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

 
1. 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. 
 
 

 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.  



 
 
2. 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 � 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 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. 
 



 
 

3. EREDMÉNYEK 
 

  
 3. 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.)  

  
3. 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. 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.  
  
 

3. 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) szituációs 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.



 
 
4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
 

 4. 1. A célkitűzésemnek megfelelően igazoltam azt a hipotézisemet, hogy a kulturális 
különbségek hatása a nemzetközi kereskedelem menedzsmentjének minden mozzanatánál � 
a szerződés előkészítésénél, a 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. 

 
4. 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.  



 
 
5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 
 

Az alábbiakban foglalom össze a disszertáció eredményeiből adódó főbb következtetéseket. 
 

5. 1. Következtetések 
 

 5. 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. 

 
 5. 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. 

 
 5. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. 2. Javaslatok 
 
 

 5. 2. 1. Hazánkban több tízezer kis- és középvállalkozás folytat külkereskedelmi tevékenységet is. 
Versenyképességük megőrzése az Európai Uniós csatlakozásunk után nemzetgazdasági érdek. 
Ezeket a vállalkozásokat fel kell készíteni rájuk váró szakmai kihívásokra. Ezeknek fontos része  

 a) a kultúrafüggő külkereskedelmi ismeretek elsajátítása 
 b) az interkulturális kommunikációs készségek fejlesztése. 
 A sikeres csatlakozás érdekében e feladatnak a megoldásában részt kell vállalnia a kormányzatnak 

illetve a szakmai kamaráknak és az egyetemeknek.  
  
 5. 2. 2. 1. A 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.  
 

 5. 2. 2. 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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