötelezettségvállalást ír elő: �2. a határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen 
kötelezettségvállalást�. A többi rendelkezés megegyezik az idegen váltójával, ezért külön nem fogom ismertetni 
a saját váltó törvényi szabályozását. A váltó elnevezés feltüntetése az okirat szövegében az esetleges 
visszaéléseket hivatott megakadályozni. Nem szükséges külön megjelölni, hogy saját váltóról van szó, mivel 
ennek az okirat szövegéből kell kitűnnie, a jogszabály nem tiltja a váltó kifejezés más szóval történő 
összevonását pl. idegen váltó, saját váltó, kereskedelmi váltó. A váltó szóra viszont nem alkalmazható 
szinonima, noha az adott esetben a kereskedelmi gyakorlat használja ezeket. Így nem lehet a váltó szó helyett 
intézvényt (németül: Tratte, angolul: draft) ill. elfogadványt (Akzept, acceptance) használni. Az idegen váltónál 
szintén nem követelmény az �idegen� jelző (németül: �gezogener�) feltüntetése. Így a váltó neve németül 
Wechsel, angolul bill of exchange. A saját váltó esetében a Genfi Egyezményt ratifikáló országok fenntartották 
maguknak a jogot, hogy a saját váltó kötelező elnevezését meghatározzák. A magyar váltójogban a saját váltón 
is szerepelnie kell a váltó szónak. Az angol nyelvben is van külön elnevezése a saját váltónak, ez a �promissory 
note�. A külkereskedelmi gyakorlatban igen gyakori a váltó alkalmazása fizetési eszközként és hiteleszközként 
valamint hitelfedezeti eszközként. A legelterjedtebb váltó típus a külkereskedelemben a saját rendeletre szóló 
idegen váltó. Az exportőr biztonságát fokozza, ha az elfogadó nem a vevő, hanem egy bank. Ezt hívjuk 
bankacceptance-nek, bankelfogadványnak. Ez az eladó biztonságát fokozhatja az is, ha egyben kezességet vállal 
a kifizetésért (bankaval). 
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10.2. A csekk 
A csekk szigorú törvényes formához kötött pénzkövetelést megtestesítő ipso iure forgatható 
értékpapír. 
A szigorú törvényes formát az 1931-ben megkötött nemzetközi Genfi Csekkegyezmény biztosítja, amelyhez 
Magyarország is csatlakozott, az 1965 évi 2. Törvényerejű rendelettel hirdették ki (a végrehajtásról a 2/1965 
(I.24.) IM rendelet szól.). 
A csekk lényege, hogy készpénzt helyettesítő fizetési eszköz- ellentétben a váltóval, amely hiteleszköz is.  
A csekk törvényességi kellékei: 
1. a csekk elnevezés az okirat szövegében, az okirat kiállításának nyelvén, 
2. határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás, 
3. a fizetésre kötelezett (címzett) neve, 
4. a fizetési hely megjelölése, 
5. a csekk kiállítási napjának és helyének megjelölése, 
6. a kibocsátó aláírása. 
Külön megjelölés hiányában a címzett neve mellett feltüntetett helyet kell a fizetési helynek tekinteni. Ha a 
kiállítás helye hiányzik, akkor a kibocsátó neve mellett megjelölt helyet kell a kiállítás helyének tekinteni. A 
csekk tekintetében nincs elfogadás, az ilyen nyilatkozatot nem írottnak kell tekinteni. A váltóhoz hasonlóan, ha a 
csekken a fizetendő összeg betűvel és számmal megadott összege különböznek, akkor a betűvel kiírt összeg a 
mértékadó. A csekk kibocsátója felelős a csekk kifizetéséért, ezért minden olyan kikötést amellyel a kibocsátó 
ezt a felelősségét kizárja, nem írottnak kell tekinteni. 
A csekk kibocsátásának előfeltétele az ún. csekkszerződés, amelyet a kibocsátó köt bankjával. Ennek keretében a 
kibocsátó számlát nyit, fedezetet helyez el, aláírás mintát ad a banknak. A bank pedig a csekkszerződésben jogot 
ad a kibocsátónak arra, hogy a számlán lévő követeléséről az általa kibocsátott csekk által rendelkezzék és a 
bank kötelezettséget vállal arra, hogy a csekkben megtestesült feltétlen fizetésre szóló meghagyást a 
számlakövetelés (a fedezet) erejéig teljesíti. A csekkszerződés létrejöttekor a kibocsátó csekkfüzetet kap (mely 
meghatározott számú csekk formanyomtatványt tartalmaz) a bankjától. A csekk a fentiek szerint a kibocsátónak 
írásos utasítása bankjához, hogy csekkszámla követelése terhére egy meghatározott összeget a csekken 
megnevezett személynek (ill. annak rendelkezésére) vagy a csekk bemutatójának fizessen ki. 
A Genfi Egyezmény szerint a csekk megtekintésekor fizetendő (hiszen hiányzik az esedékesség a törvényességi 
kellékek közül mivel azonnali az esedékessége) � ezért sem lehet hiteleszköz funkciója a csekknek. A csekket � 
fizetés céljából a kiállítás napjától számított 
a) 8 napon belül, ha ugyanabban az országban fizetendő, ahol kibocsátották, 
b) 20 napon belül, ha ugyanazon a földrészen fizetendő, ahol kibocsátották, 
c) 70 napon belül, ha a kibocsátás és a fizetés helye különböző földrészeken van  
kell benyújtani. 
Ugyanazon a földrészen kibocsátott és fizetendő csekknek kell tekinteni azt a csekket, amelyet európai 
országban bocsátottak ki és bármelyik földközi-tengeri országban fizetendő, vagy fordítva. Az USA és Nagy-
Britannia csekkjogi szabályozása eltérő, hiszen nem ratifikálták a Genfi Egyezményt, így létezik akár 180 napos 
lejárati idővel rendelkező csekk is. Ez esetben természetesen már nem mondhatjuk, hogy a csekknek nincs 
hitelfunkciója. 
A csekk a külkereskedelemben (a váltóhoz hasonlóan) akkor számit fizetésnek, ha a kedvezményezett 
hozzájutott a csekkben megtestesült pénzköveteléshez. Ezért a csekk kibocsátása, átadása, átruházása 
önmagában még nem jelent fizetést. Egy �saját� példa: a német ügyféllel a fizetési mód előrefizetés volt, 
csekkfizetéssel, de ragaszkodott ahhoz, hogy a bankhoz a csekket csak a magyar áru visszavonhatatlan feladását 
igazoló okmánnyal együtt nyújthassuk be. Mivel a csekk (a váltóhoz hasonlóan) feltétlen fizetési ígéretet, 
meghatalmazást (ill. felszólítást) jelent, értelemszerűen ezt az előírást nem tudtam teljesíteni, hiszen a szerződés 
alapján csak az ellenérték kézhezvétele után intézkedtem az áru feladásáról. 
Különféle csekktípusok a külkereskedelemben 
Elszámolási csekk 
 A csekkre nem történik készpénzkifizetés, hanem a csekk címzettje számlajóváírással (bankátutalással) teljesít. 
Ez formailag úgy valósul meg, hogy a csekk előlapján átlós irányban szerepel a �csak elszámolásra� nyilatkozat. 
Ezzel kevesebb a lehetőség, ezért igen elterjedt a külkereskedelmi gyakorlatban (elsősorban a német 
nyelvterületen). 
Keresztezett csekk 
Az elszámolási csekk különleges angolszász országokban alkalmazott fajtája. Két párhuzamos 
vonallal keresztezik és a vonalak közé a �bank� szót ill. az �and Co� kifejezést írják � ezt 
hívják általános keresztezésnek, vagy pedig a különleges keresztezés esetén a vonalak közé 
beírják annak a banknak a nevét, amelyik a címzett banknál a csekk beváltása miatt 
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jelentkezhet. A lényeg az, hogy a keresztezett csekket beváltásra mindig csak bank mutatja be 
a címzett banknál és közvetíti a csekk összegét a kedvezményezett felé. 
Láttamozott csekk 
 A címzett bank igazolja, hogy a kibocsátó aláírása nem hamis és a láttamozás időpontjában 
van rá fedezet. Ez nem nyújt biztonságot arra, hogy a csekk benyújtásakor is lesz fedezet a 
csekkre. Szintén angolszász gyakorlat, de e sorok írójával a külkereskedelmi üzleti munka 
során előfordult az, hogy a német ügyfelétől láttamozott csekket kért, amelynek lényegét el 
kellett magyarázni, ennek ellenére a későbbiek folyamán tudta produkálni a kért csekk típust. 
(Természetesen jobb lett volna bankcsekket, vagy utazási csekket kérni.) 
 Bankcsekk  
A legbiztonságosabb csekk, mivel ez bank által kibocsátott bankra címzett csekket jelent. 
(Feltéve persze, hogy jó hírnevű bankokról van szó.) 
Utazási csekkek 
Hasonlatos a bankcsekkhez a biztonsága, a külkereskedelmi forgalomban is elfogadott.  
 
10.2.1. Csekk-kártya-hitelkártya 
A nemzetközi fizetési forgalom növekedése új, biztonságosabb pénzhelyettesítőket igényelt, 
mint a csekk. Ez lett a csekk-kártya és a belőle kifejlődött hitelkártya-rendszerek. 
Csekk-kártyák 
A csekk-kártya kiadásával a bank arra kötelezi magát, hogy valamennyi rá címzett csekket 
kifizet egy meghatározott összeghatárig. A csekk-kártya tartalmazza az ügyfél nevét, 
számlaszámát és aláírását. Így a csekket elfogadó meggyőződhet arról, hogy a csekket 
kibocsátó adatai és aláírás hiteles-e. A csekk hátoldalára rávezetik a csekk-kártya számát. 
Azt követően, hogy Nyugat-Európában először nemzeti keretek között fejlesztették ki a 
csekk-kártyákat, 1975-ben kialakították az ún. eurocsekk rendszert. Ehhez szükség volt a 
csekknyomtatványok és a csekk-kártyák egységesítéséhez. A rendszerhez tartozó csekk és 
csekk-kártya tartalmazza az eurocsekk (eurocard- ec) megjelölést.  
A hitelkártyák a csekk-kártyához hasonló funkcióval készpénzkímélő fizetési eszközt 
testesítenek meg, azzal a különbséggel, hogy az ügyfél egy számára megállapított keretig 
hitelt kap a kiadó pénzintézettől. Ez a gyakorlat az Egyesült Államokban már évtizedek óta 
elterjedt, világszerte ismertek az American Express és a Visa International kártyái. Az 
eurocsekk-rendszer részesei az Eurocard/Mastercard megteremtésével zárkóztak fel a 
hitelkártyák terén az amerikaiakhoz.  
A nemzetközi kereskedelemben a készpénzes (cash) üzleteknél egyre jobban elterjed a csekk-
kártyával ill. hitel-kártyával történő fizetés, noha eredetileg a nem kereskedelmi forgalom 
igényei (a privát vásárlások és fogyasztások) hívták életre e két pénzkímélő fizetési eszközt, 
ahol is a hitel-kártya már nemcsak fizetési eszköz, hanem nevének megfelelően hiteleszköz is. 
Magyarországi külkereskedők szívesen és 2002-től (devizatörvény megszünésével) főleg az 
�EUR-övezet� országaiban, hiszen így a valuta-váltással járó tranzakciós költségek egy 
részétől � no és az árfolyam kockázattól is megkímélik magukat. (Csáki György�Tömpe 
Ferenc, 2002) 
 
10.3. Bankátutalás 
A devizával történő fizetés legelterjedtebb formája a számlapénzzel történő fizetés, azaz a bankátutalás A 
nemzetközi kereskedelemben a pénzátutalások, pontosabban a deviza-átutalások (money transfer, Überweisung) 
előfeltétele, hogy a megbízó bankjánál a bankszámlaszerződése alapján átutalási megbízást adjon. A külföldre 
szóló átutalási megbízást a bank úgy tudja teljesíteni, hogy ha külföldön rendelkezik levelezői ill. számlavezetői 
kapcsolattal. A számlakapcsolat azt jelenti ,hogy a két bank kölcsönösen egymás számára számlát vezet. Az 
átutalás formailag lehet levél, légi posta, távirat, telex, telefax és az ún. SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication: Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Távközlési Társaság) rendszeren 
keresztül történő. Jelenleg ez a SWIFT-rendszer a legelterjedtebb eszköze a bankátutalásnak és egyben a 
leggyorsabb is, amely technikailag tulajdonképpen telefoni átutalás számítógépes kombinációja, több mint 40 
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ország 2000 bankja és pénzintézete csatlakozott a SWIFT - rendszerhez, amelyen keresztül természetesen más 
banki műveletek is intézhetőek, pl. akkreditív nyitások, inkasszó megbízások etc. A bankátutalás akkor számit 
fizetésnek, ha a kedvezményezett számláján a jóváírt összeg megjelent és az átutalást az eladó 
(kedvezményezett) elfogadta, nem utasította vissza. A bankátutalást általában az előrefizetésnél vagy az utólagos 
fizetésnél) nyitva szállításnál alkalmazzák. 
 
10.4. Előrefizetés 
Előrefizetés 
Az eladó számára ez a legelőnyösebb fizetési mód és értelemszerűen a vevő számára ez a 
legkedvezőtlenebb, hiszen előbb fizet, mintsem az eladó teljesítene. Így vállalja a vevő azt a 
kockázatot, hogy az eladó nem teljesít, késve teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít (a 
vevő az áru megtekintése előtt fizet.) A fentiek miatt az előrefizetés meglehetősen ritka a 
külkereskedelmi gyakorlatban, két esetben szokott szokásos fizetési móddá válni: 
a) a vevő bonitása, hírneve (goodwill-je) nem megfelelő, a bank- és büróinformáció alapján 

más fizetési mód a vevő üzleti morálja miatt az eladó számára elképzelhetetlen lenne. 
b) Az eladó monopolpozíciót élvez, a vevő számára nincs más alternatíva, mint a vétel a 

meghatározott feltétellel. 
Az előrefizetés történhet bankátutalással (számlajóváírással), váltó, ill. csekk kibocsátásával, 
átadásával és beváltásával (ill. a váltó leszámítolásával) ritkább esetben készpénz-átadásával. 
Készpénzes (cash payment) előrefizetés esetén az eladónak ellenőriznie kell a bankjegyeket, 
hogy valódiak és érvényesek legyenek. A tradicionális külkereskedelmi forgalomban csak a 
kis értékű ügyleteknél szokásos a készpénzes fizetés, vagy pedig az áru természete miatti 
különleges üzleteknél, ill. az illegális üzleteknél (fegyver- és kábítószer kereskedelem). 
Itt kell megjegyezni, hogy az előlegfizetés nem önálló fizetési mód, hiszen bármely fizetési 
módhoz kiköthető az előleg fizetése. (Igaz ugyanakkor, hogy ha az eladó 100 %-os 
előlegfizetést kér, akkor már előrefizetésről beszélünk).  
 
10.5. Okmányos meghitelezés 
Az előrefizetésnél említett alapvető bizalmi és üzleti kockázati problémák áthidalására jött 
létre az okmányos meghitelezés gyakorlata. A bizalmatlanságot és a fizetési, ill. pontosabban 
nem fizetési kockázatot hivatott föloldani ez a fizetési mód, amelyek alapelve az egyenlő 
biztonság megteremtése az eladó és a vevő számára. (Később látni fogjuk, hogy az eladó 
számára ez �egyenlőbb� biztonságot jelent, azaz az eladó számára több előnnyel jár, mint a 
vevőnek.) Az eladónak az előrefizetés a legkedvezőbb, a vevőnek pedig akkor fűződik érdeke, 
hogy a megfelelő árut még a fizetés előtt megtekinthesse és esetleges kifogásait a fizetés 
során érvényesíthesse. Az alapvető érdekellentétet egy harmadik fél bekapcsolása oldotta fel � 
ez a bank � mely, mint bizalmi kéz szerepet betöltve közreműködik az áru és ellenértékének 
fair cseréjében. 
Az okmányos meghitelezés (documentary credit) � a magyar külkereskedelmi szaknyelvben 
az akkreditív (egyébként ez használatos a német és az orosz üzleti nyelvben is) fizetési módját 
a Nemzetközi Kereskedelemi Kamara (ICC) 500 sz. kiadványban közzétett szokványa 
szabályozza, amelynek címe: �Az okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes szabályok 
és szokványok� (Angolul: Uniform Customs and Practice for Ducumentary Credits (U.C.P.) 
és a legutóbbi 1993-as átdolgozás után ez az új változat 1994 január 1-től �érvényes�. Azok a 
bankok, amelyek alkalmazzák az akkreditív (UCP 500) legújabb szokványát, bejelentik a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának. A szokvány alkalmazását ez esetben is az adott 
banknak magán az akkreditíven is fel kell tüntetnie. Azaz azt a tényt, hogy az akkreditív 
nyitásánál a nemzetközi szokvány előírásait magukra nézve kötelezőnek tekintik, pl. � 
alábbiak szerint: �Except as otherwise stated, this credit is subject to the Uniform Customs 
and Practice for Documentary Credits (1993. Revision), International Chamber of Commerce 
Brochure No. 500.� Azaz: �Ellenkező előírás hiányában a meghitelezésre a Nemzetközi 
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Kereskedelmi Kamara 500 kiadványa érvényes�. A továbbiakban a szokvány értelmezése 
alapján tárgyalom az akkreditív fizetési módot. Az angol amerikai üzleti nyelv az akkreditívet 
egyébként �Letter of Credit�-nek hívja, rövidítése Magyarországon is elterjedt: L/C. Az angol 
elnevezés utal a fizetési mód történeti előzményére, hiszen a Letter of Credit hitellevelet 
jelent, amely nem kereskedelmi ügyletet takart, hanem az utazó kényelmét és biztonságát 
szolgálta, azzal hogy saját országa bankjában saját valutájáért hitellevelet vásárolt, amelyet a 
másik országban működő előre megnevezett (levelezői partner bank) bank az ottani valutában 
kifizetett az utazónak. Ez a hitellevél a mai utazási csekknek lehetett a megfelelője. (Szilágyi 
Ernő�Hidas János, 1985) A külkereskedelemben az egyik legelterjedtebb fizetési mód lett az 
akkreditív és egyben a külkereskedelmi szerződés fizetési feltételének olyan megkülönböztető 
sajátossága � hasonlatosan az Incoterms paritásaihoz �, mely belföldi szerződés esetében 
egyáltalán nem használatos, nem létező fizetési mód.  
 
10.5.1 Az akkreditív definíciója 
Az akkreditív egy bank (a nyitó bank) kötelezettségvállalása arra, hogy ügyfelének (a 
megbízónak) a kérésére és utasítása szerint az akkreditívben előirt okmányok benyújtása és az 
akkreditívben meghatározott egyéb feltételek teljesítése esetében harmadik személy (a 
kedvezményezett) javára vagy rendelkezése szerint fizetést teljesít. 
Az akkreditív fogalmát a szokvány 2. cikkelye az alábbiak szerint definiálja: E cikkek 
alkalmazása szempontjából az �okmányos meghitelezés(ek)� és a �standby hitellevél(ek)� 
kifejezések (a továbbiakban �meghitelezés(ek)� minden olyan bármilyen elnevezésű vagy 
megjelölésű megállapodást jelentenek, amelynek folytán valamely bank (a �nyitó bank�) egy 
ügyfél (a �megbízó�) kérésére és utasításai szerint vagy saját kezdeményezéséből eljárva 
I. köteles egy harmadik fél (a �kedvezményezett�) javára vagy rendeletére fizetést 

teljesíteni vagy a kedvezményezett által kibocsátott váltókat (intézvényt(eket) 
elfogadni és kifizetni, 
vagy 

II. felhatalmaz egy mási bankot, hogy ilyen fizetést teljesítsen vagy ilyen váltókat 
(intézvényt(eket) elfogadjon és kifizessen, 
vagy 

III. felhatalmaz egy másik bankot a negociálásra az előirt okmány(ok) ellenében 
feltéve, hogy a meghitelezés kikötéseit és feltételeit teljesítették. A fenti definíció alapján az 
akkreditívet nyitó bank saját maga � vagy az általa bekapcsolt másik bank által fizetést ígér 
vagy váltó elfogadást és kifizetést vagy negociálást.  
A fizetésteljesítés lehet azonnali és akkor az ún. látraszóló akkreditívről (sight payment credit) 
van szó, és lehet határidős, ez az ún. halasztott fizetésű (deferred payment credit). 
A váltó elfogadást, másik bank általi váltó elfogadtatását ígérő akkreditív az ún. acceptance 
credit (elfogadványhitel, váltó elfogadással fizető akkreditív, akcepthitel, rembours 
akkreditív). 
A negociált akkreditív (negotiation credit) esetében a nyitóbank negociálásra hatalmaz fel egy 
bankot, azaz arra, hogy ellenértéket adjon (megvásárolja) az intézményt és/vagy okmányokat 
az akkreditív kedvezményezettjétől. 
A szokvány előírja, hogy az akkreditívnek (meghitelezésnek) világosan fel kell tüntetnie, 
hogy látra szóló fizetéssel, halasztott fizetéssel, váltóelfogadással vagy negociálással vehető-e 
igénybe  

I. hacsak a meghitelezés nem azt írja elő, hogy a nyitó banknál vehető igénybe, minden 
meghitelezésnek meg kell jelölnie azt a bankot (A �kijelölt bank�), amelyik fel van 
hatalmazva a fizetésre, a halasztott fizetési kötelezettség elvállalására, intézmény(ek) 
elfogadására vagy negociálásra. A szabadon negociálható meghitelezésben bármely bank 
kijelölt bank.  
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 Az okmányokat a nyitó bankhoz vagy a megerősítő bankhoz (ha van ilyen) vagy bármelyik 
más kijelölt bankhoz kell benyújtani. 

II. A negociálás azt jelenti, hogy negociálásra felhatalmazott bank ellenértéket ad az 
intézmény(ek)ért és/vagy az okmány(ok)ért. Az okmányoknak a puszta vizsgálata 
ellenérték adása nélkül nem negociálás.  

Az akkreditív lehet visszavonható (revocable) vagy visszavonhatatlan (irrevocable). Ha nincs 
külön megjelölve, akkor az akkreditívet visszavonhatatlannak kell tekinteni! (A korábbi UCP 
400. szokvánnyal ellentétben, ahol a visszavonhatatlanságot kellett föltüntetni.) A 
visszavonhatatlanság azt jelenti, hogy az akkreditívet a nyitó bank nem szüntetheti meg, nem 
módosíthatja a kedvezményezett beleegyezése nélkül. A visszavonható meghitelezést viszont 
a nyitó bank bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti a kedvezményezett előzetes 
értesítése nélkül. Látható, hogy az eladó számára csak a visszavonhatatlan akkreditív nyújt 
biztonságot, a nemzetközi kereskedelmi gyakorlatban is ez az elterjedt típus, ezt tükrözi a 
szokvány változása is, hogy a �szokásost� � a �visszavonhatatlan� jelzőt nem szükséges 
föltüntetni. 
Az akkreditív önálló jogügylet, absztraktságát a szokvány a szerződésekkel szembeállítva a 
következőképpen fogalmazza meg a 3. cikkelyben: �A meghitelezések természetüknél fogva 
különálló ügyletek az esetleges alapjukként szolgáló adásvételi vagy más szerződés(ek)től és 
a bankokat az ilyen szerződés(ek) semmiképpen sem érintik vagy kötik, még akkor sem, ha a 
meghitelezés valamilyen hivatkozást tartalmaz az ilyen szerződés(ek)re. Következésképpen, 
valamely banknak a fizetésre, intézmény(ek) elfogadására és kifizetésére vagy negociálásra 
és/vagy a meghitelezés szerinti bármely más kötelezettségének teljesítésére vonatkozó 
kötelezettségvállalását nem érintik a megbízónak a nyitó bankkal vagy a kedvezményezettel 
fennálló jogviszonyából eredő igényei vagy védekezései.� 
Az akkreditív az alapügylettől való függetlenségét hangsúlyozza a 4. cikkely is, amely szerint: 
�a meghitelezési műveletekben valamennyi érintett fél okmányokkal foglalkozik és nem 
árukkal, szolgáltatásokkal és/vagy más teljesítésekkel, amelyekre az okmányok esetleg 
vonatkoznak.� Ez mindkét fél számára rejt előnyöket és hátrányokat is. Az eladó biztos lehet 
abban, ha akkreditívszerűen teljesít (azaz előirt okmányokat a megfelelő módon és időben 
prezentálja) pénzéhez jut. Ellenben okmányhiba esetén (legyen az akár egy betű elírás) formai 
okok miatt birtokon kívül kerülhet. A vevő szemszögéből kedvező, hogyha kellő 
gondossággal írta elő a benyújtandó okmányok körét, akkor a szerződéses áruért fog fizetést 
teljesíteni. Veszélyt számára az rejthet, ha az okmányok nem fedik a valóságot, gondoljunk 
például a letter of indemnity lehetőségére, amikor is az eladónak törvényesen módjában áll 
clean B/L-t szerezni, akkor is ha az áru csomagolása (és feltehetően maga az áru is) sérült. (És 
persze jóhiszeműen az �egyszerű� csalást, okmányhamisítást nem soroljuk a vevő �normális� 
akkreditív kockázatai közé.) A szokvány erre a lehetőségre is gondolva kizárja a bankok 
felelősségét az okmányok pontossága, valódisága, hamisítása vagy joghatálya tekintetében 
(15. cikkely): �a bankok nem vállalnak semmiféle kötelezettséget vagy felelőséget bármely 
okmány(ok) alakisága, kielégítő volta, pontossága, valódisága, hamisítása vagy joghatálya 
tekintetében, sem az okmányokban előírt vagy azokra rávezetett általános és/vagy különös 
feltételek tekintetében: a bankok továbbá semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem 
vállalnak bármely okmány(ok) által képviselt áruk leírásáért, mennyiségéért, súlyáért, 
minőségéért, állapotáért, csomagolásáért, kiszolgáltatásáért, értékéért vagy létezéséért, 
továbbá az áruk feladóinak, fuvarozóinak szállítmányozóinak, címzettjeinek vagy 
biztosítóinak vagy bármely más személyek jóhiszeműsége, cselekményei és/vagy mulasztásai, 
fizetőképessége, kötelezettségteljesítése vagy hitelképessége tekintetében sem� továbbá az 
üzenetek, levelek, okmányok elvesztéséért, késedelmes továbbításáért és az elháríthatatlan 
erőhatalom) vis maior következményeiért (sztrájk, háború, felkelés, zavargás, stb.). Ez 
elsősorban az eladó kockázatát jelenti. A bankok kizárják saját felelősségüket az általuk 
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bekapcsolt bankok teljesítésért mivel ezt a megbízó utasítására teszik ezért ennek költségét és 
kárveszélyét a megbízó azaz a vevő köteles viselni. (lásd. 18. cikkely: Felelősségkizárás egy 
megbízott fél cselekményeiért.) 
 
10.5.2. Az akkreditívvel kapcsolatos jogviszonyok 
 Az akkreditívvel kapcsolatos jogviszonyok három csoportba oszthatók: 
a) a megbízó és a nyitóbank közötti megbízási jogviszonyra, amelynek tárgya az akkreditív 

feltételeinek meghatározása és megnyitása, 
b) a nyitóbank és a kedvezményezett, és az esetlegesen bekapcsoló megerősítő-bank és a 

kedvezményezett közötti akkreditív- jogviszonya 
c) az akkreditív lebonyolításában közreműködő bankok közötti megbízási jogviszonyokra, 

amelyek értékesítésre, fizetésre (váltóelfogadásra, negociálása), megerősítésre 
vonatkozhatnak. 

a) A megbízó és a nyitóbank közötti jogviszony 
A vevő, megbízó (applicant) � a nyitóbank ügyfele ad megbízást az akkreditív megnyitására 
és a külkereskedelmi szerződés alapján határozza meg azokat az okmányokat és feltételeket, 
amelyeket a kedvezményezettnek az akkreditív igénybevétele érdekében teljesítenie kell. Az 
akkreditív feltételeinek meghatározása az az eszköz a vevő számára, mely az eladót 
kötelezettségének szerződés szerinti teljesítésére tudja ösztönözni (pl. minőségellenőrzési 
okmányok, tiszta (clean) B/L, stb. előírásával). 
Az okmányos meghitelezés, mint korábban írtuk a külkereskedelmi szerződéstől független, 
önálló jogügylet. De nem szabad elfelejtkezni arról, hogy ezt a jogügyletet megelőzi az őt 
létrehozó adásvételi szerződés, amelynek fizetési feltételét szabályozó pontja előírja, hogy 
milyen típusú akkreditív megnyitásával történik a vevő fizetési kötelezettségének teljesítése. 
Ebből következik, hogy ha a vevő eltér a megállapodástól (pl. azonnali fizetési (sight payment 
credit) helyett halasztott fizetésű akkreditívet nyit, avagy nem a szerződéses paritásnak 
megfelelő fuvarlevél, ill. szállítási okmány benyújtását írja elő, stb.) az akkreditív 
feltételeinek meghatározásánál, az eladó jogosult kérni a vevő költségére a megnyílt 
akkreditív módosítását, ill. elállhat a szerződés teljesítésétől a vevő szerződésszegésére 
hivatkozva. Sokszor a szerződő felek nem határozzák meg a szerződésben részletesen az 
akkreditív feltételeit, a benyújtandó okmányok körét, és ezért kerül sor a módosításra. A 
szokvány a 9. Cikkely alapjain előírja, hogy a kedvezményezett köteles értesítést adni a 
módosítás elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az eredeti meghitelezés vagy a 
módosításokat tartalmazó meghitelezés kikötései a kedvezményezett számára addig 
hatályosak, amíg a kedvezményezett nem közli a módosítás elfogadását azzal a bankkal, 
amelyek a módosításról őt értesítette. Ha a kedvezményezett nem nyilatkozik � módosítás 
elfogadásról (vagy visszautasításáról), akkor vélelmezik a módosítás elfogadását és ettől a 
pillanattól kezdve a meghitelezést módosítottnak fogják tekinteni. 
Ezeken (9.) cikkely szerint az akkreditív nyitása, ill. módosítása attól kezdve él önálló életet (és számit önálló, az 
alapszerződéstől független jogügyletnek) amikor a kedvezményezett vevő elfogadta (ill. nem utasította vissza) a 
megnyílt akkreditív feltételeit! 
b.) A nyitóbank és a kedvezményezett jogviszonya 
A nyitóbank és a kedvezményezett között létrejövő jogviszony az akkreditív lényegét jelenti, 
ez az ún. tulajdonképpeni akkreditív jogviszony. A nyitóbank kötelezettségvállalása 
szempontjából a szokvány (9. Cikkely) az akkreditívek alábbi négy típusát különbözteti meg: 
1. ha a meghitelezés látra szóló fizetést ír elő, látra fizet, 
2. ha a meghitelezés halasztott fizetést ír elő, fizetés az akkreditív előírásainak megfelelően az esedékesség 

időpontjában, 
3. ha a meghitelezés váltóelfogadást ír elő, akkor � a nyitóbank általi váltóelfogadás előírása esetében a 

kedvezményezett által a nyitóbanknak címzett intézvényt elfogadja és esedékességkor kifizeti, vagy � a 
kedvezményezett által egy másik banknak címzett intézvény elfogadása és esedékességkori kifizetése, ha a 



 

84 

meghitelezésben előirt címzett bank nem fogadja el a neki címzett intézvényt vagy esedékességkor nem 
fizeti ki az általa elfogadott váltót, 

4. ha a meghitelezés negociálást ír elő, a kibocsátók és/vagy a jóhiszemű birtokosok (bona fide holders) elleni 
megtérítési igény nélkül kifizeti a kedvezményezett által kibocsátott intézvényt és/vagy a meghitelezés 
alapján benyújtott okmányokat. 

(A negociálás tehát az akkreditíven alapuló követelés megtérítési igény nélküli �azaz visszkereseti jog nélküli � 
megvételét jelenti.) 
A meghitelezés nem nyitható meg úgy, hogy az a megbízónak címzett intézvénnyel legyen igénybevehető. Ha az 
akkreditív ennek ellenére a megbízónak címzett intézvényt ír elő, a bankok az ilyen intézvényt további 
okmánynak fogják tekinteni.  
Ha a meghitelezés nemcsak a nyitóbanknál vehető igénybe, minden akkreditívben meg kell jelölni azt a bankot 
(ez a �kijelölt bank� � �nominated bank�), amelyet a nyitóbank felhatalmazott a kifizetésre, vagy intézvény(ek) 
elfogadására vagy negociálásra. A szabadon negociálható meghitelezésben bármely bank lehet kijelölt bank. Az 
okmányokat a nyitó bankhoz vagy a megerősítő bankhoz (ha van ilyen), vagy bármelyik más kijelölt bankhoz 
kell benyújtani. 
c.) Az akkreditívben közreműködő bankok közötti jogviszonyok 
Az akkreditív lebonyolítása során a vevő (ügyfél, megbízó) megbízásából a nyitó bank különféle funkciók 
elvégzésére bekapcsolhat más bankot vagy bankokat. A nyitó bank (issuing bank) által megbízott másik bankot 
(amely általában a nyitó bank eladó országbeli levelezőpartnere) második banknak, vagy bekapcsolt banknak 
nevezzük.  
Az eladó érdeke az, hogy ez a második bank saját számlavezető bankja legyen, de erre természetesen nincs 
biztosíték � ez is részét képezi az adásvételi szerződés során folytatott alkunak. (Ezért is szokták gyakran a 
második bankot � félreérthetően és helytelenül az eladó bankjának hívni!) A második bankot a vevő kérésére, 
költségére és kockázatára a nyitó bank kapcsolja be az akkreditíves ügyletbe. A bekapcsolt bank(ok) � következő 
feladatokat láthatják el: értesítés, megerősítés, fizetés (negociálás).  
Az értesítő (avizáló, advising bank) bank 
A nyitó bank a nemzetközi kereskedelmi gyakorlat alapján nem közvetlenül küldi meg az akkreditívet (amely 
formáját tekintve lehet levél, távirat, telex, telefax SWIFT-rendszeren keresztül, stb.) a kedvezményezettnek, 
hanem a kedvezményezett országában levő bank útján. Az értesítő banknak postás szerepköre van, az akkreditív 
másolatát megküldi a kedvezményezettnek, előtte azonban ellenőrzi az akkreditív hitelességét (létező bank 
nyitotta-e meg, az aláírások cégszerűek és azonosíthatóak � tehát feltehetően nem hamisítottak. Ha az avizáló 
bank az akkreditív külső megjelenése szerinti hitelességet nem tudja megállapítani, akkor ezt késedelem nélkül 
közölnie kell a nyitó bankkal. Az értesítő bank külön felkérésre (és jutalékért) vállalhatja a megerősítést és a 
fizetést is. 
A megerősítő (igazoló) bank 
A nyitó bank felhatalmazhat egy másik bankot arra, hogy megerősítse a nyitó bank visszavonhatatlan 
akkreditívjét. Ez a megerősítés (igazolás) a megerősítő bank (igazoló bank, confirming bank) 
kötelezettségvállalása arra, hogy az akkreditívben előirt feltételek teljesítése és az előirt okmányok benyújtása 
esetében ugyanazokat a kötelezettségeket teljesíti a kedvezményezettel szemben, mint amelyeket a nyitó bank 
vállalt az akkreditívben, hiszen a megerősítő bank és a kedvezményezett között ugyanolyan akkreditív 
jogviszony jött létre, mint a nyitó bank és a kedvezményezett között. Ebből következően a kedvezményezett a 
megerősítés miatt kétszeresen is biztosítva van, az akkreditív teljesítésére akár a nyitóbankkal, akár a megerősítő 
bankkal szemben igényt támaszthat. A megerősített (confirmed) akkreditív biztonságot nyújt az eladónak a nyitó 
bank esetleges fizetésképtelensége ill. átutalási (transzfer) tilalmak, politikai kockázatok esetében. A megerősítő 
bank lehet az avizáló bank is, de lehet egy független �harmadik� bank is. A megerősítő bank mindenképpen az 
eladó által elismert, jó bonitású első osztályú bank, amely iránt az eladó érthetően több bizalommal van, mint a 
vevő esetleg ismeretlen nyitó bankja iránt. 
A fizető bank 
Az akkreditívben a szokvány szerint meg kell jelölni a már említett kijelölt bankot (ha nem a nyitó bank fog 
közvetlenül teljesíteni), amely az akkreditívben vállalt kötelezettséget teljesíti: fizet, váltót elfogad, vagy 
negociál. Ez általában a kedvezményezett országában lévő bank, sok esetben azonos az értesítő bankkal. Ennek 
az ún. fizető banknak a kötelezettsége, hogy a benyújtott okmányokat ellenőrzi, hogy megfelelnek-e az 
akkreditív előírásainak. Ha igen, akkor ez a fizetésre kijelölt bank teljesíti a nyitó bank kötelezettségeit a 
kedvezményezettel szemben, fizetéseit a nyitó bank a megbízás alapján számára megtéríti. A fizető bank a 
nyitóbank �pénztárosaként� működik, a nyitó bank megbízottja. Ha a fizető bank nem teljesítené a megbízás 
alapján a fizetési kötelezettségét, a kedvezményezett a nyitó bank ellen léphet fel. 
Ha az akkreditív szabadon negociálható (ezt az ún. �bona fide holder� záradék jelzi), akkor a negociáló bank 
kijelölésére az akkreditívben nem kerül sor, hiszen ebben az esetben bármely bank negociálásra kijelölt bank 
lehet. 
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10.5.3. Okmányvizsgálatok és a nyitó bank döntése 
A bankok a meghitelezésben előirt minden okmányt ésszerű gondossággal kötelesek 
megvizsgálni, hogy meggyőződjenek arról, hogy azok külső megjelenésük szerint 
megfelelnek-e vagy sem a meghitelezés kikötéseinek és feltételeinek. Azokat az okmányokat, 
amelyek külső megjelenésük szerint nincsenek összhangban egymással, külső megjelenésük 
szerint nem felelnek meg a meghitelezés kikötéseinek és feltételeinek. A nyitó bank, a 
megerősítő bank (ha van ilyen), vagy a megbízásukból eljáró kijelölt bank mindegyike az 
okmányok kézhezvételének napját követő hét bankmunkanapot meg nem haladó ésszerű időn 
belül köteles az okmányokat megvizsgálni és eldönteni, hogy elfogadja vagy visszautasítja az 
okmányokat, és döntéséről megfelelően tájékoztatni azt a felet, akitől az okmányokat kapta. 
(lásd 13. cikkely) Ha a benyújtott okmányok megfelelnek az akkreditív előírásainak a nyitó 
bank és/vagy a megerősítő bank azonnal teljesíti az akkreditívben vállalat kötelezettségét 
(fizetés, váltóelfogadás, stb.) ill. megtérítést nyújt annak a kijelölt banknak, amely fizetett, 
halasztott fizetési kötelezettséget vállalt, intézvényt fogadott el vagy negociált. Ha a nyitó 
bank azt állapítja meg, hogy a benyújtott okmányok nem felelnek meg az akkreditív 
kikötéseinek és feltételeinek, a nyitó bank saját megítélése szerint megkeresheti a megbízót, 
hogy adjon felmentést az eltérés(ek) kifogásolása alól. Ha a nyitó bank és/vagy a megerősítő 
bank (ha van ilyen) vagy a megbízásukból eljáró kijelölt bank úgy dönt, hogy visszautasítja az 
okmányokat, ill. a felmentést a megbízótól nem kapta meg a nyitó bank a kedvezményezett 
igényének teljesítése (az okmányok visszautasításával) elmarad. A visszautasításról 
haladéktalanul, de legkésőbb az okmányok átvételének napját követő hetedik bankmunkanap 
elteltéig értesítenie kell azt a bankot, amelytől az okmányokat kapta, vagy a 
kedvezményezettet, ha az okmányok közvetlenül tőle érkeztek. Ebben az értesítésben 
konkrétan meg kell jelölni azokat az eltéréseket, amelyek miatt a bank visszautasítja az 
okmányokat és nyilatkozni kell arról, hogy az okmányokat visszaküldi a benyújtónak avagy a 
benyújtó rendelkezésére tartja. A fizető bank az okmányvizsgálat során az akkreditív 
feltételeitől eltérő okmányok esetén dönthet úgy is, hogy nem utasítja vissza az okmányokat, 
hanem jogfenntartással, vagy garancia ellenében kifizeti az akkreditívben szereplő összeget a 
kedvezményezettnek és erről értesíti a nyitó bankot. A nyitó bank ez esetben is saját 
elhatározása (ill. a megbízó felhatalmazása) alapján dönt az okmány elfogadásról vagy � 
visszautasításról. Visszautasítás esetén a fizető bank él a jogfenntartással és visszaköveteli a 
kedvezményezettől a kifizetett összeget (ill. él a bankgaranciával). 
 
10.5.4. Az akkreditív szokásos, legfontosabb feltételei 
a) Nyitó bank megnevezése. 
b)  Megbízó neve, telephelye. 
c) Kedvezményezett neve, telephelye. 
d) Az akkreditív lejárata (hely, időpont): Ameddig az akkreditív igénybevehető, e határidőig lehet az 

okmányokat benyújtani. Ha nincs külön szállítási határidő az akkreditívben föltüntetve, akkor a bankok 
visszautasítják a szállítási okmányok keltétől számított 21 napnál később benyújtott okmányokat. 

e) Szállítási határidő: a szállítási okmány kelte nem lehet későbbi e határidőnél. 
f) Az áru megnevezése. 
g) Az áru mennyisége: pontosan vagy cca. megjelöléssel, a kb. meghatározásnál a szokvány 10 %-os 

toleranciát (± 10 %-os eltérést) engedélyez. Hacsak az akkreditív kifejezetten nem rendelkezik úgy, hogy a 
megadott mennyiségtől eltérni nem lehet, akkor a szokvány a kb. (cca) megjelölés nélkül is engedélyez 5 %-
os toleranciát. Mindkét esetben azonban a túllépés (az igénybevételek) összege nem haladhatja meg a 
meghitelezés összegét. 

h) A meghitelezés összege, devizaneme: pontos összeggel, vagy cca. megjelöléssel (ekkor (± 10 %-os eltérés 
megengedett). 

i) Az igénybevétel módja: �Minden meghitelezésnek világosan fel kell tüntetnie, hogy látra szóló fizetéssel, 
halasztott fizetéssel, váltóelfogadással vagy negociálással vehető-e igénybe.� (10 cikkely) 

j) A kijelölt bank megnevezése: Minden akkreditívnek meg kell neveznie a fizető (halasztott fizetést ígérő), 
váltóelfogadó vagy negociáló bankot, kivéve, ha a negociálást bármely bank végezheti. 

k) Részszállítás engedélyezése: Hacsak az akkreditív külön nem tiltja, akkor megengedett. 
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l) Átruházhatóság, oszthatóság: Az akkreditív átruházható, ha azt a nyitó bank kifejezetten megengedi és 
átruházhatónak jelölte. (Azaz szerepel benne az a szó, hogy �tansferable�). Hacsak a meghitelezésben 
másként nem írták elő az átruházható akkreditív csak egyszer ruházható át. Az átruházhatóság azt jelenti, 
hogy az eredeti kedvezményezett maga helyett más kedvezményezettet jelöl meg, oszthatóság esetén pedig 
maga helyett több kedvezményezettet jelölhet meg. Az átruházható akkreditív egyben osztható is.  

m) A benyújtandó okmányok: Ez a pont jelenti az akkreditív �lelkét�, a leglényegesebb feltétel. A benyújtandó 
okmányok száma és fajtája egyben jelzés az eladó és a vevő egymás iránt érzett bizalmának fokáról is. 
Kereskedelmi számlák: külső megjelenésükből kitűnőleg az akkreditív kedvezményezettjének kell kiállítani 
a megbízó nevére (kivétel az átruházható akkreditív) és a számlákat nem kell aláírni. A kereskedelmi 
számlában szereplő áruleírásnak meg kell egyeznie a meghitelezésben szereplő leírással. Az összes más 
okmányban az áru leírható olyan általános kifejezésekkel, amelyek nincsenek ellentmondásban az 
akkreditívben szereplő áruleírással. 
Vámszámla. 
konzuli számla, 
fuvarozási okmányok: valamennyi szállítási okmányra vonatkozik a szokvány meghatározása a külső 
megjelenés szerinti megfelelőségre. Elfogadják � ellenkező előírás hiányában � azt a bármilyen elnevezésű 
okmányt, amely külső megjelenése szerint úgy tűnik, hogy megjelöli a fuvarozó nevét és az okmányt aláírta, 
vagy más módon hitelesítette: a fuvarozó, vagy a fuvarozó nevében annak megnevezett ügynöke (tengeri 
szállításnál a hajóskapitány, vagy megnevezett megbízottja) is aláírhatja a fuvarlevelet. A hajóraklevélnek, a 
nem forgatható tengeri fuvarlevélnek tartalmaznia kell, hogy az árut berakodták, vagy egy megnevezett 
hajóval elhajózták. Légi szállításnál fel kell tüntetni a fuvarozásra elfogadást a fuvarlevélen, közúti, vasúti 
vagy belvízi-folyami fuvarozásnál az áru leszállítás, elküldés vagy fuvarozás végett történő átvételét kell a 
fuvarlevélen szerepeltetni. A többmódozatú (multimodális) szállítási okmányok esetében a szokvány szerint 
a külső megjelenésre megfelelő okmányból ki kell tűnnie, hogy ki szervezte a szállítást, ez lehet egy 
fuvarozó (például hajóstársaság), vagy egy operátor, általában szállítmányozó. Az ilyen szállítmányozói 
okmány a kombinált fuvarozásnál használt Fiata Combined Transport Bill of Lading. A bankok akkor nem 
fogadják el szállítási okmányként, ha tengeri/óceáni hajóraklevél van előírva (a vevő megbízásának 
megfelelően). A tengeri/óceáni hajóraklevelet a hajóstársaság, vagy annak megnevezett ügynöke, a 
hajóskapitány, vagy annak megnevezett megbízottja írhatja alá. 
Minden szállítási okmánynak tisztának (clean-nek) kell lennie, különben a bankok visszautasítják az 
okmányokat (ill. az akkreditívben foglalt fizetési ígéret teljesítését). Tiszta szállítási okmány az, amely nem 
tartalmaz az áru és/vagy a csomagolás hibás állapotát kifejezetten megállapító záradékot vagy bejegyzést. 
biztosítási okmányok 
egyéb okmányok: (származási bizonyítvány) minőségi bizonyítvány, 

csomagolási jegyzék, radioaktivitási igazolás, stb. 
intézvény: Az intézvény címzettje általában a nyitó bank, de a nyitásból kitűnően más bank is lehet. Az 
akkreditív igénybevétele során az alábbi leggyakoribb (okmányeltérések) szoktak előfordulni, amelyek miatt 
a nyitó bank megtagadja a teljesítést és visszautasítja a benyújtott okmányokat: 

a.)a fuvarokmány nem tiszta, 
b.)a kereskedelmi számlán eltérő áruleírás, ill. eltérő adatok szerepelnek, mint az akkreditív szövegében, 
c.)a benyújtott okmányok egymással nincsenek összhangban (eltérő mennyiségek, összegek, stb.), 
d.)hiányos okmánygarnitúra benyújtása valamely előirt okmány benyújtásának elmulasztása), 
e.)késve benyújtott okmányok, stale B/L, 
f.)az akkreditív lejárata utáni benyújtás, 
g.)nem szabályosan kiállított, kellékhiányos váltó, ill. intézvény, 
h.)tiltás ellenére részszállítás vagy átrakás történt, 
i.)a számla hiányos, nem tartalmazza az akkreditív szerinti paritást, 
j.)a biztosítás nem megfelelő, nem fedezi, pl. az akkreditívben előirt kockázatokat, 
k.)a szállítás az akkreditív előírásaitól eltérő kikötők között történt, 
l.)gépelési hibák az okmányokon, a javítások a szállító által nincsenek hitelesítve, 
m.)az akkreditív előírása ellenére az akkreditivszám és/vagy a vevő rendelésszáma nem szerepel az 
okmányokon, 
n.)az okmányok nem az akkreditív szerinti nyelven lettek kiállítva, 
Az eladó hibalehetősége sajnos sokáig folytatható lenne, ez jelenti az eladó kockázatát az akkreditíves ügyletben 
és ez növeli a vevő biztonságérzetét, hogy szerződéses árut kapjon.  
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az akkreditíves fizetési mód mégis az eladónak kedvezőbb, hiszen ha 
akkreditívszerűen teljesít pénzéhez jut, nem kerül birtokon kívül, a vevő pedig halasztott fizetésű akkreditív 
esetén sem tilthatja meg a fizetést az áru minőségére hivatkozva, ha az okmányokat a nyitó bank elfogadta. A 
vevő számára akkreditíves fizetésnél érvényesül a Bécsi Egyezmény ide vonatkozó cikkelye (58. Cikkely), 
amely megengedi a kivételt, azaz: �A vevő mindaddig nem köteles megfizetni a vételárat, amíg nincs lehetősége 
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megvizsgálni az árut, kivéve, ha a feleknek a szállítási, ill. a fizetési eljárásra vonatkozó megállapodása kizárja 
vevőnek ezt a lehetőségét.� A vevő fizeti az akkreditív nyitási költségeket (incluzive a bekapcsolt bankokét is), 
továbbá kamatveszteséget szenvedhet, ha a nyitó bank ragaszkodik a nyitási megbízással egyidejűleg az 
akkreditív összegének elkülönítéséhez, zárolásához. Ez alól kedvező kivételt jelenthet a vevő részére bizonyos 
különleges akkreditív típusok alkalmazása. 
A kereskedelmi hitellevél (Commercial Letter of Credit) rövidítve: C/L/C. 
Az angolszász országok gyakorlatában alkalmazzák. Jellegzetessége abban nyilvánul meg, hogy az akkreditív 
kibocsátója (a nyitó bank) arra kötelezi magát, hogy az előirt okmányok és az ezek kíséretében benyújtott 
intézvény és maga az akkreditív-levél (okirat) időben történő bemutatása esetén bármely jóhiszemű harmadik 
birtokosnak (ez az un. bona fide holders záradék) kifizeti az akkreditív összegét, ill. elfogadja az általában 
későbbi időpontra szóló intézvényt (draftot). A váltó kibocsátója az eladó, rendelvényese a negociáló bank és 
címzettje a nyitó bank. A váltó esedékességekor az akkreditív lejárati idején belül a negociáló bank fog fizetést 
követelni a nyitó banktól.  
Készenléti akkreditív (stand by letter of credit) 
Formáját tekintve akkreditív (hiszen szerepel is az ICC 500 szokvány definíciójában), 
tartalmilag azonban a vevőért nyújtott bankgarancia. Az USA viszonylatában alkalmazzák, 
mivel ott a bankok nem vállalhatnak bankgaranciát a vevőért. A nyitó bank fizetést ígér, ha a 
megbízó nem teljesíti fizetési kötelezettségét. Igénybevételéhez ez esetben a kedvezményezett 
nyilatkozata szükséges, hogy a vevő nem fizetett és a feladási � szállítási okmányok 
benyújtása. 
Feltöltődő akkreditív (revolving credit) 
Nagyösszegű, több részszállítással teljesítendő szerződéseknél alkalmazzák. A nyitó bank 
kötelezettséget vállal, hogy a keretösszegen belül (a szerződéses érték) meghatározott 
részösszeg erejéig akkreditívet nyit és ha az igénybevétel megtörtént az újabb részszállítás 
erejéig föltölti az akkreditívet, megújítja azt. Az eladó számára biztonságos, mivel a nyitó 
bank a teljes keretösszegre ígér fizetést, a vevőnek pedig azért előnyös, mert csak az esedékes 
részszállításra kell az akkreditív fedezetet biztosítani és nem a teljes szerződéses összegre. 
Back to back akkreditív (almeghitelezés) 
Elsősorban reexport ügyleteknél alkalmazzák olyan esetben, amikor az ügylet bizalmi 
jellegénél fogva a reexportőr nem tud átruházható akkreditívet kérni a vevőjétől. Ilyenkor a 
vevő megbízásából a reexportőr javára nyílt akkreditív alapján a bank megnyit egy másik 
akkreditívet az eladó javára. Az első akkreditív fedezetét képezi a második akkreditívnek, és a 
kettő együtt alkotja a back-to-back meghitelezést. Ez a módszer alkalmas arra, hogy a 
reexportőr a saját vásárlását is a vevőjével finanszíroztassa meg és nagy mértékben 
csökkentse az ügylet pénzügyi kockázatát. 
Packing Credit (megelőlegező) akkreditív: 
A bekapcsolt bank a nyitó bank tudta nélkül nyújt előleget, hogy a tőkeszegény közvetítő az 
árut be tudja szerezni. A bank számára fedezet a kedvezményezett zálogtartó nyilatkozata.  
Red clause (meghitelezés): 
A red clause meghitelezés esetén a nyitó bank a bekapcsolt banknak a piros tintával irt 
záradék összegéig engedélyt ad a kedvezményezett részére hitelnyújtásra. A nyitó bank az 
előlegfizetési megbízással felelősséget vállal a kedvezményezettért kockázata csökkentése 
érdekében természetesen megfelelő biztosítékot kérhet (bankgaranciát, zálogjogot, stb.) 
Lokál akkreditív: 
A nyitó bank helyi, nem konvertibilis valutában ígér fizetést. 
Nem operatív akkreditív:  
A megnyílt akkreditív hatályba lépését a nyitó bank valamilyen feltételhez köti, amit az 
eladónak kell teljesítenie, hogy az akkreditív operatívvá válhasson. 
Preavizós akkreditív: 
A nyitó bank a vevő megbízásából akkreditív nyitását ígéri előavizójában, a nyitáshoz 
azonban az eladónak bizonyos feltételeket kell teljesítenie (például kiviteli engedély 
beszerzése és prezentálása). (Constantinovits-Sipos, 1999) 
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Az akkreditív fizetési mód gyakorlati problémáira jó példa az alábbi un. �pszeudó� akkreditív 
(álakkreditív�) esete, azaz amikor az eladó �csapdába� esik. 
Az akkreditíves ügylet lényege, hogy az eladó nem kerülhet birtokon kívül, ha 
akkreditívszerűen teljesít. A gyakorlatban azonban előfordul (�az 1990-es években a szerző 
néhány mérnök�külkereskedő tanítványánál �fejlett� relációban történt), hogy az eladó nem 
veszi észre az akkreditívben előirt feltételek között megbújó csapdát. Például CIF paritás 
esetén a vevő kéri benyújtani a 2/3 originális Bill of Lading-et, 1/3 B/L-t pedig a vevő címére 
ill. a vevő speditőrjének címére kell valamilyen gyorspostai módon (pl. DHL-lel) eljuttatni, 
benyújtandó okmánynak tehát előírja a DHL feladási igazolásának benyújtását az 1/3 - ad B/L 
elküldéséről. Mire az eladó benyújtja az okmányokat már birtokon kívül is került, hiszen a 
gyorspostai úton a vevő már 24/48 órán belül hozzájutott az 1/3 eredeti Bill of Lading-hez 
(amely megtestesíti az árut, és birtokában hozzájuthat az áruhoz) és némi rosszhiszeműséget 
feltételezve megkéri bankját, hogy találjon valamilyen okmányhibát, hiszen aki keres, az talál 
is. A megoldás persze az L/C módosíttatása lehetett volna, hogy az 1/3 B/L -t kapitányi 
postával  juttatja el a vevő rendeltetési kikötőbeli szállítmányozójához és a benyújtandó 
okmányok között ekkor a kapitányi igazolás szerepelne az átvett 1/3 eredeti B/L-ről. A másik 
lehetőség az eladó birtokon kívül kerüléséhez, ha pl. szárazföldi szállítási mód esetén a 
fuvarokmányok címzettje a vevő vagy megbízottja, speditőrje. Ekkor ugyan nem lesz a vevő 
birtokában árut megtestesítő értékpapír, csak éppen az áru adott esetben hamarabb érkezik 
meg a vevőhöz (sight payment creditet feltételezve), minthogy az okmány benyújtása 
megtörténne, a vevő megtekinti az árut és esetleges minőségi kifogás ill. rosszakarat miatt az 
eladó valamely okmányhiba miatt nem jut pénzéhez, hiszen ne felejtsük el, elegendő egy betű 
elírása valamely okmányon (pl. számlán) az akkreditív előírásához képest és a bank (és a 
vevő) megtagadhatja a fizetést. Ez történt a szerző kezdő külkereskedő korában, osztrák-
német relációban. Fontos utalni a szokványra, amely szerint okmányhiba esetén a vevő 
utasíthatja a nyitó bankot a fizetésre, tehát kulcskérdés a vevő jóhiszemű. Fair magatartása. 
(Még akkor is, ha elírás vagy hibás módon van leírva az akkreditív valamely előírása � a 
magánjogi szerződésünkhöz viszonyítva �, ha nem kifogásoltuk meg az akkreditívet, akkor az 
okmányokat ennek megfelelően kell kiállítani.) A fenti esetekben azért beszélünk 
álakkreditívről, mivel lehetővé teszi a vevő számára azt, hogy a fizetés (ill. ígérete) előtt 
hozzájusson az áruhoz és ezáltal az eladó kiszolgáltatottá válik. 
 
10.6. Bankgaranciával fedezett fizetési ígéret 
 Az eladó szempontjából az akkreditíves fizetési mód utáni legbiztonságosabb fizetési mód, amely biztosítja, 
hogy az eladó ne kerülhessen birtokon kívül. A fizetés időpontja szerint a szállítással egyidejű is lehet, azonban 
általában a hiteleladásnál alkalmazott fizetési mód, amikor a vevő az áru birtokába kerülvén utólag fizeti az 
ellenértéket. Formailag tehát átutalásról van szó, amelynek fedezete a vevő által az áru kiszállítását megelőzően 
nyitott bankgarancia. A bankgarancia az alapügylettől független jogi kötelezettségvállalást jelent, ha a vevő nem 
fizet (például az átutalással) a szerződéses fizetési időpontban, akkor a bankgaranciát nyitó bank fog fizetni, azaz 
az eladó jogosult lehívni a bankgarancia összegét. A bankgarancia tehát a garanciát nyújtó bank 
visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalása (természetesen a bankgaranciának � B/G-nek is van lejárati 
határideje) függetlenül az őt létrehozó alapjogviszonyból származó kifogásokra (pl. reklamációkra). Ez 
különbözteti meg a bankkezességtől, ahol a kezes bank minden olyan esetben megtagadhatja a fizetést, amilyen 
jogcímen kliense, a vevő jogosan utasította el a fizetést, pl. minőségi kifogásokra hivatkozással. Ezért lényeges 
az eladó számára, hogy ténylegesen bankgaranciát kapjon és ne csak névlegesen, mivel nem az elnevezés 
(németül Bankgarantie, a bank-kezesség pedig Bankbürgschaft, az angolszász területen azonban nyelvileg 
nincsen meg a különbség, hiszen a guarantee, guaranty, letter of indemnity, surety szinonim fogalmak) számit, 
hanem a tartalmi előírások (a B/G szövegében szerepelnie kell, hogy a kedvezményezett-eladó első felszólítására 
az alapügylet vizsgálata nélkül köteles fizetést teljesíteni.) A bankgaranciával fedezett fizetési mód kedvezőbb a 
vevő számára, mint az akkreditíves fizetési mód, mivel saját bankkapcsolata függvényében általában nem kell a 
B/G fedezetét leraknia ill. számláján zároltatni és a B/G nyitás költségei is alacsonyabbak Az eladó kockázatát a 
bankgaranciát nyújtó bank jelenti, hiszen adott esetben, ha nem első osztályú bankról van szó, bankcsődnél 
birtokon kívül kerülhet.  
 



 

89 

10.7. Okmányos beszedvény 
A külkereskedelemben igen elterjedt fizetési mód, amely � mint a későbbiekben látni fogjuk � egyértelműen a 
vevőnek kedvezőbb fizetési konstrukció és számára kedvezőbb, mint az akkreditíves avagy bankgaranciás 
fizetési módozatok. Az okmányos meghitelezéshez hasonlóan a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szokványban 
szabályozta az egységes alkalmazását: 
Egységes Beszedési Szabályok � Uniform Rules for Collection URC 522 számú ICC szokványa (a 
továbbiakban: URC), amelynek legújabb változata 1996. január 1-je óta van érvényben. A bankok bejelentik az 
ICC-nek, ha alkalmazzák a szabályokat és ezt a beszedésre vonatkozó okmányokon is föltüntetik. Az URC a 
beszedést és a beszedésben résztvevőket az alábbiak szerint határozza meg: 
... okmányoknak a bankok által kapott utasításoknak megfelelő kezelését avégett, hogy: 
1, fizetést és)vagy elfogadást eszközöljenek ki, vagy 
2, okmányokat szolgáltassanak ki fizetés és/vagy elfogadás ellenében, vagy 
3, okmányokat szolgáltassanak ki más kikötések és feltételek szerint. 
Okmányok alatt fizetési okmányok és/vagy kereskedelmi okmányok értendők. A fizetési okmányok: az idegen 
váltók, saját váltók, csekkek nyugták és egyéb fizetés elérésére használt okmányok. A kereskedelmi okmányok: 
számlák, fuvarozási okmányok, árut megtestesítő értékpapírok. Az URC a fenti definícióból következően a 
beszedvény (collection) alapvetően két fajtáját különbözteti meg : 
a, Az ún. tiszta beszedvényt (clean collection) ,amely olyan fizetési okmányok beszedését jelenti, amelyekhez 

nem mellékeltek kereskedelmi okmányokat 
b, Az ún. okmányos beszedvényt (documentary collection), amely kereskedelmi okmányokkal ellátott fizetési 

okmányok, vagy fizetési okmányokkal nem kísért kereskedelmi okmányok beszedését jelenti .A 
külkereskedelemben gyakoribb az okmányos beszedvény alkalmazása, ezért a továbbiakban ezt ismertetem. 

 
10.7.1. Az okmányos beszedvény fajtái 
A már említett documentary collection elnevezésen kívül szokták okmányos inkasszónak nevezni, (Cash Against 
Documents � C.A.D., Kasse gegen Documente). A fizetést az eladó kezdeményezi, ő lesz a megbízó, aki a 
beszedés elvégzésével megbíz egy bankot, ezt a bankot hívjuk küldő (remitting bank) banknak. Ha a küldő 
bankon kívül másik bank is bekapcsolódik a beszedésbe (általában több bank is bekapcsolódik ezt beszedő 
banknak (collecting bank) hívjuk. A bemutató bank (presenting bank) olyan beszedő bank, amely a címzettnek 
(drawee) � aki a vevő, � a megbízásnak megfelelően bemutatja az okmányokat. A beszedő és a bemutató bank 
általában ugyanaz, kivéve, ha a küldő banknak nincsen közvetlen kapcsolata a címzettel.Az URC kizárja a 
bankok felelősségét az okmányok tartalmával kapcsolatban a beszedési megbízás során nem vizsgálják az 
okmányokat, kivéve a küldő bankot, aki fölhívhatja megbízója figyelmét olyan okmányhibákra, amelyek a 
fizetés meg-tagadását eredményezhetik. Egyébként pedig a bankok kötelesek jóhiszeműen eljárni és ésszerű 
gondosságot tanúsítani. A bekapcsolt bankok tevékenységéért is kizárja a szokvány a felelősséget, továbbá az 
okmányok valódiságáért, az abban feltüntetett adatok hitelességéért, pl. mennyiségért, minőségért, értékért. A 
bankok az okmányokat csak külső megjelenésük szerint kötelesek ellenőrizni, hogy azonosak-e a beszedési 
megbízásban előirt okmányokkal. Az akkreditív szokványához hasonlóan a szokvány kizárja a bankok 
felelősségét az okmányok, üzenetek késedelmes továbbításáért, elvesztéséért, valamint ha tevékenységüket vis 
maior jellegű események miatt nem tudják elvégezni.  
Az okmányos beszedvénynek a nemzetközi gyakorlatában két alaptípusát különböztetjük meg a szerint, hogy az 
eladó milyen mértékű kockázatot vállal, beszélhetünk ún. sima (vagy nyitott) okmányos inkasszóról és az ún. 
vinkulált okmányos inkasszó típusokról. 
1. A sima (nyitott) okmányos inkasszó: 
Az eladó az árut a vevő címére és rendelkezésére adja fel, az áruszállítással kapcsolatos okmányokat (kivéve az 
árut megtestesítő értékpapírt � pl.- a B/L egy példányát szintén közvetlenül a vevőnek küldi meg) a beszedési 
megbízással és a kereskedelmi számlával az eladó a saját bankjának, a küldő banknak küldi. A vevő tehát a 
fizetés előtt megkapja az árut. A küldő bank az okmányok és a számla megküldésével felszólítja a vevő bankját, 
a beszedő bankot a fizetésre. A beszedő bank prezentálja az okmányokat a vevőnek (címzettnek) és felszólítja az 
ellenérték átutalására. Itt jelentkezik az eladó számára a kockázat, hiszen birtokon kívül kerülhet, ha a vevő 
megtagadja a fizetést. Az egyetlen eszköz az eladó kezében, amely azonban nem tekinthető fizetési garanciának, 
a bankok fizetési felszólításának morális kényszerítő ereje. Ha a vevő megtagadja a fizetést, akkor elveszíti üzleti 
jó hírnevét, hiszen a jövőbeli bankinformációkban kedvezőtlen megjegyzés fog szerepelni fizetési szokásával 
kapcsolatban. További kockázati elemet, kamatveszteséget okozhat az eladónak, ha a vevő késedelmesen tesz 
eleget fizetési kötelezettségének . 
A fenti kockázati elemek miatt a sima okmányos beszedvényt csak megbízható partner-kapcsolatban célszerű 
alkalmazni. 
2. Vinkulált okmányos inkasszó: 
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A vinkulált okmányos inkasszó lényege, hogy az eladó nem kerülhet birtokon kívül (ellentétben a sima 
okmányos inkasszóval), mivel az áru sem a vevő címére, sem rendelkezésére nem mehet.. Három típusa alakult 
ki: az indirekt, a direkt és a speditőr vinkuláció. 
a, indirekt vinkulált okmányos inkasszó: 

Az eladó az árut a vevő országában lévő speditőr címére és a beszedő bank (amely a küldő bankunk 
kapcsolata) rendelkezésére küldi az árut. A beszedő bank vagy a bemutató bank felszólítja a vevőt fizetésre, 
aki fizetés után hozzájut az okmányokhoz, ha árut megtestesítő okmány van a bank birtokában, akkor fizetés 
ellenében az értékpapírhoz hozzájut és ki tudja váltani a speditőrtől az árut (pl. B/L vagy közraktárjegy 
ellenében) .Ha nincs árut megtestesítő értékpapír (mivel pl. az áru vasúton érkezett a speditőrhöz), a bank 
fizetés után árufelszabaditó jegyet ad (delivery order, Ausfolgeschein) a vevőnek, amely alapján a speditőr 
kiadja az árut. Kockázati elemek az eladó számára: A vevő nem váltja ki az árut, így az eladónak 
gondoskodnia kell a visszaszállításról vagy új vevőről. A vevő késve váltja ki az árut � kamatveszteség. A 
vevőnek a speditőr a fizetés igazolása nélkül kiszolgáltatja az árut. Ez már a kriminalitás körébe tartozó eset. 
Védekezés ellene: az eladó speditőr kapcsolata lehet csak a külföldi címzett speditőr, semmiképpen sem lehet 
a vevő speditőrje, aki esetleg az eladó engedélye nélkül áru megtekintést biztosíthat � fizetés előtt � a vevő 
számára, aki pl. minőségi kifogásra hivatkozva fog késlekedni az áru átvételével. 

b, direkt vinkulált okmányos inkasszó: 
Az eladó a beszedő bank címére és rendelkezésére adja föl az árut. A bank felszólítja a vevőt fizetésre, aki 
fizetés ellenében megkapja az árut és az árura vonatkozó okmányokat, ill. az árut megtestesítő értékpapírt. Az 
eladó szempontjából nagyon biztonságos, csak a késedelmes áru - kiváltás ill. ki nem váltás okozhat károkat. 
Alkalmazását korlátozza, hogy a bankok hagyományos kereskedelmi árukat nem tudnak befogadni, ezért az 
URC szokvány is előírja, hogy előzetes banki beleegyezés szükséges a bank részéről. Általában kis tömegű, 
de nagy értékű áruk nemzetközi kereskedelmében használatos, pl. nemesfém, ékszer kereskedelem etc. 

c, speditőr vinkulált inkasszó: 
A nemzetközi kereskedelmi gyakorlatban elterjedt, a szokvány értelemszerűen nem foglalkozik ezzel a 
típussal, hiszen nem bankbeszedvény. Az eladó ugyanis az árut a külföldi speditőr címére és rendelkezésére 
adja fel, azzal a megbízással, hogy a speditőr csak a fizetés meghatározott igazolása után adhatja ki az árut a 
vevőnek. A fizetés igazolása történhet bankátutalást igazoló banknyugta átadásával, de a vevő hozzájuthat az 
áruhoz akár készpénz fizetéssel vagy váltó ellenében, hiszen a speditőr vinkuláció lényegéhez tartozik a bank 
kikapcsolása az ügyletből, részben bankköltség kímélés céljából, részben pedig az üzleti diszkréció 
érdekében (reexport, tranzit ügylet esetén). Lényeges kockázati elem a speditőr megbízhatósága, hogy fizetés 
előtt ne szolgáltassa ki az árut, engedély nélkül ne adjon áru megtekintési jogot, továbbá a szokásos kockázat: 
az eladó késedelmes fizetése ill. az áru ki nem váltása. A fizetési felszólítást gyakran a speditőr végzi, így 
mindenképpen többletköltség is felmerül, amit az eladónak kell állnia. 

 
10.7.2. Az okmányos beszedvény fajtái a fizetés esedékessége szerint 
A fizetés időpontja szerint az okmányos inkasszónak két fő típusa alakult ki, a látra szóló és a halasztott fizetésű. 
 a, látra szóló inkasszó: (Documents against Payment: D/P) 

A vinkulált okmányos inkasszó olyan formája, amikor a vevő az okmányok benyújtásakor fizet, ez azonnali 
fizetés teljesítését jelenti ,általában bankátutalás formájában, de ide tartozik a látra szóló váltó, (a sight draft) 
ellenében történő okmánykiadás is Ha az áru gyors kiváltása mind két fél érdeke, és nagyfokú a partneri 
bizalom ,akkor az eladó engedélyezheti, hogy a bank az ún. Trust Receipt � T/R - ellenében az okmányokat 
kiadja a vevőnek, hogy a vevő a vámkezelésről ill. a szükséges bevizsgálásokat elvégezhesse. A T/R a vevő 
elismervénye a bank áru feletti zálogjogáról, az áru kifizetéséig nem szerez tulajdonjogot a vevő.  

b, halasztott fizetésű okmányos inkasszó: (Documents against Acceptance: D/A A vinkulált okmányos inkasszó 
halasztott fizetésű változata, amely hitelnyújtást jelent a vevőnek, aki az okmányokhoz és az áruhoz fizetési 
ígéret ellenében jut. Az elnevezésből adódóan az a fizetési ígéret többnyire egy váltóban testesül meg, 
pontosabban a beszedő vagy bemutató bank az eladó által a vevőre címzett határidős váltó (intézvény) 
elfogadásakor adja ki az áru kiváltásához szükséges okmányokat .A váltó lehet a vevő által kiállított saját 
váltó is. 
A vevő fizetési ígérete nemcsak váltó lehet, hanem ide tartozik a vevő bankja (a beszedő bank) által nyújtott 
bankgarancia (B/G) ill. bankkezessége is, hogy a vevő fizetni fog. A fizetési ígéret lehet a vevő fizetést ígérő 
nyilatkozata is, hogy lejáratkor fizet. Dél-Amerikában szokásos fizetési ígéret az ún. pagare nyilatkozat adása 
a banknak. Ez a fajta adósi nyilatkozat, fizetési ígéret megjelent Magyarországon is az amerikai 
multinacionális cégek gyakorlatában, a magyar beszállító kénytelen elfogadni az amerikai üzleti kultúrábann 
honos, itthon azonban meglehetősen szokatlan nyilatkozatot, amely az I.O.U (I owe you) �céges� variációja. 
(Ez persze nem lenne baj, ha a kölcsönösségen alapulna, de az amerikai-magyar kapcsolatok aszimmetriája 
itt is megmutatkozik. Látni kell, hogy ezek a fizetési nyilatkozatok sokkal kevésbé biztonságosak, mint a 
váltóval ill. bankgaranciával tett fizetési ígéretek. 
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10.8. Céghitelnyújtás 
Kereskedelmi hitelnek vagy céghitelnek nevezzük azt a hitelezési formát, amikor az eladó az árut hitelben 
szállítja a vevőnek. A hitel árát az eladó természetesen beépíti a szerződéses árba a piaci szokásos kamat 
figyelembevételével. A hitel futamideje általában egy éven belüli, a nemzetközi kereskedelemben a 60, a 90 és a 
180 napos hiteleladás a leggyakoribb. A hitelnyújtás előtt az eladónak gondoskodnia kell a kockázatának 
csökkentést jelentő információk beszerzéséről, a bank- és büroinformációk bekéréséről a vevő fizetési 
moráljáráról és pénzügyi - gazdasági helyzetéről. Fontos tényező a vevő jó üzleti hírneve és az adott termék 
piacán kialakult fizetési szokások. A hitelező eladónak még a szerződés megkötése előtt célszerű megvizsgálnia 
a finanszírozási és refinanszírozási lehetőségeit valamint ezek költségeit. A céghitelnyújtás természetesen nem 
önálló fizetési mód, hiszen az előrefizetésen kívül, mint a korábbiakban láttuk, minden fizetési módnál lehetőség 
van halasztott fizetésre. A céghitelnyújtásnak két típusa létezik: a fedezett céghitelnyújtás és a fedezetlen nyílt 
hitelnyújtás. Fedezett hitelnyújtáskor az eladó valamilyen biztosítékot, garanciát kap arra, hogy a vevő a hitelt 
vissza fogja fizetni. Az ilyen biztosítékot nevezzük hitelfedezeti eszköznek, amely az alábbi lehet:  
- az akkreditív valamely halasztott fizetésű változata ill. valamely különleges akkreditív  
- az okmányos beszedvény D/A változata 
- váltó 
- bankgarancia 
- bankkezesség 
- T/R vagy hasonló jellegű zálogjog nyújtása (kézizálog: árulombard ill. értékpapírlombard)  
- közraktárjegy 
- értékpapírletét 
- zárolt számla 
- egyéb biztosíték 
 
10.9. Nyitvaszállitás  
Ez a fizetési mód az eladó számára a legkedvezőtlenebb, a vevőnek pedig értelemszerűen a legkedvezőbb. 
Önálló fizetési mód, amely nyílt céghitelnyújtást jelent, hiszen az eladónak semmiféle hitelfedezeti eszköz nem 
áll rendelkezésére, az egyetlen �garancia� a fizetésre a vevő szerződésben vállalt fizetési ígérete, amelyet 
azonban csak peres úton lehet érvényre juttatni, ha a vevő nem kíván fizetni. Az eladó teljesen ki van 
szolgáltatva a vevőnek, birtokon kívül kerülhet ill. fizetési késedelem esetén addicionális, előre nem kalkulált 
hitelnyújtással számolhat (pl. a vevő 90 nap helyett 100 napra fizet.) Fentiekből következik, hogy csak bizalmi 
alapon célszerű élni ezzel a fizetési móddal, megbízható üzleti partner kapcsolat esetén, hiszen az eladó 
kockázatát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Technikailag a nyitvaszállítás lényege, hogy az eladó az árut a vevő 
címére és rendeletére adja föl, az okmányokat is (ha van árut megtestesítő értékpapír, akkor azt is) közvetlenül az 
eladónak küldi meg. A vevő átveszi az árut és utólag teljesít fizetést. Az eladó a kereskedelmi számla küldésével 
közvetlenül a vevőt szólítja fel fizetésre, hogy a szerződés szerint pl. a számla keltétől 90 napra fizessen. A 
fizetés legtöbbször banki átutalással történik, de a vevő fizethet készpénzben, váltó ill. csekk átadásával is. 
Tradicionális üzleti partnerek esetében a bankköltségek kikapcsolásával a felek csökkenthetik a tranzakciós 
költségeiket. Ha a fizetés az ellenérték megfizetése az okmányok ill. a kereskedelmi számla átvétele után azonnal 
esedékes, akkor nem beszélhetünk nyílt hitelnyújtásról, hiszen a külkereskedelemi gyakorlatban ez általában 8 
ill.maximum 30 napon belüli utólagos fizetést jelent, amely nem tekinthető céghitelnyújtásnak. A sima 
okmányos inkasszóval összehasonlítva (amely szintén lehetőséget nyújt az eladónak a fedezetlen, nyílt hitel 
nyújtására, a nyitva szállításnál hiányzik a beszedő beküldő bank morális, erkölcsi felszólító ereje (ami 
ugyancsak nem számit hitelfedezeti eszköznek), hiszen a fizetési felszólítást bank bekapcsolása nélkül 
közvetlenül maga az eladó küldi. Mindkét fizetési módnál az eladó birtokon kívül kerülhet, nyitva szállításnál � 
mint említettük -a bankköltség megtakarítása miatt olcsóbban. Az említett kockázati elemek ellenére elterjedt 
fizetési módnak számit, ami elsősorban a multinacionális vállalatok szerepének növekedésével magyarázható, 
hiszen Magyarországon is a nagy multik leányvállalataikkal nyitva szállítással dolgoznak, sőt rendszeres 
beszállítóikkal is. A nyitvaszállítás valóban feltételezi a felek közötti tartós kapcsolatot és bizalmat; és ha van 
jellemző fizetési mód a kapcsolati marketingre (relationship marketingre), akkor ez az. Az angol-amerikai 
megnevezése � hasonlóan a magyarhoz  � nagyon kifejező: �on open account�.  
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11. A KÜLKERESKEDELMI  SZERZŐDÉS  REALIZÁLÁSA 
 
A külkereskedelmi szerződés sikeres előkészítése, a szerződéskötés után következik a szerződés realizálásának 
szakasza, az ún. lebonyolítás. A lebonyolítás nem igazán szép magyar kifejezés, azonban a szaknyelvben (nem 
véletlenül a német szaknyelv alapján) ez honosodott meg. Elnevezése ellenére nemcsak az adminisztratív ügyek 
intézését jelenti, hanem a fölmerülő problémák kreatív megoldását is magába foglaló tevékenység együttese, 
amelynek célja az üzlet megvalósítása. Az eladónak a szerződés teljesítése érdekében gondoskodnia kell a 
szerződéses áru leszállításáról, a vevőnek pedig a szállítmány fogadásáról és az ellenérték kifizetéséről. A 
külkereskedő életében az előnyös szerződéskötés jelenti a csúcspontot, a sikerélményt, azonban a körültekintő 
lebonyolítás nélkül az üzleti eredmény, nyereség sem realizálható, sőt a lebonyolítás során elkövetett hibák, nem 
körültekintő ügyintézés az eredetileg sikeres, profitot hozó üzletet is veszteségessé tehetik. A másik oldalról 
viszont nem állíthatjuk, hogy jó szerződést kötöttünk, ha a lebonyolítás folyamatában derül ki, hogy az 
üzletkötés során, a külkereskedelmi szerződésben bizonyos kérdéseket nem szabályoztunk egyértelműen és a 
lebonyolításkor emiatt merülnek fel többletköltségek. A lebonyolítás munkafázisai részben a külkereskedelemi 
ügylet típusától, részben az adott piaci előírásoktól, szokásoktól függ. Értelemszerűen nem ugyanaz a 
lebonyolítás eljárása reexport esetében ill. licenc eladásnál. Eltérés van az export és az import ügyletek 
lebonyolításánál, általában az export igényel nagyobb munkát, itt jelentkezik a nagyobb kockázat, ezért az export 
lebonyolítást ismertetjük részletesebben. A különbségek ellenére a lebonyolítás folyamatát egy nagyon általános 
algoritmussal szemléltetjük, amely a különféle ügyletek realizálásában meglévő alapvető azonosságokra, 
általánosítható feladatokra hívja fel a figyelmet. 
Az export lebonyolítás algoritmusa 
1. A szerződés életbe léptetése 
2. Fizetési garanciák beszerzése 
3. Finanszírozási lehetőségek ellenőrzése 
4. Áru beszerzése 
5. Határidők betartása 
6. Minőségellenőrzés 
7. Szállítmány-biztosítás kötése 
8. Szállítás, teljesítés, okmányok 
9. Ellenérték behajtása 
10. Elszámolás, utókalkuláció készítése 
Az import lebonyolítás algoritmusa 
1. A szerződés életbe léptetése 
2. Fizetési biztosítékok nyújtása 
3. Finanszírozási lehetőségek vizsgálata 
4. Szállítmány-biztosítás kötése 
5. Áru szállítása, átvétele 
6. Minőségellenőrzés 
7. Ellenérték számla szerinti kifizetése 
8. Elszámolás, utókalkuláció készítése 
Láthatjuk ,hogy az import lebonyolítás fázisai sok tekintetben hasonlítanak az export lebonyolítás feladataihoz 
ill. egymást feltételező funkciókról van szó, ezért csak az export algoritmust mutatom be részletesen, és ahol 
ennek jelentősége van, ott kitérek az import sajátosságaira is. (Conmstantinovits�Sipos, 1999) 
 
11.1. A szerződés életbe léptetése 
A szerződés teljesítése érdekében mindkét félnek ez az elsődleges feladata, ha a szerződést úgy kötötték, hogy az 
valamilyen utólagos feltétel teljesítése után léphet életbe. Ilyen feltétel lehet a vevő részéről nyújtandó fizetési 
garancia, pl. akkreditív megnyitása, bankgarancia nyújtása, előlegfizetés etc. A szerződés életbe lépését köthetik 
a felek a vevő beszállításának teljesítéséhez, ha a vevő köteles a szerződés szerint csomagolóeszközt, különféle 
segédanyagokat (alkatrészeket) etc szállítani, amelyek az eladó teljesítéséhez nélkülözhetetlenek. A vevő a 
beszállítások értékében előírhatja azt, hogy az eladó nyisson bankgaranciát, előlegnyújtáskor pedig pl. előleg 
visszafizetési bankgaranciát. Ezekben az esetekben a szerződés életbe léptetésével kapcsolatos feladatok és a 2. 
pontban foglalt fizetési garanciák beszerzése és nyújtása egybeesnek. Sor kerülhet az életbe léptetésre akkor is, 
ha az a felek akaratán kívül eső feltételhez kötött, pl. a szerződés érvényességét és életbe lépését hatósági 
jóváhagyástól, behozatali ill. kiviteli engedélyek megadásától tették függővé. 
 
11.2. Fizetési garanciák beszerzése 
Ha az eladó fedezett hiteleladás kikötésével exportál, a hitelfedezeti eszközt, a fizetés biztosítékát még az áru 
beszerzése előtt meg kell kapnia a vevőtől. Az eladónak ellenőriznie kell, hogy a kapott biztosíték pl. az 
akkreditív feltételei, a bankgarancia tartalma megfelelnek-e a szerződésben foglaltaknak. Ha nem, sürgősen 



 

94 

intézkedni kell az akkreditív módosíttatásáról, esetleg magának a szerződésnek a módosításáról is. Importnál az 
üzletkötőnek intézkednie kell a kikötött fizetési garanciák nyújtásáról, ennek megfelelően kell utasítania bankját 
az akkreditív, avagy bankgarancia nyitásáról és persze gondoskodnia a fedezetről. 
 
11.3. Finanszírozási lehetőségek ellenőrzése 
Az eladó a fizetési garanciák birtokában (ha rendelkezik bankra szóló határidős követelést megtestesítő 
biztosítékkal � pl. halasztott fizetésű akkreditívvel, bankgaranciával, határidős váltóval etc.) eljár bankjánál vagy 
más pénzintézetnél (pl. váltó forfaitolásánál) az okmányok ill. a pénzkövetelés megelőlegeztetése érdekében.  
Nyitva-szállításnál a factorálással (factoring szerződés kötésével) vagy exporthitel-biztosítás kötésével lehet a 
kockázatot csökkenteni. 
 
11.4. Az áru beszerzése 
Az eladó a fizetési biztosítékok, esetleges hitelbiztosítás megkötése után hozzáláthat az áru legyártatásához, 
legyártásához ill. beszerzéséhez. Tevékenysége természetesen függ attól, hogy saját számlás kereskedőként vagy 
bizományosként dolgozik. Már a gyártás folyamán ill. a szerződés szerint gondoskodnia kell arról, hogy az áru 
szerződéses minőségű legyen. 
 
11.5. Határidők betartása  
Az exportőr belföldi szerződéses viszonyától függ, hogy az előirt szállítási határidőket hogyan tudja betartani ill. 
betartatni. Ha a gyártó időben jelzi az exportőrnek, hogy a szerződéses szállítási határidőhöz viszonyítva 
előszállítást kíván teljesíteni, vagy előreláthatólag nem tudja a szállítási határidőt betartani, akkor gondoskodni 
kell a partner hozzájárulásához, esetleg a szerződés és pl. az akkreditív feltételeinek módosíttatásával. 
. 
11.6. Minőségellenőrzés 
A szerződéstől függően pl. a gyártás közbeni minőségellenőrzés előírásánál az eladónak meg kell szervezni a 
vevő képviselőjének minőségellenőrzési tevékenységét, az elvégzett ellenőrzésről az előirt jegyzőkönyvet kell 
fölvenni. Független minőségellenőrző intézet vizsgálatához az eladónak az erre vonatkozó megbízást időben kell 
megadnia etc. 
 
11.7. Szállítmány-biztosítás kötése 
Paritástól függően pl. CIF és CIP Incoterms 2000. paritásoknál az eladó köteles a szállítmány-biztosítást saját 
költségén megkötni a vevő javára és gondoskodni a szállítmány-biztosítási kötvény beszerzéséről. Egyéb paritás 
esetében (kivéve természetesen az EXW, FCA paritásokat) az exportőr a megbízójával kötött szerződés alapján, 
saját számlás konstrukcióban pedig saját kockázatára dönt szállítmány-biztosítás - és ennek típusáról ill. a 
kiegészítő (pl. W) biztosítások megkötéséről. 
 
11.8. Szállítás, teljesítés, okmányok 
Az eladó értesíti a vevőt (avizálás), hogy az áru szállításra kész és paritástól függően intézkedik a fuvarozásról a 
szállítmányozási megbízás, diszpozíció kiállításával, vagy a fuvarozónak, EXW esetén a telephelyen történő 
átadással. Előtte azonban az eladó gondoskodik a kivitelhez szükséges vámkezelésről. A kiviteli ellenőrzést a 
területileg illetékes vámhivataltól kell kérni, az áru fuvareszközbe való berakása előtt vagy azzal egyidejűleg. A 
kiviteli vámkezeléshez szükséges okmányokat (számlát, származási bizonyítványt etc.) a vámhatóság részére 
prezentálni kell. A kiviteli ellenőrzés vagy a feladási helyen vagy a vámhivatal illetékességéhez tartozó 
vámudvaron történik. A kiviteli ellenőrzés a magyar vámtörvény alapján a vámkezelés egyik módja, a többi: 
ideiglenes kivitel, passzív feldolgozás, árutovábbítás, raktározás, ideiglenes behozatal, aktív feldolgozás, a 
belföldi forgalom számára történő vámkezelés. 
A kiviteli ellenőrzést az Egységes Vámáru-nyilatkozattal (EV - okmány) kell kérni � ez az Európai Unió-ban 
használt ún. Single Administration Document (SAD-okmány) magyar változata, amelyet 1995. január 1-től 
használunk az uniós csatlakozási törekvésünk harmonizációs lépéseként. Az EV-okmányt az illetékes 
vámhivatalhoz kell benyújtani, a vámkezeléshez szükséges mellékelni az alábbi okmányokat: 
- kereskedelmi számlát (importnál: vámszámla, kereskedelmi számla) 
- EUR 1. bizonyítványt, amellyel a vevő igazolni tudja, hogy az áru társult országból származik, ugyanis ekkor 
az importőr országában alacsonyabb vámot vetnek ki (ez egyben az EU, CEFTA, EFTA relációkban származási 
bizonyítvány.) 
- FORM A származási bizonyítvány, ha a vevő országa GSP-t nyújt hazánknak (ill. 
 import esetében, ha mi nyújtjuk a kedvezményt. (GSP = General System of Preferences =Általános Preferencia 
Rendszer)  
- általános származási bizonyítvány (exportőr számlán tett nyilatkozata, amelyet valamely kamara, pl. 
kereskedelmi vagy iparkamara hitelesített.) Olyan relációban használják, ahol nincs másfajta megállapodás 
érvényben a származás igazolására.) 
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- növény- és állat-egészségügyi bizonyítvány 
- fuvarokmány 
- kiviteli engedély, csak az engedélyköteles termékeknél  
Értelemszerűen import ügylet lebonyolításakor az import vámkezeléséhez is a fenti okmányok szükségesek. 
Okmányok: 
Az eladónak a lebonyolítás során itt van az egyik legnagyobb körültekintést igénylő feladata, hogy gondoskodjék 
a szerződéses fizetési módnak (és természetesen a paritásnak) megfelelő (az akkreditív előírásainak megfelelő) 
tiszta, clean fuvarokmány beszerzéséről, akár élve a garanciavállaló levél (Letter of Indemnity) adta 
lehetőségével is. 
 
11.9. Az ellenérték behajtása 
A külkereskedelmi ügylet általában profitorientált vállalkozás, így az eladó teljesítése és annak szerződésszerű 
igazolása után (közben) jogosan várja a vevő teljesítését, a számla kifizetését. A külkereskedelemben, mint a 
korábbi fejezetekből láthattuk a fizetés legelterjedtebb módjai az okmányok ellenében történő fizetés (okmányos 
meghitelezés, okmányos beszedvény), azaz az eladónak a különféle fizetési módoknak megfelelően 
okmányokkal kell igazolnia a szállítást és a vevő a valamilyen módon hozzá eljuttatott kereskedelmi számla 
alapján fizetést teljesít, többnyire bankátutalással (váltó átadásával etc.). Nyitva-szállításnál, sima okmányos 
inkasszónál gyakran fordul elő, hogy a vevő késve vagy egyáltalán nem akar fizetni, például minőségi kifogásra 
hivatkozva etc. Az eladó feladata, hogy a jó kereskedő gondosságával mindent megtegyen az ellenérték 
befolyásáért, fizetési felszólítások, sürgetések küldésével, jogi eszközök igénybevételével, a felmerülő 
reklamációk azonnali megoldásával) pl. utólagos árengedmény nyújtása - bonifikációval, ha jogos a minőségi 
kifogás etc.). 
Fedezett hiteleladás esetében pedig az előirt okmányok prezentálásával tud az eladó hozzájutni az ellenértékhez 
Ha a tárgyalásos, kooperatív megoldások nem vezetnek eredményre a külkereskedőnek gondoskodnia kell a 
peres eljárás időbeni megindításáról. 
 
11.10. Elszámolás, utókalkuláció készítése  
Az eladó a szerződés realizálása után elszámol üzleti partnereivel és elvégzi az utókalkulációt. Az exportőr a 
befolyt ellenérték alapján elkészíti az utókalkulációt, amely megmutatja, hogy az adott külkereskedelmi ügylet 
végül is a felmerült költségekkel összevetve milyen eredményt, mekkora nyereséget ill. veszteséget realizált az 
előkalkulált eredményhez viszonyítva. A külkereskedelemben objektíven előforduló bizonytalanságok pl. olaj 
árváltozás miatti fuvarköltség változás, amelyek a különféle kockázati elemekben nyilvánulnak meg, okozzák 
azt a szinte természeti törvényszerűséget, hogy az előkalkulált eredmény szinte mindig el fog térni az 
utókalkulálttól. Ezeknek az okoknak az elemzése nélkülözhetetlen tanulságul szolgálhat a következő 
szerződésnél, hiszen ne zárjuk ki a külkereskedő szubjektív okokra visszavezethető tévedési lehetőségeit se. 
 
11.11. Reklamáció 
Reklamációnak nevezzük valamelyik szerződéses fél (eladó vagy vevő) kifogását a másik fél külkereskedelmi 
szerződéses kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban. A reklamáció tárgya általában a leszállított áru 
minősége, mennyisége, szállítási késedelem, ill. a vevő részéről a már említett fizetési késedelem, a vevő 
szakszerűtlen, helytelen intézkedései következtében keletkező károk (pl. téves szállítási diszpozíciók adása etc.) 
A reklamációkat a szerződésben rögzítettek szerint ill. ennek hiányában a kereskedelmi szokásoknak 
megfelelően, a jó kereskedő gondosságával kell rendezni, az üzleti good-will érdekében korrekt módon és 
gyorsan. A személyes tárgyalásnak, a kommunikációs képességeknek itt ugyanolyan lényeges a szerepe, mint a 
szerződéskötésnél, hiszen a reklamáció megfelelő módon történő rendezése a jövőbeni, további üzletek 
alapfeltétele. 
A reklamáció jogosságáról természetesen meg kell győződni, akár kiutazással a helyszíni, közös jegyzőkönyv 
fölvételével, amely a kárigény megfogalmazásán kívül tartalmazza a reklamáció rendezésének konkrét formáját 
is (a kifogásolt áru kicserélésével, pénzbeli kártérítéssel, utólagos árengedménnyel, a mennyiségi hiány 
pótlásával, kötbér fizetésével etc.) A szerződő felek bírósághoz fordulhatnak, ha nem sikerül békés úton, 
megegyezéssel rendezni a reklamációt, ezért van jelentősége a szerződéskötéskor alkalmazandó jog és az 
illetékes bíróság pontos meghatározásának. Az üzleti jó hírnév megőrzése érdekében, a reklamációk 
elkerüléséért a szerződést kellő gondossággal, biztosítékok és garanciák kikötésével és jogász közreműködésével 
ajánlott megkötni. 



 

96 



 

97 

 
12. EREDMÉNYEK 

 
 
 

 1. A dolgozat szakít a világkereskedelem hagyományos felfogásával: �nemzetgazdaságok közti áru- és 
szolgáltatáscsere�. Ehelyett a világkereskedelmet egyre inkább a korábban eléggé elszigetelt régiók 
között bonyolódó, tehát interregionális kereskedelemnek tekinti,  ill. az óriás-transznacionális vállalaton 
belüli transzferek formájában elemzi.  

  
 A hangsúly a régiók egymásközti gazdasági tranzakcióira helyeződik és nem csupán  

a nemzeti határok átlépésére. Miközben a régiókon belüli (vámmentes) kereskedelem statisztikailag 
belkereskedelemmé válik, gyakorlatilag azonban az eltérő kulturális jellemzők miatt külkereskedelem. Az  
interregionalizmus a globalizáció �terméke�, hiszen a piacokat  ill. a fogyasztókat homogenizálta, egységesítette. 
Maga a globalizáció fogalma is (Theodor Levitt,1983) a transznacionális vállalatok térhódításához kapcsolódik.  

A disszertációbeli új szemlélet lényege az a megállapítás, hogy a regionális együttműködés elsősorban az 
azonos civilizációba tartozó országok között bontakozott ki. A régiók kialakulása nem csak gazdasági, történelmi 
tradíciókra vezethető vissza, hanem a kulturális tényezőkre is, így egy régió kohéziós erejét jelenti a kulturális 
azonosságtudat (vallás, vallási hagyományok, tradíciók stb.)  

  
2. A régiók közötti kereskedelmet vizsgálva bizonyítottam, hogy a legintegráltabb régióban, az Európai Unióban 
a tagállamok közötti kereskedelem, ámbár de jure belkereskedelemnek számít, azonban de facto 
külkereskedelem. Rámutattam, hogy e sajátos ellentmondás oka az eltérő kulturális háttérből, a kultúra 
többrétegűségéből is adódik. Ezáltal igazoltam, hogy a nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzsmentje 
kulturálisan determinált. Teljesen eltérő módon történik pl. az üzletkötés, a tárgyalás egy kis kontextusú, 
monochronikus kultúrát képviselő ( pl. német ) cég és egy nagy kontextusú, polichronikus  kultúrájú ( pl. 
spanyol ) vállalat között. 
 
3. Az interregionális marketing operatív síkja a nemzetközi kereskedelmi ügyletek 
előkészítése, megkötése, realizálása � a folyamat vezénylése a nemzetközi kereskedelmi ügyletek 

menedzsmentje. Ennek folyamatát kulturális aspektusból mutattam be, így elemeztem. Ezzel szakítottam a 
csupán �technokrata� megközelítéssel, hiszen az akvizíciós tevékenységtől kezdve a szerződés megkötéséig a 
kulturális jellemzők ( bizalmatlanság, kockázatvállalási hajlandóság stb. )  a döntőek.  
 

Magyar szempontból a külgazdasági kapcsolatokat meghatározza a német/osztrák üzleti kultúra 
dominanciája, de vizsgáltam az angolszász üzleti kultúrából származó eltéréseket is. 
 

A fentiek illusztrálására következzék néhány példa a szerződéses feltételek közül! 
A paritásválasztás eddigi alapszabályát, hogy �CIF � ben adok FOB � ban veszek� kezdi fölváltani az amerikai 
multinacionális vállalati gyakorlat (Magyarországon is), vagyis, hogy importjuknál az Incoterms 2000 DDU 
paritását alkalmazzák a VMI (Vendor Managed Inventory) elve miatt. 
  
A fizetési eszköznél az angol Bill of Exchange Act és az amerikai Uniform Commercial Code alapvetően 

másként ( pl. a váltó szólhat bemutatóra is, a váltójogi követelés nem független az alapügylettől stb. ) 
szabályozza a váltó használatát, mint a  
hazánkban is ratifikált �kontinentális� Genfi váltó törvény. Az angolszász gyakorlat a csekket is eltérően 

szabályozza, van esedékessége, így hiteleszköz is lehet. 
 
A nemzetközi kereskedelemben legelterjedtebb akkreditíves fizetési mód változatai is eltérőek, míg a 

német/osztrák relációban az acceptance credit a legelterjedtebb, addig az angolszász területen a commercial 
letter of credit (negotiation credit), az USA gyakorlatában pedig a stand by letter of credit. A bankgarancia és 
bankkezesség eltérő tartalmú német és angol/amerikai interpretációban.  
 
Új tendenciaként jellemeztem a multinacionális cégek fizetési gyakorlatát, akik a beszállítóikra  - az erő 

pozíciójával élve � a nyitva szállítás fizetési módot kényszerítik ill. a halasztott fizetésű okmányos inkasszó D/A 
olyan változatát, ahol ezek a cégek csak fizetési ígéretet nyújtanak.  
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 4. A kereskedelem lényegi eleme továbbra is a  személyes interakció, amely tendencia megfelel a relationship 
marketing felfogásának is. A kulturális különbségek a legmarkánsabban a személyes eladás, személyes tárgyalás 
során jelentkeznek. Ennek elemzésével külön fejezetben foglalkoztam, külön figyelmet szentelve egy eddig 

elhanyagolt interdiszciplináris területnek: a személyes tárgyalás verbális jellemzőinek.  
 
Külön vizsgáltam a leghatékonyabbnak tartott kooperatív tárgyalást. Munkámhoz 

adaptáltam az alkalmazott nyelvészet beszédmegértéssel és szociolingvisztikával foglalkozó 
szakirodalmát. 

 
Elemeztem a sikeres kooperatív tárgyalás kommunikációs feltételeit és az egyes tárgyalási 
szakaszok optimális makroszintű és mikroszintű szövegszerkezetét, illetve az általánosan 
érvényes és a kultúrafüggő pontokat. 
  
A szóbeli tárgyalás során a hatékony kommunikáció általános feltételei: 

a) sszituációs helyesség és a beszélő kompetenciája az alkalmazott nyelvi formákban:  
- a dolgozat részletesen foglalkozik a tárgyalást bevezető �small talk� és az udvariassági formulák 
kultúrkörönkénti eltéréseivel 
- a nyelvi kód kidolgozottságának helyes mértéke döntő a tárgyaló személyének 
elfogadtatásában 
b)  relevancia 
c)  hitelesség: szóbeli tárgyalásnál kiemelkedően fontos a verbális és nonverbális oldal  
összhangja 
A hatékony kommunikációs modell makroszintű tényezői :  
 
- a main topic felismertetése és megtartása a diskurzusban, a topic és a comment aránya és sorrendje a 
megnyilatkozásban 
- az előzetes beszédmegértési hipotézisnek megfelelő nyelvi szerkezet 
- az issue-event sorrend  
- a  main topic megtartása ráutaló nyelvi eszközökkel, a redundancia szerepe: az új és a régi információ aránya a 
megértés-megértetés fontos tényezője 
      A hatékony kommunikációs modell mikroszintű tényezői: 
- optimális szintaktikai beépítettségi szint (max. 7 mélységi szintig) 
- szóválasztás: A dolgozat a pozitív és negatív hatású elemeket általában és kultúrkörönként is elemzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.1 Új tudományos eredemények 
 

  1. A célkitűzésemnek megfelelően igazoltam azt a hipotézisemet, hogy a kulturális különbségek hatása a 
nemzetközi kereskedelem menedzsmentjének minden mozzanatánál � a szerződés előkészítésénél, a 
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szerződéskötésnél (írásbeliség � szóbeliség kérdése, a Letter of Intent, a Bécsi Egyezmény előírásai, az 
Incoterms paritásválasztásai, fizetési mód megválasztása, vis maior/Act of God  etc.) és a szerződés 
realizálásánál � egyaránt kimutatható és ezért az eredményes és sikeres ügylet érdekében figyelembe 
veendő.  

Bizonyítottam, hogy kulturálisan determinált a külkereskedelmi szerződéses 
elemek mindegyikénél a lehetőségek közötti a választás (pl. paritás, fizetési mód, fizetési eszköz, alkalmazandó 
jog stb.). A dolgozat a nemzetközi kereskedelmi ügyletek nagyobb kockázati tartalmát igen jelentős mértékben a 
kulturális ismeretek hiányából fakadó bizonytalanságból származtatja. A nemzetközi kereskedelmi ügyletek 
differentia specificá-ja a eltérő kulturális környezetbeli eltérés, amelyet a dolgozat részletesen vizsgált. 

 
 2. A kultúra hatását a személyes eladás folyamatában általában a kultúra felszíni 

 megjelenési formájával, a protokollal, az eltérő nonverbális kommunikációs 
jellemzőkkel mutatják be.  
 

Értékes új tudományos eredmény, hogy a külkereskedelmi tárgyalás során a verbális kommunikáció 
szerkezete befolyásolja az eredményességet. A dolgozat megmutatja, hogy  

a) a kooperatív tárgyalási forma hatékonyságának előfeltétele a nyelvi kód szintjén való megegyezés és 
kölcsönös elfogadás 

b) a kooperatív kommunikációs folyamat nyelvi szerkezete a marketingben alkalmazott AIDA-modell 
elemeivel mutat párhuzamot.   

 
Ennek alapján, ezt tudatosítva kidolgozható a hatékony üzleti kommunikáció verbális struktúrája.  
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13. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
 

Az alábbiakban foglalom össze a disszertáció eredményeiből adódó főbb következtetéseket. 
 

1. Következtetések 
 

 1. 1. A magyar gazdaság nyitottsága miatt a külgazdasági kapcsolatok optimális 
szerkezetének kialakítása, a nemzetközi kereskedelem és tőkekapcsolatok szakszerű 
menedzsmentje nemzetgazdasági érdek. 

  
  Az üzleti eredményesség alapvetően függ a partnerek közötti kulturális különbségek 

jelentőségének fölismerésétől. A magyar kereskedelmi ill. gazdasági kapcsolatok 
szempontjából domináns kultúrák, kultúrkörök megismerése és megértése komoly 
versenytényező. Számunkra ilyen meghatározó kultúra elsősorban a német és az osztrák, de 
az erőteljesen bővülő tőke � hitel � kapcsolatok miatt az amerikai és a japán kultúra ismerete 
is elengedhetetlen. 

 
 1. 2. Hazánk külgazdasági kapcsolatrendszere a legszorosabb módon kötődik az Európai Unióhoz. 

Esetleges csatlakozásunk után is szükség van a külkereskedelem sajátos ismereteire, hiszen ezeknek az 
ügyleteknek a kulturális � technikai jellemzői az egységes belső piacra való belépés után is 
megmaradnak. Ezért kritikus jelentőséggel bír az ilyen ismeretekkel rendelkező szakemberek kiképzése. 

 
 1. 3. A személyes tárgyalás � személyes eladás (personal selling) jelentősége a 21. 

században az E-business látványos előretörése mellett és ellenére is megmarad. A 
kultúra mélyrétegeit csakis az interpretatív ismeretek elsajátításával, a személyes 
jelenléttel lehet megismerni. A menedzserek interkulturális képességeinek fejlesztését a 
tárgyalási kultúra további kutatásával lehet elérni. Feltétlenül szükség lenne a hazánk 
szempontjából meghatározó kultúrák részletekbe menő földolgozására, enélkül a 
magyar külgazdasági érdek aligha juttatható érvényre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.1 Javaslatok 
 
 
 1. Hazánkban több tízezer kis- és középvállalkozás folytat külkereskedelmi 

tevékenységet is. Versenyképességük megőrzése az Európai Uniós csatlakozásunk után 
nemzetgazdasági érdek. Ezeket a Ezeknek fontos része  

 a) a kultúrafüggő külkereskedelmi ismeretek elsajátítása 
 b) az interkulturális kommunikációs készségek fejlesztése.vállalkozásokat fel kell 

készíteni a rájuk váró szakmai kihívásokra.  
 A sikeres csatlakozás érdekében e feladatnak a megoldásában részt kell vállalnia a 

kormányzatnak illetve a szakmai kamaráknak és az egyetemeknek.  
  



 

101 

 1.1A disszertáció egy olyan egyetemi tantárgy tananyagának képezi az alapját, amely a 
nemzetközi kereskedelmi és tőkeügyletek, gyakorlatilag a külgazdasági �viszonyok� 
menedzsmentjét interkulturális szempontból tárgyalja. 

  
Ilyen felfogásban a nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzsmentje bekerülhetne az egyetemi 

közgazdász képzésbe graduális és posztgraduális szinten egyaránt, hiszen a magyar nemzetgazdaság ismert 
nyitottsága miatt feltétlenül gondoskodni kell a külkereskedelem operatív menedzsmentjét ismerő 
szakemberekről.  

 
 2. A disszertációnak a kulturális környezettel, az interregionális marketing kommunikációval, a tárgyalási 

stratégiákkal, taktikákkal foglalkozó fejezetei egy másik új tantárgy kiinduló anyagát képezhetik. Ez a 
tárgy az interkulturális kommunikáció témában a hazánk szempontjából domináns kultúrák 
sajátosságainak elemzésével foglalkozna.  
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Összefoglalás 

 
 

Az elméletben létező �világkereskedelem� a gyakorlatban a nemzeti piacokon tevékenykedő kereskedők 
(szervezetek) interakciói nyomán létrejött üzleti tranzakciók összessége. Korunkra jellemző a globalizálódás, 
amely a kereskedelemben a multinacionális cégek dominanciájában nyilvánul meg. A globalizálódás 
következménye a regionalizmus is, a nagy világgazdasági erőterek keletkezése � gondolok itt elsősorban a 
bővülő, erősödő és az EUR megjelenésével �integráltabb� és versenyképesebb Európai Unióra (Csáki�Tömpe, 
2002) � a NAFTA létrejöttére, � Japán új gazdasági vonzáskörére és a jövő potenciális gazdasági hatalmára, 
Kínára. Ebben a világban Magyarország az EU-hoz kötődik (meglehetősen aszimmetrikusan) (Majoros, 1999) 
miközben Magyarország tágabb környezete Kelet-Európa országai, ill. maga a régió a világkereskedelem 
perifériájára szorul (orosz válság stb.)  
Az interregionális kereskedelem számít � (a klasszikus értelemben) külkereskedelmnek, az EU országok 
külkereskedelme �belkereskedelem�. Azonban a legfejlettebb integrációban, az EU-ban ez az un. 
�belkereskedelem� technikailag, jogilag, kulturálisan a hagyományos külkereskedelmi szerződés jellemvonásait 
mutatja, az alkalmazandó jog, a paritás, a fizetési módok tekintetében. Az angolszász és a kontinentális (német) 
jogrendszer különbsége és hatása a nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzselésekor az ajánlati szakasztól 
kezdve végigkísérhető. Magyarország legfontosabb gazdasági-kereskedelmi partnere az EU országai, így az EU 
csatlakozásunkat követően is érvényesülni fognak a fent említett kereskedelmi sajátosságok. A nemzetközi 
kereskedelmi ügylet realizálását az interregionális marketing menedzsment operatív síkjaként pozícionáltam, 
rámutatva arra, hogy a nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzsmentjénél a régiókon belüli sajátosságokat is 
figyelembe kell venni. 
A dolgozat célja és egyben egyik újdonsága volt az a megközelítési mód, hogy a nemzetközi kereskedelmi 
(külkereskedelmi) ügyletek menedzsmentjét a korábbi �technokrata� szemlélet helyett a kulturális különbségek 
specifikumának kiemelésével elemeztem. A nemzetközi kereskedelmi ügyletek nagyobb kockázati tartalmát is a 
kulturális különbségek ismeretének hiányából fakadó bizonytalanságra vezettem vissza.  A menedzsment 
szemlélet a külkereskedelmi ügylet tervezésének (előkészítésének) szervezésének (üzletkötés), végrehajtás, 
ellenőrzésének (lebonyolítás) folyamatának elemzését jelentette, középpontba helyezve a döntés (a személyes 
tárgyalás) aktusát.  
A célul tűzött új szemléletből adódóan foglalkoztam a nemzetközi kereskedelem kulturális környezetével, 
intézményi környezetével. A nemzetközi � külkereskedelmi tárgyalások tárgya az általam 12 pontba foglalt 
szerződéses elemek mindegyike, tehát nem csak az ár (amely paritás és fizetési mód nélkül értelmezhetetlen), 
hanem az alkalmazandó jog, a vis maior értelmezése is. A kulturális jellemzők a paritásválasztástól a fizetési 
módig mindenütt megjelennek, érvényesülnek, igyekeztem ezt konkrét példákkal is illusztrálni, adott esetben a 
legújabb nemzetközi illetve magyar trendeket, sajátosságokat is bemutatva.  
A kulturális jellemzők azonban a legszignifikánsabban mégis magán a külkereskedelmi tárgyalások során 
mutatkoznak meg, ezért érthetően a személyes tárgyalással � eladással foglalkozó fejezet a legrészletesebb. Itt is 
felhasználtam saját tapasztalataimat, illetve interkulturális kutatásaim eredményeit, a tárgyalástechnika 
interdiszciplináris (nyelvészeti, pszichológiai) új szemléletét és technikáit.  
Az optimális beszédmegértést és a hatékony kommunikációt széleskörű alkalmazott nyelvészeti szakirodalom 
vizsgálja. Hiányoznak azonban ezeknek a tudományos eredményeknek az átültetése és felhasználása a személyes 
eladás szituációjának vizsgálatánál. Ezért dolgozatom ezen fejezetében különös figyelmet fordítottam a 
személyes eladás verbális aspektusaira, mivel a kérdésnek nincs számottevő szakirodalma. 
A dolgozat elkészítésénél alapvető volt a szakirodalom kutatása és a saját közvetett és közvetlen tapasztalati 
információim földolgozása, amit a tágabban értelmezett (cca. 25 éves) szakmai �múltam� tett lehetővé. 
A dolgozat nem titkolt célja volt, hogy a nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzsmentje bekerüljön az 
egyetemi közgazdász képzésbe, hiszen a magyar  nemzetgazdaság ismert nyitottsága miatt szükséges a 
külkereskedelem operatív menedzsmentjét egyetemi szinten tudni és alkalmazni. Ezen PhD dolgozat kiinduló 
anyaga lehetne egy ilyen tantárgy tananyagának is.  
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SUMMARY 

 
The phenomena called �world trade� are indeed the result of the interaction of traders 

acting in the international markets. Globalization has become part of our daily business life 
and this is manifested throughout the multinational companies ever growing influence. A 
direct consequence of globalization is the empowered economical regions such as the EU, the 
Japanese and its allies and the country, China, that is to bound to become the next super 
power.  Hungary has close relationship with the EU (rather asymmetrical) while the 
surroundings Eastern European countries and this region is has been left in the periphery of 
the world commerce.  Trading among different regions (in a classical way) means foreign 
trade; trading among the EU country is internal trade.  In the most developed integration, in 
the EU, international trade bears the features and customs of foreign trade and this can be 
experienced in the EU�s law, usage of incoterms and payments terms. The difference between 
the Anglo-Saxon and German law system and its impact in the international trading 
transactions has been visible since the beginning. The most important trading partners of 
Hungary are the EU members; hence, even after joining the EU the previously mentioned 
trading particulars will remain. I positioned the realization of international commercial 
transaction as the operative level of interregional management, pointing out that while 
managing international commercial transactions cultural peculiarities should also be taken 
into consideration. 
 

The aim of this thesis and of the nuances is the different approach to the management of 
international transactions; namely, this paper emphasizes the importance of cultural 
differences in contrast to the previously � technocrat� view.  I pointed out that the higher risk 
of international transactions � compared to the internal ones- is stemming from the lack of 
understanding of the trading partners� cultural differences. The management approach means 
the analysis of planning (preparing), organising (transacting), fulfilling, controlling 
(arranging) the process of foreign commercial transactions, with the act of decision (personal 
talks) in the center.  
 
To further support my new theory, I discussed the environment of the international trade. The subjects of 
international negotiation are each of the 12 points I summoned; thus, not only the price but the applicable law 
and the understanding of vis-major. The cultural differences are determining factors in choosing a payment 
method or an incoterms and I supported this by presenting current international and Hungarian business 
practices. The cultural differences manifest the most significant impact during a face-to-face negotiation; hence, 
I elaborated on this part of my thesis the most.  I used my own experience, the result of my intercultural research 
and the new approach of the negotiation in linguistic and psychological technique. The linguistic literature 
studies the effective communication and the optimal understanding of the comprehension.  The results of these 
studies are not transformed and used in the examination of personal selling.  I specially focused and emphasized 
the aspect of personal selling and as there is not enough literature examining this issue this part can also be 
considered as a new scientific discovery.  In the process of thesis writing I did a thorough study of special 
literature and processed my direct and indirect experiences, which was facilitated by my professional �past� (cca. 
25 years) interpreted in a wider sense. The obvious objective of my thesis is to make the management of 
international transactions part of the curriculum in universities� economic discipline.  The fact that the Hungarian 
economy has been open to the global economy, demands university students to be well educated in the 
management of foreign trade. This PhD paper could serve as one of the foundations of this new discipline. 
 
 
 
Budapest, 23 May, 2002     
 
 

dr. Milán Constantinovits 
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