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1.1.

Hogyan viselkedjünk utcán?Hogyan viselkedjünk utcán?



Amikor kilépünk az utcára, be kell tartanunk bizonyos szabályokat. Amikor kilépünk az utcára, be kell tartanunk bizonyos szabályokat. 
Ezek aEzek a
•• közlekedési szabályok, és azközlekedési szabályok, és az
•• illem szabályok.illem szabályok.
Az illemszabályok arról szólnak, hogy hogyan viselkedjünk Az illemszabályok arról szólnak, hogy hogyan viselkedjünk 

emberek között.emberek között.
Az illemszabályokat ugyan úgy érdemes betartanunk, mint a Az illemszabályokat ugyan úgy érdemes betartanunk, mint a 

közlekedési szabályokat.közlekedési szabályokat.közlekedési szabályokat.közlekedési szabályokat.
Az illemszabályok betartásával elkerülhetjükAz illemszabályok betartásával elkerülhetjük
•• a kellemetlen helyzeteket,a kellemetlen helyzeteket,
•• az emberek rosszalló tekintetét, megjegyzéseiketaz emberek rosszalló tekintetét, megjegyzéseiket
Ha illedelmesen viselkedünk, akkor velünk is illedelmesek lesznek Ha illedelmesen viselkedünk, akkor velünk is illedelmesek lesznek 

az emberek.az emberek.



Mi illik az utcán?Mi illik az utcán?

Ha kilépünk az utcára, öltözetünk legyenHa kilépünk az utcára, öltözetünk legyen

•• tiszta,tiszta,

•• rendezett,rendezett,

•• az időjárásnak megfelelő.az időjárásnak megfelelő.

Fésülködjünk meg indulás előtt. Fésülködjünk meg indulás előtt. Fésülködjünk meg indulás előtt. Fésülködjünk meg indulás előtt. 

Mindig tiszta, rendezett hajjal menjünk Mindig tiszta, rendezett hajjal menjünk 
utcára.utcára.

Akkor is öltözködjünk szépen, tisztán, Akkor is öltözködjünk szépen, tisztán, 
rendezetten, ha csak a közeli boltba rendezetten, ha csak a közeli boltba 
megyünk.megyünk.



Ha gyalogosan közlekedünk, mindigHa gyalogosan közlekedünk, mindig

•• Haladjunk a járda jobb oldalán.Haladjunk a járda jobb oldalán.

•• Ha szembe jön valaki, térjük ki előle, nehogy összeütközzünk.Ha szembe jön valaki, térjük ki előle, nehogy összeütközzünk.

•• Ha a szembe jövő kitér előlünk, udvariasan köszönjük meg.Ha a szembe jövő kitér előlünk, udvariasan köszönjük meg.

•• Ha ketten megyünk, engedjük a jobb oldalunkra az idősebbeket, Ha ketten megyünk, engedjük a jobb oldalunkra az idősebbeket, 
és a nőket.és a nőket.és a nőket.és a nőket.

•• Lehetőleg háromnál többen ne sétáljunk egymás mellett a járdán.Lehetőleg háromnál többen ne sétáljunk egymás mellett a járdán.



•• Ha egy férfi és egy nő szűk járdán nem fér el akadály miatt, a Ha egy férfi és egy nő szűk járdán nem fér el akadály miatt, a 
férfinak illik előre engedni.férfinak illik előre engedni.

•• Álljunk félre, ha szembe jönnek velünk Álljunk félre, ha szembe jönnek velünk 
•• babakocsival, babakocsival, 
•• kerekesszékkel, kerekesszékkel, •• kerekesszékkel, kerekesszékkel, 
•• vagy nagy csomaggal.vagy nagy csomaggal.
•• Ha esernyőt viszünk összecsukva, tartsuk magunkhoz közel, Ha esernyőt viszünk összecsukva, tartsuk magunkhoz közel, 

nehogy megsértsen valakit. nehogy megsértsen valakit. 
Ne hadonásszunk vele, ne lóbáljuk.Ne hadonásszunk vele, ne lóbáljuk.



Ha kutyával találkozunk az Ha kutyával találkozunk az 
utcán, és meg szeretnénk utcán, és meg szeretnénk 
simogatni, előbb kérdezzük simogatni, előbb kérdezzük 
meg a gazdáját, meg a gazdáját, 
megsimogathatjukmegsimogathatjuk--e. Ha e. Ha 
megengedi, óvatosan megengedi, óvatosan 
szagoltassuk meg a szagoltassuk meg a 
kezünket a kutyával. kezünket a kutyával. kezünket a kutyával. kezünket a kutyával. 

Csak akkor simogassuk meg Csak akkor simogassuk meg 
ezek után a kutyát, ha nem ezek után a kutyát, ha nem 
morog, és csóválja a farkát. morog, és csóválja a farkát. 

Nem illik rárontani egy utcán Nem illik rárontani egy utcán 
sétáló kutyára!sétáló kutyára!

Nagyon veszélyes lehet!Nagyon veszélyes lehet!



Ha az utcán ismerőssel találkozunk, diszkréten köszöntsük. Ez Ha az utcán ismerőssel találkozunk, diszkréten köszöntsük. Ez 
azt jelenti, hogy nem hangosan kiabálva köszönünk neki.azt jelenti, hogy nem hangosan kiabálva köszönünk neki.

Az idegen embereknek nem kell köszönnünk az utcán.Az idegen embereknek nem kell köszönnünk az utcán.

Hogyan illik köszönni?Hogyan illik köszönni?

Előfordulhat, hogy egy idegen ember, akit nem ismerünk, ránk Előfordulhat, hogy egy idegen ember, akit nem ismerünk, ránk 
köszön az utcán. köszön az utcán. 

Ilyenkor illik neki visszaköszönni.Ilyenkor illik neki visszaköszönni.



A köszönéssel jelezzük azt, hogy észrevettük egymást.A köszönéssel jelezzük azt, hogy észrevettük egymást.

Köszönjünk mindig a napszaknak megfelelően.Köszönjünk mindig a napszaknak megfelelően.
Reggel 10 óráig: Jó reggelt kívánok!Reggel 10 óráig: Jó reggelt kívánok!
Délelőtt, délután: Jó napot kívánok!Délelőtt, délután: Jó napot kívánok!
Este 18 óra után: Jó estét kívánok!Este 18 óra után: Jó estét kívánok!
Elköszönésnél: Viszont látásra!Elköszönésnél: Viszont látásra!

Akikkel tegező viszonyban vagyunk, köszöntsük így:Akikkel tegező viszonyban vagyunk, köszöntsük így:
Szervusz!Szervusz!

Ha hírtelen nem tudjuk hogy köszönjünk, használjuk az Ha hírtelen nem tudjuk hogy köszönjünk, használjuk az 
„Üdvözlöm” vagy „Tiszteletem” köszöntést.„Üdvözlöm” vagy „Tiszteletem” köszöntést.

A köszönés elmulasztása a legnagyobb illetlenség!A köszönés elmulasztása a legnagyobb illetlenség!



Nem illik hangoskodni!Nem illik hangoskodni!

•• Az utcán közlekedve nem illik Az utcán közlekedve nem illik 
hangoskodni. hangoskodni. 

•• Ne kiabáljunk, ne énekeljünk Ne kiabáljunk, ne énekeljünk 
hangosan.hangosan.

•• Ne hadonásszunk kezünkkel Ne hadonásszunk kezünkkel 
beszéd közben. beszéd közben. 

•• Ha telefonálunk sétálás közben, Ha telefonálunk sétálás közben, 
ne beszéljünk hangosan. Ha ne beszéljünk hangosan. Ha ne beszéljünk hangosan. Ha ne beszéljünk hangosan. Ha 
nem hallják amit mondunk, nem hallják amit mondunk, 
hívjuk vissza akkor, amikor hívjuk vissza akkor, amikor 
csendesebb helyre értünk.csendesebb helyre értünk.

•• Nem illik hangos Nem illik hangos 
megjegyzéseket tenni más megjegyzéseket tenni más 
emberekre.emberekre.

•• Nem illik mások beszélgetésébe Nem illik mások beszélgetésébe 
beleszólni, vagy belehallgatni.beleszólni, vagy belehallgatni.

•• Nem illik az utcán hangosan Nem illik az utcán hangosan 
zenét, vagy rádiót hallgatni.zenét, vagy rádiót hallgatni.



Nem illik az utcán enni!Nem illik az utcán enni!

Nem illik az utcán gyaloglás közben étkezni.Nem illik az utcán gyaloglás közben étkezni.
Ha megéhezünk útközben, térjünk be egy pékségbe, vagy Ha megéhezünk útközben, térjünk be egy pékségbe, vagy 
étkezdébe. A bolthelységben kihelyezett asztaloknál étkezdébe. A bolthelységben kihelyezett asztaloknál 
fogyasszuk el az ott vásárolt ennivalót.fogyasszuk el az ott vásárolt ennivalót.
Ha csomagolt ennivalót, például szendvicset ennénk, akkor Ha csomagolt ennivalót, például szendvicset ennénk, akkor 
keressünk egy parkot. A parkban egy padon ülve, szép keressünk egy parkot. A parkban egy padon ülve, szép 
kultúráltan fogyasszuk el a szendvicsünket.kultúráltan fogyasszuk el a szendvicsünket.kultúráltan fogyasszuk el a szendvicsünket.kultúráltan fogyasszuk el a szendvicsünket.
Ha rosszullét, vagy betegség miatt  kell utcán étkeznünk, Ha rosszullét, vagy betegség miatt  kell utcán étkeznünk, 
akkor ezeket az illemszabályokat nem kell betartani.akkor ezeket az illemszabályokat nem kell betartani.
Ilyen esetekre vigyünk magunkkal apró, egy harapásra Ilyen esetekre vigyünk magunkkal apró, egy harapásra 
megehető ennivalót. Például aprósütemény, köles golyó, kis megehető ennivalót. Például aprósütemény, köles golyó, kis 
szelet csoki.szelet csoki.



Nem illik szemetelni!Nem illik szemetelni!
Az utcán nem illik eldobálni a szemetet.Az utcán nem illik eldobálni a szemetet.

Keressünk egy szemetest vagy kukát, és abba dobjuk aKeressünk egy szemetest vagy kukát, és abba dobjuk a

hulladékot.hulladékot.

Ha nem találunk szemetest, tegyük a zsebünkbe, vagy tartsuk Ha nem találunk szemetest, tegyük a zsebünkbe, vagy tartsuk 
addig magunknál, amíg nem találunk egyet.addig magunknál, amíg nem találunk egyet.

Ismerőseinket, Ismerőseinket, 
barátainkat is barátainkat is 
figyelmeztessük figyelmeztessük 
udvariasan, ha látjuk udvariasan, ha látjuk 
hogy eldobja a hogy eldobja a 
hulladékot az utcán.hulladékot az utcán.



Nem illik vakarózni, tollászkodni!Nem illik vakarózni, tollászkodni!

Az utcán nem illik vakarózni. Az utcán nem illik vakarózni. 

Ha mégis nagyon viszket valamink, akkor óvatosan, feltűnés Ha mégis nagyon viszket valamink, akkor óvatosan, feltűnés 
nélkül finoman vakarjuk meg egy félreeső helyen.nélkül finoman vakarjuk meg egy félreeső helyen.

Nem illik az utcán a fehérneműnket, harisnyánkat felhúzni, Nem illik az utcán a fehérneműnket, harisnyánkat felhúzni, 
megigazítani. Ha mégis szükséges, mert lecsúszott, akkor megigazítani. Ha mégis szükséges, mert lecsúszott, akkor megigazítani. Ha mégis szükséges, mert lecsúszott, akkor megigazítani. Ha mégis szükséges, mert lecsúszott, akkor 
keressünk egy wckeressünk egy wc--t, vagy egy félreeső helyet, ott igazítsuk t, vagy egy félreeső helyet, ott igazítsuk 
meg.meg.

Nem illik az utcán fésülködni, körmöt tisztítani.Nem illik az utcán fésülködni, körmöt tisztítani.

Ne turkáljunk a szánkban, fülünkben, orrunkban.Ne turkáljunk a szánkban, fülünkben, orrunkban.

Nem illik az utcán cipőt pucolni. Nem illik az utcán cipőt pucolni. 



Nem illik az utcánNem illik az utcán

Nem illik köpködni. Nem illik köpködni. 

Ha mégis arra kényszerülünk, hogy valamit kiköpjünk, Ha mégis arra kényszerülünk, hogy valamit kiköpjünk, 
vegyünk elő egy zsebkendőt, és tegyünk úgy, mintha vegyünk elő egy zsebkendőt, és tegyünk úgy, mintha 
megtörölnénk a szánkat.  megtörölnénk a szánkat.  

Nem illik az utcán hangosan böfögni.Nem illik az utcán hangosan böfögni.Nem illik az utcán hangosan böfögni.Nem illik az utcán hangosan böfögni.

Nem illik hangosan káromkodni, illetlen szavakat kiabálni.Nem illik hangosan káromkodni, illetlen szavakat kiabálni.

Nem illik az utcára hiányos öltözetben kimenni. Még ha nagyon Nem illik az utcára hiányos öltözetben kimenni. Még ha nagyon 
melegünk is van, akkor se vegyük le a pólónkat.melegünk is van, akkor se vegyük le a pólónkat.

Nem illik csoszogni. Nem illik csoszogni. 

Nem illik kéregetni járókelőktől.Nem illik kéregetni járókelőktől.



Nem illik az utcán dohányozni!Nem illik az utcán dohányozni!

Egy jól nevelt ember utcán nem gyújt rá!Egy jól nevelt ember utcán nem gyújt rá!

Nem szép látvány, főleg nők esetében, ha cigarettázik az utcán.Nem szép látvány, főleg nők esetében, ha cigarettázik az utcán.

Ha mindenképpen utcán szeretnénk dohányozni, álljunk egy Ha mindenképpen utcán szeretnénk dohányozni, álljunk egy 
félreeső helyre, és ott szívjuk el a cigarettánkat.félreeső helyre, és ott szívjuk el a cigarettánkat.

Olyan helyet válasszunk, ahol senkit nem zavarunk a Olyan helyet válasszunk, ahol senkit nem zavarunk a 
dohányfüsttel.dohányfüsttel.dohányfüsttel.dohányfüsttel.



Hogyan viselkedjünk megállóhelyeken?Hogyan viselkedjünk megállóhelyeken?

Amíg a megállóban várakozunkAmíg a megállóban várakozunk

•• Ne hangoskodjunk. Próbáljunk meg barátainkkal halkan Ne hangoskodjunk. Próbáljunk meg barátainkkal halkan 
beszélgetni.beszélgetni.

•• Ne szemeteljünk, vigyázzunk környezetünk tisztaságára.Ne szemeteljünk, vigyázzunk környezetünk tisztaságára.
•• Készítsük elő jegyünket, bérletünket, utazási Készítsük elő jegyünket, bérletünket, utazási 

igazolványunkat, illetve a jegyvásárláshoz szükséges, előre igazolványunkat, illetve a jegyvásárláshoz szükséges, előre 
kiszámolt aprópénzt.kiszámolt aprópénzt.

•• A mozgólépcsőn álljunk jobb oldalra. Így aki siet, meg tud A mozgólépcsőn álljunk jobb oldalra. Így aki siet, meg tud 
előzni minket.előzni minket.

•• A metró peronon a biztonsági sávot ne lépjük át, amíg a A metró peronon a biztonsági sávot ne lépjük át, amíg a 
metró nem áll meg.metró nem áll meg.



•• Ne türelmetlenkedjünk, ha sokat kell várni a járműre. Nem Ne türelmetlenkedjünk, ha sokat kell várni a járműre. Nem 
jön előbb, a villamos, se a busz, ha morgolódunk.jön előbb, a villamos, se a busz, ha morgolódunk.

•• Ne álljunk a járműről Ne álljunk a járműről 
leszállók útjába.leszállók útjába.

•• Felszállásnál ne Felszállásnál ne 
tolakodjunk. tolakodjunk. 

•• Ha nem férünk föl a járműre, udvariasan kérjük meg az Ha nem férünk föl a járműre, udvariasan kérjük meg az 
előttünk felszállókat, hogy próbáljanak beljebb menni.előttünk felszállókat, hogy próbáljanak beljebb menni.

•• Ha így sem férünk föl, várjunk egy következő járművet.Ha így sem férünk föl, várjunk egy következő járművet.



2.2.

Hogyan viselkedjünk járműveken?Hogyan viselkedjünk járműveken?



A tömegközlekedési járműveken sok ember utazik együtt.A tömegközlekedési járműveken sok ember utazik együtt.

Kis helyen sok idegen ember össze van zárva. Nem könnyű Kis helyen sok idegen ember össze van zárva. Nem könnyű 
alkalmazkodni olyan emberekhez, akiket nem ismerünk.alkalmazkodni olyan emberekhez, akiket nem ismerünk.

Ha az illemszabályokat betartva közlekedünk, ápolt és tiszta a Ha az illemszabályokat betartva közlekedünk, ápolt és tiszta a 
ruházatunk, kellemesebb az utazás számunkra és a többi utas ruházatunk, kellemesebb az utazás számunkra és a többi utas 
számára is!számára is!

Ha kedvesek és udvariasak vagyunk, a többiek is hasonlóan Ha kedvesek és udvariasak vagyunk, a többiek is hasonlóan 
fognak velünk viselkedni.fognak velünk viselkedni.



Mi illik a járműveken?Mi illik a járműveken?

Járműre felszállás előtt engedjünk utat a leszálló utasoknak.Járműre felszállás előtt engedjünk utat a leszálló utasoknak.
Felszállásnál illik előre engedni az Felszállásnál illik előre engedni az 
•• kisgyermekkel utazókat,kisgyermekkel utazókat,
•• várandós kismamákat,várandós kismamákat,
•• babakocsival, kerekesszékkel közlekedőket,babakocsival, kerekesszékkel közlekedőket,
•• idősebbeket, betegeket,idősebbeket, betegeket,•• idősebbeket, betegeket,idősebbeket, betegeket,
•• férfiaknak a hölgyeket.férfiaknak a hölgyeket.

Illik megkérdezni udvariasan, hogy segíthetünkIllik megkérdezni udvariasan, hogy segíthetünk--e a le és e a le és 
felszállásnál. felszállásnál. 

Csak akkor segítsünk, ha beleegyeznek.Csak akkor segítsünk, ha beleegyeznek.



Járművön a táskánkat vegyük le a hátunkról. Így nem zavarjuk Járművön a táskánkat vegyük le a hátunkról. Így nem zavarjuk 
vele a többi utast. Könnyebben elférünk, ha a táskánkat nem a vele a többi utast. Könnyebben elférünk, ha a táskánkat nem a 
hátunkon tartjuk.hátunkon tartjuk.

Lehetőleg fogjuk magunk elé a táskánkat.Lehetőleg fogjuk magunk elé a táskánkat.

Nagyobb csomagot helyezzük el biztonságosan, ne essen el benne Nagyobb csomagot helyezzük el biztonságosan, ne essen el benne 
senki.  Vigyázzunk értékeinkre!senki.  Vigyázzunk értékeinkre!



Felszállás után helyezkedjünk úgy, hogy elférjenek mellettünk Felszállás után helyezkedjünk úgy, hogy elférjenek mellettünk 
az utasok.az utasok.

Ha van üres ülőhely a járművön, nyugodtan üljünk le.Ha van üres ülőhely a járművön, nyugodtan üljünk le.

Úgy illik, hogy átadjuk az ülőhelyünketÚgy illik, hogy átadjuk az ülőhelyünket

•• várandós kismamánakvárandós kismamának

•• öreg, beteg utasnaköreg, beteg utasnak

•• kisgyermekkel utazó embernek.kisgyermekkel utazó embernek.•• kisgyermekkel utazó embernek.kisgyermekkel utazó embernek.

Férfiaknak illik átadni az ülőhelyet a hölgyeknek.Férfiaknak illik átadni az ülőhelyet a hölgyeknek.

Ilyenkor kérdezzük meg udvariasan, hogy szeretneIlyenkor kérdezzük meg udvariasan, hogy szeretne--e leülni.e leülni.

Ha valaki átadja nekünk a helyét, illik elfogadni. Kedvesen Ha valaki átadja nekünk a helyét, illik elfogadni. Kedvesen 
köszönjük meg neki.köszönjük meg neki.

Ha épp leszállni készülünk, és átadják az ülőhelyet, udvariasan Ha épp leszállni készülünk, és átadják az ülőhelyet, udvariasan 
köszönjük meg. Mondjuk meg, hogy nem ülünk le, mert köszönjük meg. Mondjuk meg, hogy nem ülünk le, mert 
leszállunk.leszállunk.



Úgy kapaszkodjuk a járműveken, hogy ne zavarjunk vele Úgy kapaszkodjuk a járműveken, hogy ne zavarjunk vele 
másokat.másokat.

Erősen kapaszkodjunk meg, hogy ne essünk neki az utasoknak.Erősen kapaszkodjunk meg, hogy ne essünk neki az utasoknak.

Ha véletlenül meglökünk valakit, vagy rálépünk a lábára, Ha véletlenül meglökünk valakit, vagy rálépünk a lábára, 
udvariasan kérjünk bocsánatot.udvariasan kérjünk bocsánatot.



Nem illik a járműveken hangoskodni!Nem illik a járműveken hangoskodni!

Nem illik a járműveken utazás közbenNem illik a járműveken utazás közben
•• hangosan beszélgetni, közben hadonászni,hangosan beszélgetni, közben hadonászni,
•• hangosan nevetgélni, énekelni,hangosan nevetgélni, énekelni,
•• hangosan telefonálni,hangosan telefonálni,
•• hangosan megjegyzéseket tenni más emberekre, hangosan megjegyzéseket tenni más emberekre, •• hangosan megjegyzéseket tenni más emberekre, hangosan megjegyzéseket tenni más emberekre, 
•• káromkodni, csúnya szavakat mondani,káromkodni, csúnya szavakat mondani,
•• mások beszélgetésébe beleszólni, vagy belehallgatni,mások beszélgetésébe beleszólni, vagy belehallgatni,
•• hangosan zenét vagy rádiót hallgatni.hangosan zenét vagy rádiót hallgatni.

Ha zenét szeretnénk hallgatni, használjunk fülhallgatót. A Ha zenét szeretnénk hallgatni, használjunk fülhallgatót. A 
fülhallgatóból is kihallatszódhat a zene, ezért a járműveken fülhallgatóból is kihallatszódhat a zene, ezért a járműveken 
vegyük halkabbra.vegyük halkabbra.



Nem illik a járműveken étkezni!Nem illik a járműveken étkezni!

Nem  illik, és nem is szabad járműveken enni és inni.Nem  illik, és nem is szabad járműveken enni és inni.

Más a helyzet, ha rosszul leszünk utazás közben. Ilyenkor Más a helyzet, ha rosszul leszünk utazás közben. Ilyenkor 
ihatunk egy kis palackból vizet, vagy gyümölcslevet.ihatunk egy kis palackból vizet, vagy gyümölcslevet.

Ha betegség miatt utazás közben kell étkeznünk, vigyünk Ha betegség miatt utazás közben kell étkeznünk, vigyünk Ha betegség miatt utazás közben kell étkeznünk, vigyünk Ha betegség miatt utazás közben kell étkeznünk, vigyünk 
magunkkal apró, egy harapásra megehető ennivalót. Például magunkkal apró, egy harapásra megehető ennivalót. Például 
aprósütemény, köles golyó, kis szelet csoki. aprósütemény, köles golyó, kis szelet csoki. 

Óvatosan fogyasszuk el innivalónkat, vagy ennivalónkat. Óvatosan fogyasszuk el innivalónkat, vagy ennivalónkat. 
Vigyázzunk, ne öntsük ki. Ne morzsázzunk vele, és ne Vigyázzunk, ne öntsük ki. Ne morzsázzunk vele, és ne 
kenjünk össze vele senkit és semmit.kenjünk össze vele senkit és semmit.



Nem illik szemetelni!Nem illik szemetelni!

Nem illik a járműveken Nem illik a járműveken 
szemetelni. Hulladékunkat szemetelni. Hulladékunkat 
tegyük a zsebünkbe, és tegyük a zsebünkbe, és 
tartsuk addig magunknál, tartsuk addig magunknál, 
amíg leszállunk. Minden amíg leszállunk. Minden amíg leszállunk. Minden amíg leszállunk. Minden 
megállóban van szemetes.megállóban van szemetes.

Ismerőseinket, barátainkat is Ismerőseinket, barátainkat is 
figyelmeztessük udvariasan, figyelmeztessük udvariasan, 
ha látjuk hogy eldobja a ha látjuk hogy eldobja a 
hulladékot a járműveken.hulladékot a járműveken.



Nem illik a járműveken öltözködni, Nem illik a járműveken öltözködni, 
vakarózni!vakarózni!

A járműveken sem illik vakarózni. A járműveken sem illik vakarózni. 

Ha mégis nagyon viszket valamink, akkor óvatosan, feltűnés Ha mégis nagyon viszket valamink, akkor óvatosan, feltűnés 
nélkül finoman vakarjuk meg úgy, hogy elfordulunk.nélkül finoman vakarjuk meg úgy, hogy elfordulunk.

Nem illik a járműveken fehérneműnket, harisnyánkat felhúzni, Nem illik a járműveken fehérneműnket, harisnyánkat felhúzni, 
megigazítani. megigazítani. megigazítani. megigazítani. 

Ha mégis szükséges, mert lecsúszott, akkor leszállás után Ha mégis szükséges, mert lecsúszott, akkor leszállás után 
keressünk egy WCkeressünk egy WC--t, vagy egy félreeső helyet, és ott igazítsuk t, vagy egy félreeső helyet, és ott igazítsuk 
meg.meg.

Nem illik a járművön fésülködni, körmöt tisztítani.Nem illik a járművön fésülködni, körmöt tisztítani.

Ne turkáljunk a szánkban, fülünkben, orrunkban.Ne turkáljunk a szánkban, fülünkben, orrunkban.

Nem illik a járműveken cipőt pucolni. Nem illik a járműveken cipőt pucolni. 



Nem álljunk meg az ajtóban. Ha tehetjük, akkor álljunk úgy, Nem álljunk meg az ajtóban. Ha tehetjük, akkor álljunk úgy, 
hogy elférjenek mellettünk a fel és leszálló utasok.hogy elférjenek mellettünk a fel és leszálló utasok.

Előfordulhat, hogy olyan nagy a tömeg, hogy nem tudunk az    Előfordulhat, hogy olyan nagy a tömeg, hogy nem tudunk az    
ajtóból beljebb menni. Ilyenkor szálljunk le, ha megáll a ajtóból beljebb menni. Ilyenkor szálljunk le, ha megáll a 
jármű, és nem férnek el a leszálló utasok tőlünk. Álljunk meg jármű, és nem férnek el a leszálló utasok tőlünk. Álljunk meg 
lent az ajtó mellett oldalt. Várjuk meg míg  leszállnak  az lent az ajtó mellett oldalt. Várjuk meg míg  leszállnak  az 
utasok. Ha leszálltak, azonnal visszaszállhatunk a járműre. utasok. Ha leszálltak, azonnal visszaszállhatunk a járműre. 

Nem illik versenyezni az ülőhelyért. Nem illik versenyezni az ülőhelyért. 
Nem illik követelőzni, hogy adják át nekünk helyüket az utasok.Nem illik követelőzni, hogy adják át nekünk helyüket az utasok.



Nem illik az ülésen egy helynél több helyet elfoglalni.Nem illik az ülésen egy helynél több helyet elfoglalni.

Nem illik a kapaszkodón hintázni, tornázni.Nem illik a kapaszkodón hintázni, tornázni.

Ne zavarjuk a járművezetőt vezetés közben.Ne zavarjuk a járművezetőt vezetés közben.

Ha segítséget szeretnénk kérni tőle, várjuk meg míg megáll a Ha segítséget szeretnénk kérni tőle, várjuk meg míg megáll a 
jármű.jármű.

Leszállási szándékunkat időben jelezzük. Leszállási szándékunkat időben jelezzük. 

Ha nem érjük el a leszállásjelző gombot, udvariasan kérjünk Ha nem érjük el a leszállásjelző gombot, udvariasan kérjünk 
meg egy utast, aki közelebb áll hozzá.meg egy utast, aki közelebb áll hozzá.meg egy utast, aki közelebb áll hozzá.meg egy utast, aki közelebb áll hozzá.

Így a többi utas is tudni fogja, hogy le szeretnénk szállni, és Így a többi utas is tudni fogja, hogy le szeretnénk szállni, és 
utat kell engedniük.utat kell engedniük.

Ha valaki utunkban van, kedvesen szólítsuk meg:Ha valaki utunkban van, kedvesen szólítsuk meg:

-- Elnézést, le szeretnék szállni!Elnézést, le szeretnék szállni!



Nem illik a járművekenNem illik a járműveken

•• köpködni,köpködni,
•• böfögni,böfögni,
•• szellenteni,szellenteni,
•• hangosan trombitálva orrot fújni,hangosan trombitálva orrot fújni,
•• hangosan tüsszenteni, köhögni.hangosan tüsszenteni, köhögni.

Ha tüsszenteni, vagy köhögni kell, forduljunk el az Ha tüsszenteni, vagy köhögni kell, forduljunk el az 
emberektől. emberektől. 
Köhögéshez, tüsszentéshez tegyünk zsebkendőt a szánk elé.Köhögéshez, tüsszentéshez tegyünk zsebkendőt a szánk elé.

Mindig legyen kéznél zsebkendő.Mindig legyen kéznél zsebkendő.
Ha nincs időnk elővenni a zsebkendőt, tegyük a kezünket a Ha nincs időnk elővenni a zsebkendőt, tegyük a kezünket a 

szánk elé.szánk elé.



Ha kevés utas utazik a járművön, nem illik szorosan melléjük Ha kevés utas utazik a járművön, nem illik szorosan melléjük 
állni vagy ülni.állni vagy ülni.

Helyezkedjünk mindig úgy, hogy mindenkinek egyformán Helyezkedjünk mindig úgy, hogy mindenkinek egyformán 
legyen mozgástere.legyen mozgástere.

Ha felszállunk egy járműre, nem kell köszönnünk az utasoknak.Ha felszállunk egy járműre, nem kell köszönnünk az utasoknak.

Ha valaki ismeretlenül ránk köszön, illik visszaköszönni.Ha valaki ismeretlenül ránk köszön, illik visszaköszönni.

Nem illik idegeneket indokolatlanul megszólítani a járműveken.Nem illik idegeneket indokolatlanul megszólítani a járműveken.Nem illik idegeneket indokolatlanul megszólítani a járműveken.Nem illik idegeneket indokolatlanul megszólítani a járműveken.

Nem illik beszélgetést erőltetni idegenekre a járműveken.Nem illik beszélgetést erőltetni idegenekre a járműveken.

Nem illik magunkban beszélni.Nem illik magunkban beszélni.

Nem illik idegeneket indokolatlanul megérinteni, piszkálni.Nem illik idegeneket indokolatlanul megérinteni, piszkálni.

Nem illik másokra mutogatni.Nem illik másokra mutogatni.



3.3.
Hogyan viselkedjünk utazás közben?Hogyan viselkedjünk utazás közben?



Amikor messzire utazunk, hosszabb időt kell idegen emberek Amikor messzire utazunk, hosszabb időt kell idegen emberek 
társaságában töltenünktársaságában töltenünk

•• vonatfülkében,vonatfülkében,
•• távolsági buszon,távolsági buszon,
•• turistabuszon,turistabuszon,
•• repülőn,repülőn,
•• hajón.hajón.

Az utazásnál is érvényesek ugyan azok az illemszabályok, ami a Az utazásnál is érvényesek ugyan azok az illemszabályok, ami a 
tömegközlekedési járműveken.tömegközlekedési járműveken.

Tiszta és rendezett legyen a ruházatunk.Tiszta és rendezett legyen a ruházatunk.
Ne hangoskodjunk.Ne hangoskodjunk.
Ne szemeteljünk.Ne szemeteljünk.
Viselkedjünk udvariasan utastársainkkal.Viselkedjünk udvariasan utastársainkkal.



Mi illik hosszabb utazásnál?Mi illik hosszabb utazásnál?

Ha a vonatfülkébe bemegyünk, köszönjünk.Ha a vonatfülkébe bemegyünk, köszönjünk.

Illik megkérdezni, hogy szabadIllik megkérdezni, hogy szabad--e a hely , ha le szeretnénk ülni.e a hely , ha le szeretnénk ülni.

A csomagjainkat óvatosan tegyük fel a csomagtartóra. A csomagjainkat óvatosan tegyük fel a csomagtartóra. 
Helyezzük el biztonságosan, nehogy ráessen valakire.Helyezzük el biztonságosan, nehogy ráessen valakire.

Ha nehézséget okoz a csomagunk elhelyezése, kérjünk Ha nehézséget okoz a csomagunk elhelyezése, kérjünk Ha nehézséget okoz a csomagunk elhelyezése, kérjünk Ha nehézséget okoz a csomagunk elhelyezése, kérjünk 
udvariasan segítséget utastársainktól.udvariasan segítséget utastársainktól.

A személyes dolgainkat, menetjegyünket, igazolványainkat, A személyes dolgainkat, menetjegyünket, igazolványainkat, 
és mindent, ami utazás közben kellhet, tartsuk magunknál és mindent, ami utazás közben kellhet, tartsuk magunknál 
egy kisebb táskában. Így elkerülhetjük, hogy nehéz egy kisebb táskában. Így elkerülhetjük, hogy nehéz 
csomagunkat felcsomagunkat fel-- le kelljen rakosgatni a csomagtartóra. le kelljen rakosgatni a csomagtartóra. 



Hosszabb utazás közben szabad enni és inni.Hosszabb utazás közben szabad enni és inni.

Mindig szépen, kulturáltan együnk és igyunk. Vigyázzunk a Mindig szépen, kulturáltan együnk és igyunk. Vigyázzunk a 
jármű és az utasok ruhájának tisztaságára.jármű és az utasok ruhájának tisztaságára.

Vonaton az étkezőkocsibanVonaton az étkezőkocsiban bárki asztalához leülhetünk, bárki asztalához leülhetünk, 
udvariasan megkérdezve, hogy szabadudvariasan megkérdezve, hogy szabad--e a hely.e a hely.



Nem illik hosszabb utazásnálNem illik hosszabb utazásnál

Nem illik feltenni a lábunkat az Nem illik feltenni a lábunkat az 
ülésre.ülésre.

Nem illik terpeszkedni az ülésen.Nem illik terpeszkedni az ülésen.

Nem illik rugdalni, lökdösni az Nem illik rugdalni, lökdösni az 
előttünk ülő utas háttámláját.előttünk ülő utas háttámláját.

Nem illik úgy aludni, hogy Nem illik úgy aludni, hogy Nem illik úgy aludni, hogy Nem illik úgy aludni, hogy 
nekidőlünk a mellettünk nekidőlünk a mellettünk 
ülőnek.ülőnek.

Nem illik a WCNem illik a WC--t használni, míg áll t használni, míg áll 
a vonat az állomáson.a vonat az állomáson.



4.4.

Hogyan viselkedjünk külföldön?Hogyan viselkedjünk külföldön?



A külföldi országok viselkedési szabályai eltérhetnek egymástól. A külföldi országok viselkedési szabályai eltérhetnek egymástól. 
Az alapszabályok, az udvariasság, az illem általában Az alapszabályok, az udvariasság, az illem általában 
nemzetközi. A nemzetközi azt jelenti, hogy egységes az nemzetközi. A nemzetközi azt jelenti, hogy egységes az 
országok között.országok között.

Egyes országokban lehetnek olyan szokások, amelyek Egyes országokban lehetnek olyan szokások, amelyek 
számunkra teljesen idegenek, sőt, viccesek. számunkra teljesen idegenek, sőt, viccesek. 

Például, ha ÚjPéldául, ha Új--Zélandra utazunk, ne lepődjünk meg, ha Zélandra utazunk, ne lepődjünk meg, ha 
odaszalad hozzánk egy őslakos, és az orrunkhoz dörgöli az odaszalad hozzánk egy őslakos, és az orrunkhoz dörgöli az 
orrát. Náluk így illik köszönteni a vendéget.orrát. Náluk így illik köszönteni a vendéget.



Kanadában, Indiában, Kínában és Németországban elfogadott Kanadában, Indiában, Kínában és Németországban elfogadott 
dolog a böfögés. Annak a jele, hogy tetszett az étel és a dolog a böfögés. Annak a jele, hogy tetszett az étel és a 
vendéglátás. vendéglátás. 

Németországban meg is sértődhet a házigazda, ha nem böfög a Németországban meg is sértődhet a házigazda, ha nem böfög a 
vendég. Úgy érezheti, nem volt megfelelő számára az étel. A vendég. Úgy érezheti, nem volt megfelelő számára az étel. A 
németeknél nem szokás felvagdosni késsel a burgonyát, németeknél nem szokás felvagdosni késsel a burgonyát, 
inkább villával nyomkodjuk szét. inkább villával nyomkodjuk szét. 

Találkozhatunk külföldön olyan illemszabályokkal, amiket ha Találkozhatunk külföldön olyan illemszabályokkal, amiket ha 
nem tartunk be, kellemetlen helyzetbe kerülhetünk.nem tartunk be, kellemetlen helyzetbe kerülhetünk.

Az alapvető viselkedési szabályokat illik betartani külföldön is.Az alapvető viselkedési szabályokat illik betartani külföldön is.
Ilyenek aIlyenek a
•• köszönés,köszönés,
•• tiszta rendezett öltözet,tiszta rendezett öltözet,
•• nyugodt, csendes, higgadt viselkedés közlekedésnél.nyugodt, csendes, higgadt viselkedés közlekedésnél.



Néhány érdekes külföldi illemszabály Néhány érdekes külföldi illemszabály 

Ha külföldre utazunk,Ha külföldre utazunk, senki nem várja el tőlünk, hogy pont úgy senki nem várja el tőlünk, hogy pont úgy 
viselkedjünk, és öltözködjünk, mit az ott élő emberek.viselkedjünk, és öltözködjünk, mit az ott élő emberek.

Mégis sokkal kedvesebben fogadnak minket, ha az alapvető Mégis sokkal kedvesebben fogadnak minket, ha az alapvető 
illemszabályokat ismerjük, és betartjuk. Így a kellemetlen illemszabályokat ismerjük, és betartjuk. Így a kellemetlen 
helyzetektől is megkímélhetjük magunkat.helyzetektől is megkímélhetjük magunkat.helyzetektől is megkímélhetjük magunkat.helyzetektől is megkímélhetjük magunkat.

Ezért, amikor külföldre készülünk utazni, nézzünk utána, Ezért, amikor külföldre készülünk utazni, nézzünk utána, 
hogyan illik, és hogyan nem illik viselkedni abban az hogyan illik, és hogyan nem illik viselkedni abban az 
országban.országban.



Ázsia országok szokásaiÁzsia országok szokásai

Ázsiában Ázsiában -- főleg Kínában, vagy Délfőleg Kínában, vagy Dél-- Koreában nem illik például Koreában nem illik például 
evés közben szipogni, orrot szívni.evés közben szipogni, orrot szívni.

Még a zsebkendő használata is illetlenség étkezésnél.Még a zsebkendő használata is illetlenség étkezésnél.

Ha orrot kell fújnunk, elnézést kell kérnünk, és ki kell mennünk Ha orrot kell fújnunk, elnézést kell kérnünk, és ki kell mennünk 
a mosdóba.a mosdóba.a mosdóba.a mosdóba.

Nem illik szürcsölni a levest.Nem illik szürcsölni a levest.

Nem illik nemet mondani.Nem illik nemet mondani.

Nem illik zuhanyzás nélkül a kádba ülni.Nem illik zuhanyzás nélkül a kádba ülni.

Az éttermekben és a templomokban illik levenni a cipőnket.Az éttermekben és a templomokban illik levenni a cipőnket.



Az arab országok szokásaiAz arab országok szokásai

Az arab országokba látogató nőknek nem illik kivágott, rövid, Az arab országokba látogató nőknek nem illik kivágott, rövid, 
karokat és vállakat kimutató ruhát viselni.karokat és vállakat kimutató ruhát viselni.

Fényképezni csak ott lehet, ahol engedik. Fényképezni csak ott lehet, ahol engedik. 
Beszéd közben ne mutogassunk, mert a gesztikulációnak az Beszéd közben ne mutogassunk, mert a gesztikulációnak az 

ujjak és kéz tartásának számukra mondanivalója van. ujjak és kéz tartásának számukra mondanivalója van. 
Például:Például:
•• az összezárt ujjak felfelé és megrázva azt jelenti, türelemaz összezárt ujjak felfelé és megrázva azt jelenti, türelem•• az összezárt ujjak felfelé és megrázva azt jelenti, türelemaz összezárt ujjak felfelé és megrázva azt jelenti, türelem
•• ugyanez lefelé azt jelenti, gyere ideugyanez lefelé azt jelenti, gyere ide
•• ha a kezünket az állunk hegyére helyezzük, azt jelenti, ha a kezünket az állunk hegyére helyezzük, azt jelenti, 

szégyelld magad! szégyelld magad! 
•• egy ujjal mutogatni sértés. egy ujjal mutogatni sértés. 

Viselkedési szokásaik közé tartozik, hogy találkozáskor kezet Viselkedési szokásaik közé tartozik, hogy találkozáskor kezet 
fognak, a barátok pedig jobb és bal oldalon arcra csókot fognak, a barátok pedig jobb és bal oldalon arcra csókot 
adnak. A nők csak bólintanak.adnak. A nők csak bólintanak.



Egyiptom, Marokkóbeli szokásokEgyiptom, Marokkóbeli szokások
Férfi és nő soha nem adhat csókot egymásnak a nyilvánosság előtt.Férfi és nő soha nem adhat csókot egymásnak a nyilvánosság előtt.
A pihenőnap péntek, ilyenkor nem tudunk intézkedni. A pihenőnap péntek, ilyenkor nem tudunk intézkedni. 
A hőség ellenére a testet illik eltakarni. Ha az egyiptomi férfiak A hőség ellenére a testet illik eltakarni. Ha az egyiptomi férfiak 

megfordulnak utánunk az utcán, akkor baj van az megfordulnak utánunk az utcán, akkor baj van az 
öltözködésünkkel.öltözködésünkkel.



Tiltott a sertéshús fogyasztása, a sertészsír alkalmazása és a Tiltott a sertéshús fogyasztása, a sertészsír alkalmazása és a 
szeszes ital. szeszes ital. 

Ha egy magánlakásba vagy mecsetbe megyünk, le kell vennünk Ha egy magánlakásba vagy mecsetbe megyünk, le kell vennünk 
az ajtó előtt a cipőnket.az ajtó előtt a cipőnket.

Minden szívességért elvárják a borravalót. Minden szívességért elvárják a borravalót. 
Ha valakivel beszélgetünk, ne mutogassunk közben a bal Ha valakivel beszélgetünk, ne mutogassunk közben a bal 

kezünkkel.kezünkkel.kezünkkel.kezünkkel.
Valakire ujjal rámutatni illetlenség. Valakire ujjal rámutatni illetlenség. 
A felemelt hüvelykujj itt kihívást jelent.A felemelt hüvelykujj itt kihívást jelent.
Ülés közben mindkét lábat tartsuk a padlón. A talp az arab és a Ülés közben mindkét lábat tartsuk a padlón. A talp az arab és a 

buddhista országokban is tisztátalan testrésznek számít. buddhista országokban is tisztátalan testrésznek számít. 
Ezért óriási sértés, ha talpunkat mutatjuk bárki felé.Ezért óriási sértés, ha talpunkat mutatjuk bárki felé.

Illetlenség utólag megsózni az ételt.Illetlenség utólag megsózni az ételt.



Thaiföldi szokásokThaiföldi szokások

Az üdvözlési forma alapja az imádkozó kezek, a könyökök a Az üdvözlési forma alapja az imádkozó kezek, a könyökök a 
törzshöz szorítva, fejjel olyan mélyen bólintani, hogy érintsük törzshöz szorítva, fejjel olyan mélyen bólintani, hogy érintsük 
kezeinket, és mondjuk: kezeinket, és mondjuk: Vai.Vai. Ez érkezéskor és búcsúzáskor is Ez érkezéskor és búcsúzáskor is 
használható.használható.



Szerzeteseket soha ne érintsünk meg!Szerzeteseket soha ne érintsünk meg!

A templomban nem illik rövidnadrágot, rövid szoknyát hordani. A templomban nem illik rövidnadrágot, rövid szoknyát hordani. 
Ha templomba megyünk, régi vagy olcsó cipőben tegyük, Ha templomba megyünk, régi vagy olcsó cipőben tegyük, 
mivel belépéskor le kell vetni, és néha ellopják. A keresztbe mivel belépéskor le kell vetni, és néha ellopják. A keresztbe 
tett láb illetlen és sértő. tett láb illetlen és sértő. 

Ne érintsük senkinek, még gyereknek sem a fejét! Ne érintsük senkinek, még gyereknek sem a fejét! 

A tömegközlekedési eszközön át kell adni a helyet, ha szerzetes A tömegközlekedési eszközön át kell adni a helyet, ha szerzetes A tömegközlekedési eszközön át kell adni a helyet, ha szerzetes A tömegközlekedési eszközön át kell adni a helyet, ha szerzetes 
száll fel.száll fel.

A királyukat ábrázoló pénzt nem illik összegyűrni, dobálni.A királyukat ábrázoló pénzt nem illik összegyűrni, dobálni.

A királyt ábrázoló bélyeget ne nyaljuk meg.A királyt ábrázoló bélyeget ne nyaljuk meg.



Spanyolországi, Portugál szokásokSpanyolországi, Portugál szokások
Ezekben a mediterrán országokban élő embereknek fontos a  Ezekben a mediterrán országokban élő embereknek fontos a  

mindennapi életben az udvariasság. mindennapi életben az udvariasság. 
A nő után fütyülés nagy illetlenség.A nő után fütyülés nagy illetlenség.
A spanyolok nagyon kedves, közvetlen emberek. Ne A spanyolok nagyon kedves, közvetlen emberek. Ne 

csodálkozzunk, ha utcán mosolyogva idegenek köszöntenek csodálkozzunk, ha utcán mosolyogva idegenek köszöntenek 
minket. Viszonozzuk kedvesen mi is a köszöntésüket.minket. Viszonozzuk kedvesen mi is a köszöntésüket.

Ha beszélgetni kezdünk valakivel, kerüljük a vallási témákat.Ha beszélgetni kezdünk valakivel, kerüljük a vallási témákat.Ha beszélgetni kezdünk valakivel, kerüljük a vallási témákat.Ha beszélgetni kezdünk valakivel, kerüljük a vallási témákat.
Az ebéd utáni Az ebéd utáni sziesztaszieszta, a nagy hőség miatti szünet. Ez minden , a nagy hőség miatti szünet. Ez minden 

nap 12nap 12––16 óráig tart. Ilyenkor nem illik sehová telefonálni.16 óráig tart. Ilyenkor nem illik sehová telefonálni.
Az „O.K.” mutatása durva sértés.Az „O.K.” mutatása durva sértés.



Olaszországi szokásokOlaszországi szokások
Az olaszok imádnak aludni. A reggel általában délig tart, az este Az olaszok imádnak aludni. A reggel általában délig tart, az este 

pedig éjszaka kezdődik. pedig éjszaka kezdődik. 
A déli szieszta itt is fontos, ebben az időben nem szeretik, ha A déli szieszta itt is fontos, ebben az időben nem szeretik, ha 

zavarják őket.zavarják őket.
Az étteremben nagy illetlenség a tányérban maradt szószt Az étteremben nagy illetlenség a tányérban maradt szószt 

kenyérrel kitunkolni, vagy a spagettit evés előtt késsel kenyérrel kitunkolni, vagy a spagettit evés előtt késsel 
feldarabolni. feldarabolni. 

Amíg mindenkinek fel nem szolgálják az ételt, ne kezdjünk el Amíg mindenkinek fel nem szolgálják az ételt, ne kezdjünk el Amíg mindenkinek fel nem szolgálják az ételt, ne kezdjünk el Amíg mindenkinek fel nem szolgálják az ételt, ne kezdjünk el 
enni. Az olaszoknál ez a tésztaevésre nem érvényes. Ők enni. Az olaszoknál ez a tésztaevésre nem érvényes. Ők 
elkezdhetik enni a tésztát, mielőtt mások is megkapnák az elkezdhetik enni a tésztát, mielőtt mások is megkapnák az 
adagjukat. Ne feledjük, hogy ez csak a tésztára vonatkozik! adagjukat. Ne feledjük, hogy ez csak a tésztára vonatkozik! 

Hölgyeknek, ha társasággal vannak étteremben, nem illik Hölgyeknek, ha társasággal vannak étteremben, nem illik 
kifizetni a számlát.kifizetni a számlát.



Görög szokásokGörög szokások
Az idősek tisztelete nagyon fontos. Az idősek tisztelete nagyon fontos. 
A görögök nem szívesen mondanak nemet. Ezért nem szokás A görögök nem szívesen mondanak nemet. Ezért nem szokás 

határozott nemet mondani.határozott nemet mondani.
Érdekes kísérője a „nem” szónak a fej felkapása, a szem tágra Érdekes kísérője a „nem” szónak a fej felkapása, a szem tágra 

nyitása, a szemöldök felhúzása, s közben rosszalló csettintés a nyitása, a szemöldök felhúzása, s közben rosszalló csettintés a 
nyelvvel. nyelvvel. 

Ha „igen”Ha „igen”--t mondanak, úgy rázzák a fejüket, mint amikor mi t mondanak, úgy rázzák a fejüket, mint amikor mi 
„nem”„nem”--et mondunk. et mondunk. 

A piacon fontos az alku. A piacon fontos az alku. 
Alkudozni azt jelenti, hogy Alkudozni azt jelenti, hogy 
megbeszéljük az árussal, hogy megbeszéljük az árussal, hogy 
egy áruért kevesebbet egy áruért kevesebbet 
szeretnénk fizetni. szeretnénk fizetni. 
Több árut is elvihetünk Több árut is elvihetünk 
ugyanannyi pénzért, ha jól ugyanannyi pénzért, ha jól 
alkudozunk.alkudozunk.



Török szokásokTörök szokások

A Török bazárokban alku nélkül itt sem illik vásárolni.A Török bazárokban alku nélkül itt sem illik vásárolni.
Az idősek nagy tiszteletnek örvendenek. Soha ne kiabáljunk egy Az idősek nagy tiszteletnek örvendenek. Soha ne kiabáljunk egy 

idős emberrel!idős emberrel!
A nők öltözéke szolid legyen. Kerüljük a mély kivágásokat, és A nők öltözéke szolid legyen. Kerüljük a mély kivágásokat, és 

miniszoknyát a legnagyobb melegben se viseljünk! miniszoknyát a legnagyobb melegben se viseljünk! miniszoknyát a legnagyobb melegben se viseljünk! miniszoknyát a legnagyobb melegben se viseljünk! 
Rövidnadrág csak a tengerparton illendő.Rövidnadrág csak a tengerparton illendő.

A törökök rokon népként kezelnek bennünket, ez ellen ne A törökök rokon népként kezelnek bennünket, ez ellen ne 
tiltakozzunk!tiltakozzunk!



Akármerre járunk külföldön, ne tegyünk hangos megjegyzéseket. Akármerre járunk külföldön, ne tegyünk hangos megjegyzéseket. 

Soha ne gondoljuk, hogy nem értenek magyarul. Mindenhol Soha ne gondoljuk, hogy nem értenek magyarul. Mindenhol 
találkozhatunk olyannal, aki beszéli a nyelvet. találkozhatunk olyannal, aki beszéli a nyelvet. 

Sőt, vannak olyan magyar nyelvben használt szavak, amiket Sőt, vannak olyan magyar nyelvben használt szavak, amiket 
megértenek a külföldiek is.megértenek a külföldiek is.

Kerülhetünk kellemetlen szituációba, ha meggondolatlanul Kerülhetünk kellemetlen szituációba, ha meggondolatlanul 
fecsegünk.fecsegünk.



5.5.
Hogyan viselkedjünk Hogyan viselkedjünk 

szabadidőnkben?szabadidőnkben?



Hogyan viselkedjünk szabadidőnkben?Hogyan viselkedjünk szabadidőnkben?

A szabadidőnk eltöltése közben sem szabad megfeledkeznünk A szabadidőnk eltöltése közben sem szabad megfeledkeznünk 
az illemszabályokról.az illemszabályokról.

Azért nagyon fontosak ezek az illemszabályok, mert az emberek Azért nagyon fontosak ezek az illemszabályok, mert az emberek 
pihenés, kikapcsolódás céljából mennek szórakozni. pihenés, kikapcsolódás céljából mennek szórakozni. 

Elronthatjuk a magunk és mások szórakozását, ha nem tudunk Elronthatjuk a magunk és mások szórakozását, ha nem tudunk 
udvariasan viselkedni.udvariasan viselkedni.udvariasan viselkedni.udvariasan viselkedni.

Az alapvető illemszabályok természetesen itt is érvényesek.Az alapvető illemszabályok természetesen itt is érvényesek.



Hogyan viselkedjünk színházban, Hogyan viselkedjünk színházban, 
hangversenyen?hangversenyen?

Ha színházi előadásra, vagy hangversenyre megyünkHa színházi előadásra, vagy hangversenyre megyünk

•• tisztán, tisztán, 

•• rendezetten, rendezetten, 

•• elegánsan öltözzünk fel.elegánsan öltözzünk fel.

Fürödjünk meg indulás előtt, és hajunkat is mossuk meg.Fürödjünk meg indulás előtt, és hajunkat is mossuk meg.

Inkább előbb érjünk az előadásra. Ne késsünk.Inkább előbb érjünk az előadásra. Ne késsünk.

Ha a sor közepére szól a jegyünk, udvariasan kérjük meg a Ha a sor közepére szól a jegyünk, udvariasan kérjük meg a 
szélén ülőket, hogy engedjenek be.szélén ülőket, hogy engedjenek be.



Nem illik színházban, hangversenyenNem illik színházban, hangversenyen

Nem illik farmer ruházatban Nem illik farmer ruházatban 

és sportcipőben színházba, és sportcipőben színházba, 

vagy hangversenyre menni!vagy hangversenyre menni!

Nem illik hangoskodással zavarni az előadást.Nem illik hangoskodással zavarni az előadást.

Nem illik beletapsolni az előadásba. Ha nem tudjuk mikor kellNem illik beletapsolni az előadásba. Ha nem tudjuk mikor kell

tapsolni, várjunk, amíg a többi néző elkezdi a tapsot.tapsolni, várjunk, amíg a többi néző elkezdi a tapsot.



Hogyan viselkedjünk kávézóban, Hogyan viselkedjünk kávézóban, 
étteremben?étteremben?

Egy kávézó, vagy étterem meglátogatása kellemes időtöltés Egy kávézó, vagy étterem meglátogatása kellemes időtöltés 
baráti társaságok számára. baráti társaságok számára. 

Ha randevúzni szeretnénk a barátunkkal, barátnőnkkel, Ha randevúzni szeretnénk a barátunkkal, barátnőnkkel, 
kellemesen elbeszélgethetünk egy kávé, vagy üdítő mellett.kellemesen elbeszélgethetünk egy kávé, vagy üdítő mellett.

Ha hölgy ismerősünkkel megyünk kávézóba, vagy étterembe, Ha hölgy ismerősünkkel megyünk kávézóba, vagy étterembe, Ha hölgy ismerősünkkel megyünk kávézóba, vagy étterembe, Ha hölgy ismerősünkkel megyünk kávézóba, vagy étterembe, 
akkor magunk menjünk be előre. akkor magunk menjünk be előre. 

Várjuk meg amíg a felszolgáló az asztalunkhoz vezet.Várjuk meg amíg a felszolgáló az asztalunkhoz vezet.

Mindig a társaságunkban lévő hölgy választ először ülőhelyet.Mindig a társaságunkban lévő hölgy választ először ülőhelyet.

Szépen, kulturáltan, csendesen kávézzunk.Szépen, kulturáltan, csendesen kávézzunk.



Nem illik a kávézóban, étterembenNem illik a kávézóban, étteremben

Nem illik az asztalon könyökölni.Nem illik az asztalon könyökölni.

Nem illik az evőeszközzel, tányérral játszadozni, hadonászni.Nem illik az evőeszközzel, tányérral játszadozni, hadonászni.

Nem illik kiabálni, csettinteni, fütyülni a felszolgálónak.Nem illik kiabálni, csettinteni, fütyülni a felszolgálónak.

Nem illik csámcsogni, vagy nyitott szájjal enni.Nem illik csámcsogni, vagy nyitott szájjal enni.

Nem illik a fogunkat kézzel piszkálni. Használjunk fogpiszkálót, Nem illik a fogunkat kézzel piszkálni. Használjunk fogpiszkálót, 
de takarjuk el a kezünkkel a szánkat.de takarjuk el a kezünkkel a szánkat.

Nem illik a textil szalvétát a nyakunkba, térdünkre teríteni. Nem illik a textil szalvétát a nyakunkba, térdünkre teríteni. 
Töröljük bele a szánkat, kezünket, ha szükséges.Töröljük bele a szánkat, kezünket, ha szükséges.

Ha kettesben vagyunk, nem illik újságot olvasni, Ha kettesben vagyunk, nem illik újságot olvasni, 
mobiltelefonozni hosszan.mobiltelefonozni hosszan.



Ha mindig mindenhol illedelmesen viselkedünk, Ha mindig mindenhol illedelmesen viselkedünk, 
valószínűleg velünk is illedelmesen viselkednek majd valószínűleg velünk is illedelmesen viselkednek majd 

az emberek.az emberek.

Így jobban fogjuk magunkat érezni a világban.Így jobban fogjuk magunkat érezni a világban.


