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A marketing nyelvhasználati kérdései 
Language Problems of Marketing 

 
Marketingstratégiai nyelvi buktatók a határon átnyúló kereskedelem esetében 

Language Snags in the Marketing Strategy of the Cross-Border Business Activities 
 

Horbulák Zsolt 
 

„A tanulmány megírását és megjelenését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 azonosító 
számú,„Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek fejlesztése a Széchenyi 

István Egyetemen” című projekt támogatta. 
A tanulmány az azonos projekt keretei között a Széchenyi István Egyetem Regionális és 
Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának „Közép-Európa versenyképessége” c. kutatási 

témájában készült.” 
 
Kulcsszavak: regionális marketing, etnikai marketing, határon átnyúló gazdasági kapcsolatok, 
anyanyelvhasználat 
 
Absztrakt 
A modern marketing egyik legnagyobb kihívása, hogy egy kereskedő miként tudja a lehető 
leghatékonyabban megszólítani a másik országban élő potenciális ügyfeleit. A szlovák-magyar 
határon átnyúló gazdasági kapcsolatok esetében a probléma még összetettebb, mivel egy 
meglehetően kis földrajzi térségen két nyelv él egymás mellett. Nem mindegy, hogy milyen 
stratégiát alkalmaznak, ha magyar vállalat szólít meg szlovákiai klienseket, illetve ha szlovákiai 
cég Magyarországon is szeretne bővíteni. A marketingben használt nyelv a magyar-szlovák határ 
menti kapcsolatokban átlagon felüli jelentőséggel bír. 
 
 

Bevezetés 
 

A magyar-szlovák határmeneti kapcsolatokkal, ezen belül a kishatárforgalommal, kulturális és 
tudományos kapcsolatokkal stb. már régóta foglalkoznak, a szakirodalom egyre bővül, és nem 
csupán tanulmányok, hanem önálló publikációk is napvilágot látnak. Már létezik olyan 
tudományos intézmény, mint a Szlovákiában székelő somorjai Fórum Kisebbségkutatatási 
Intézet, amely fő feladatának pontosan ennek a kérdéskörnek a tanulmányozását tartja. A témát 
gazdasági szemszögből elemző anyagok között a következő írások említhetők meg: Hevesi A. – 
Kocsis K. (2003) A magyar-szlovák határvidék földrajza, Lelkes G. (2005) Dél-Szlovákia 
gazdasági fejlődése és a határon átnyúló kapcsolatok, Mezei I. — Tóth P. (2008) A települési és 
területi önkormányzatok kapcsolatai a magyar-szlovák határ mentén; Grosz A. — Tilinger A. 
(2008) A gazdasági szereplők határon átnyúló tevékenysége, illetve az önálló publikációk Mezei 
István (2008) A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei. A térség mindét oldalával 
külön-külön foglalkozó írások száma úgyszintén jelentős és folyamatosan bővül. 
 A tanulmány a szlovák-magyar kapcsolatok egy szűkebb, a tudományos oldalról 
ismereteink szerint mindezidáig nem vizsgált kérdéssel foglalkozik, mégpedig azzal, hogy a 
Magyarországból Szlovákiába érkező vállalkozók milyen nyelvi marketinget alkalmaznak. 
Tanulmányunk tárgyát a következők képezik: 

• Magyarországi bejegyzésű és Szlovákiában is kereskedelmi tevékenységet végző 
vállalatok nyelvi marketingje. 

• Magyarországi székhelyű magyar multinacionális cégek nyelvi marketingje Szlovákiában. 
• Nem magyarországi székhelyű multinacionális vállalatok nyelvi marketingje, amelyek 

azonban magyarországi telephelyükről szólítják meg szlovákiai ügyfeleiket. 



 
 

• Magyarországi származású franchise vállalatok nyelvi marketingje Szlovákiában. 
• Nem magyarországi származású franchise vállalatok nyelvi marketingje, amelyek 

azonban magyarországi telephelyükről szólítják meg szlovákiai ügyfeleiket. 
Ami nem képezi tárgyát a tanulmánynak: 

• A nemzetiségi nyelvek hivatalos használatának és törvényi szabályozásának elemzése 
Szlovákiában. 

• A magyar nyelv használata a szlovákiai hivatalokban. 
• A szlováki tulajdonú nagyvállalatok magyar nyelvhasználata. 
• A Szlovákiában is működő nem szlovákiai székhelyű multinacionális cégek magyar 

nyelvhasználata. 
• A szlovákiai illetőségű magyar vállalkozók nyelvhasználata Szlovákiában. 
• A magyarnyelvűség általános állapota Dél-Szlovákiában. 
 

Tanulmányunkban arra is kísérletet tettünk, hogy bemutassunk, miként reagál a közvélemény a 
különféle marketingpraktikákra, amelyet a fentebb felsorolt cégek Szlovákiában alkalmaznak. A 
helyzet felvázolásakor fényképekre illetve újságcikkekből és blogbejegyzésekből való idézetekre 
kívánunk hagyatkozni. A felmérésben nem voltunk tekintettel a szektorra, amelyben az illető cég 
tevékenykedik, tovább a cég méretére, múltjára vagy tulajdonosára, illetve bármiféle egyéb 
tényezőre a fentebb felsoroltakon kívül. Az egyetlen szempont az volt, hogy valamilyen hivatalos 
és nyilvános kereskedelmi jellegű tevékenységet fejtsen ki Szlovákiában a Magyarországgal 
határos vidékén. Az egyetlen szűkítő tényező, hogy figyelmünk a Párkány és észak Komárom 
közötti vidékre terjedt ki. Egy kivételt azonban tettünk. Noha Pöstyén nem magyar terület, 
nagyok sok felvidéki magyar jár oda gyógyulni, és a Pöstyéni Gyógyfürdők Rt. magyarországi 
vállalat tulajdonában van. 
 
 A kérdésre, hogy miért szükséges a témával foglakozni, a következőképpen tudunk 
válaszolni: 

• identitásmegőrzés: a magyar nyelv presztízsének a megőrzése és közéletből való 
kihalásának a megakadályozása a felvidéki magyarság állandó és folyamatos törekvése 
1920 óta; 

• táblaháború: jelentős magyarsággal rendelkező települések lakott területet jelző közúti 
táblájának és vasútállomásainak a kétnyelvűsége, hivatali, iskolai és a magánszféra 
kétnyelvűség kiharcolása napi kihívás Dél-Szlovákiában; 

• napjaikban egyre gyakoribb az alulról jövő kezdeményezés a kétnyelvűség bővítésére – 
Kétnyelvű Dél-Szlovákiáért Mozgalom, Fontos vagy! mozgalom, TüKÖR (Te Ügyed 
Kör) stb. „partizánakciói”, 

• etnikai alapú piaci szegmentáció immár a marketingtudomány elismert részévé vált. 
A probléma felvetését igazolandó álljon itt egy 2013. májusból származó fényképfelvétel 
 
 

1. fénykép 
„Partizánakció” a kétnyelvűségért Komáromban, 2013. május. 

(„Partisan Action” for Bilingualism in Komárom, Slovakia, May 2013) 
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Forrás: http://www.bumm.sk/81922/gerillafeliratok-leptek-el-komarom-billboardjait.html,  

 
 

Magyar vállalatok nyelvi marketingje Dél-Szlovákiában 
 
Ahogy az a Bevezetőben említettük, a magyarországi vállalatok és vállalkozók szlovákiai 
tevékenységével konkrétan alig foglakoznak. Kivétel talán Grosz A. — Tilinger A. (2008), akik 
azonban a mi tárgyunknak csupán egy oldalt szentelnek, és a nyelvi problémákról legfeljebb 
vállalkozótársi-munkaadói-munkavállalói szempontból írnak néhány, esetenként ködös utalást, a 
kereskedelmi nyelvről viszont már nem. A témánkhoz kapcsolód egyedüli tudományos 
publikáció Sasné Grósz Annamária doktori értekezése 2011-ből Az etnikai marketing lehetőségei 
a magyarországi német nemzeti kisebbség körében címmel. A szerző idézi Waldrop (1990) 
esetünkben is érvényes megállapítását, miszerint mindenki valamilyen kisebbséghez tartozik. 

Az etnikai alapú marketing vagy a multikulturális marketing alapjainak, és főkép 
létjogosultságának a bemutatása nem tartozik a feladataink közé. Ezt Sasné Grósz Annamária 
disszertációjában már megtette. Arra azonban rá kell mutatni, hogy a szerző a szakirodalmat 
tekintve egyesült államokbeli, kanadai vagy új-zélandi, illetve németországi bevándorlói 
etnikumok elemzésével foglalkozott. Témánk szempontjából még a magyarországi romák, illetve 
a dolgozat fő témáját képező németek, fogyasztási szokásainak az elemzése sem vonható 
párhuzamba a felvidéki magyarokéival. Mivel ezen népcsoport helyzetével nem kívánunk 
foglalkozni, csupán címszavakban megjegyezzük, hogy a szlovákiai magyarságra nem érvényes a 
diaszpóra állapot, vagy  hogy „a kisebbségi kultúrák az elnyomandó kategóriából átkerülnek a 
támogatandó kategóriába” (Sasné Grósz Annamária, 2011, 70), illetve hogy „Valamennyi 
nemzeti kisebbségről elmondható, hogy erőteljesen szórványhelyzetben vannak” (Sasné Grósz 
Annamária, 2011, 72). A leírtak érvényesek a disszertáció fő témáját képző magyarországi 
németekre, a felvidéki magyarok azonban 1100 éve szülőföldjükön élnek. 

A Magyarországról érkező magyar és nem magyar nagyvállalatok és kisvállalkozások 
által használt kommunikációs nyelv általában kétféle, mégpedig vagy kizárólag magyar nyelvű, 
vagy kizárólag szlovák nyelvű illetve a legritkábban kétnyelvű. Az alábbiakban bemutatunk 
néhány konkrét példát, majd az erre vonatkozó reakciókat. Ezeket helyhiány okán megjelölés 
nélkül mindig rövidítettük és dőlt betűvel jeleztük. 
 

2. fénykép 
Norbi Update, Komárom, 2012. március 



 
 

(Fitness Shop Norbi Update, Komarom in Slovakia, March 2012) 

 
Forrás: saját felvétel 

 
 

3. fénykép 
Norbi Update, Érsekújvár, 2013. március 

(Fitness Shop Norbi Update, Érsekújvár in Slovakia, March 2013) 

 
Forrás: saját felvétel 

A nyitvatartási idő megjelölése kétnyelvű. 
 
 

4. fénykép 
Norbi Update, Párkány, 2013. május 

(Fitness Shop Norbi Update, Párkány in Slovakia, May 2013) 
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Forrás: saját felvétel 

 
Trianon update, avagy magyar cégek esete a szlovákiai kétnyelvűséggel 
 
Nemrég nagy vihart kavart az internet szlovákiai magyar szegletében a Norbi Update cég, 
amelynek vezetője jól kiosztott egy vásárlót, amiért az az üzletlánc egyik szlovákiai egységének 
egynyelvű szlovák feliratait kifogásolta. Norbi ugyanis korántsem egyedül állja a civilek 
ostromát. Több magyarországi cégre is jellemző, hogy a határokon túl – magyarok által lakott 
helyeken – elfelejtenek magyarul. 
Forrás: http://ujszo.com/2012/04/19/kozbeszed, 2012. április 19. 
 
 
A Norbi Update-gate folytatódik, Norbi is reagált 
 
A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom azt írja, a "szlovák" kommunikációt tekintve nem arra 
gondoltak, hogy ne szólnának az eladók magyarul a vevőkhöz, hanem arra, hogy „a Norbi 
Update feliratai, szórólapjai és propagációs anyagai rosszabb esetben kizárólag szlovák nyelven 
íródnak, de jobb esetben is csak néhány mondatot, szót tartalmaznak magyarul, ami ugyancsak a 
másodrangúságot közvetíti a magyar ajkú vásárlók felé.” 

A szlovákiai franchise üzemeltetője, és a Norbi Update International társügyvezetője, Ivan 
Gallo is reagált. Elmondása szerint csak a hiányosságokat követelik a civilek, a sok helyen 
megjelenő kétnyelvű feliratokat pedig figyelembe sem veszik. "Valószínűleg nem is jártak még az 
üzletünkben, azért mondják ezt, vagy fehér bottal közlekednek. Persze valaki lengetheti a zászlót, 
és megpróbálhat úgy is magyar terméket a szlovákoknak eladni." 
Forrás: http://www.bumm.sk/65096/a-norbi-update-gate-folytatodik-norbi-is-reagalt.html, 2012. 
02. 09 
 
Update kétnyelvűség 
 



 
 

Jópár magyar cég van, amely határon túl is jelen van különféle kirendeltségeivel. Az 
alkalmazottak révén az üzletekben szinte kivétel nélkül kiszolgálják az ügyfelet magyarul, viszont 
a kirakatok, reklámanyagok, termékek megnevezései már igen hiányosan, vagy egyáltalán 
nincsenek feltüntetve magyarul a helyi hivatalos nyelv mellett. A legújabb ügy egy olyan céghez 
kapcsolható, ami híres is, terjeszkedik is, de nem kapcsoljuk klasszikusan a magyar témához. 
Norbinak tulajdonképpen balszerencséje, hogy a vezérigazgató agresszív kismalacként reagálta 
le a dolgot, kirobbantva ezzel az ügyet. Több magyarországi gyökerű cég, például a MOL-
Slovnaft vagy CBA (ugye, a magyar üzletlánc) szlovákiai pultjain általában egy kézen össze lehet 
számolni a magyar szavakat. 
Forrás: http://mandiner.blog.hu/2012/02/11/update_ketnyelvuseg, 2012 febr. 11. 
 

5. fénykép 
CBA üzlet, Párkány, 

(CBA market, Párkány, Slovakia,) 

 
Forrás: saját felvétel 

 
 

6. fénykép 
CBA üzlet, Párkány, 2012. augusztus 

(CBA market, Párkány, Slovakia, August 2012) 
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Forrás: http://ujszo.com/napilap/regio/2012/08/31/magyar-felirat-a-parkanyi-cba-n 

 
„Magyar üzletlánc” magyar feliratok nélkül 
 
Párkány. A magát „a magyar üzletlánc” jelszóval reklámozó CBA Szlovákia magyarlakta 
településein levő boltjaiban kizárólag szlovák feliratokat használ. A Fontos vagy! elnevezésű civil 
kezdeményezés hívta fel a figyelmet, hogy a CBA párkányi élelmiszerboltjának bejárata felett 
csak a „Potraviny” szó szerepel, és a boltban sincsenek magyar feliratok. 

A CBA illetékesei másként látják a dolgot. Szerintük igenis fontosak nekik a magyar 
vásárlók, hiszen lehetőséget teremtenek számukra, hogy Szlovákiában is náluk vásárolhassanak. 
Egyben felhívják a figyelmet arra, hogy a CBA franchise rendszerben működik, vagyis minden 
egyes üzletért annak tulajdonosa felel, nem pedig a központ. „A továbbiakban nemkívánatosnak 
minősítjük az ilyen jellegű hozzászólásokat, és kizárjuk őket az oldalról. Köszönettel: a magyar 
üzletlánc” – szól a CBA Facebookra írt válasza. Ígéretüket be is tartották: a témához kapcsolódó 
hozzászólásokat törölték az oldalról. A CBA egyébként köztudottan Fidesz-közeli vállalkozás, 
résztulajdonosa Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta elnöke. 
Forrás: http://ujszo.com/napilap/kozelet/2012/06/29/magyar-uzletlanc-magyar-feliratok-nelkul, 
2012. június 29. 
 
 
Magyar felirat a párkányi CBA-n 
 
Van még hova fejlődni: megjelent ugyan az Élelmiszer felirat, de a tájékoztató táblák és feliratok 
egyelőre egynyelvűek. Felkerült a magyar felirat a CBA üzletlánc párkányi boltjára. 
Forrás: http://ujszo.com/napilap/regio/2012/08/31/magyar-felirat-a-parkanyi-cba-n, (guzsu), 
2012. augusztus 31. 
 
A civil mozgalomnak csak a külső felirat kétnyelvűségét sikerült kiharcolnia, a reklámanyag 
továbbra mindenütt kizárólag szlovák nyelvű. 
 
 

7. fénykép 
OTP banka Slovensko bankfiók, Gúta, 2012. 



 
 

(OTP bank Slovensko, branch in Gúta, Slovakia, 2013) 

 
Forrás: http://kozbeszed.sk/2012/04/19/trianon-update-avagy-magyar-cegek-esete-a-szlovakiai-

ketnyelvuseggel/ 
 

8. fénykép 
Árkád reklám, Párkány, 2013. május 

(Árkád Printed Commercial Distributed in Párkány, Slovakia, May 2013) 

 
Forrás: reklámanyag 

 
Fiala-Bútora János: Trianon update, avagy magyar cégek esete a szlovákiai kétnyelvűséggel 
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A leggyakrabban felhozott ál-ok, hogy a szlovák államnyelvtörvény tiltja a kétnyelvűséget. 
Legutóbb a győri Árkád egyik menedzsere fejtette ki, hogy azért szorul csallóközi 
óriásplakátjaikon háttérbe a magyar nyelv, mert őt „hivatalosan” még nem tájékoztatták arról, 
hogy a kétnyelvűség megengedett. Nem tudom, hogy személyesen Róbert Ficótól vár-e levelet, de 
a helyzet az, hogy üzleteken és reklámokon a szlovák törvények soha nem tiltották a 
kétnyelvűséget. 

Furcsa kép élhet a magyar cégvezetők fejében a szlovákiai magyarokról. Egyrészt fontos 
célcsoportot képeznek közvetítőként és munkaerőként, hiszen ismerik a magyar cégeket és 
beszélnek magyarul. Például az OTP-nek monopóliuma van a Bethlen Gábor Alap által nyújtott 
oktatási támogatások kezelésére, amelyet a Magyar igazolvánnyal rendelkező, magyar 
nemzetiségű szülők kapnak magyar tannyelvű iskolába járó gyerekük után. Azonban erről a 
tájékoztatást már, a téma abszurditási mélypontjaként, a 90%-ban magyarok lakta Gútán is csak 
szlovákul nyújt a bank. Úgy látszik, ügyfélként a magyar is szlovákul köteles beszélni – legalábbis 
a magyar cégekkel. 
Forrás: http://kozbeszed.sk/2012/04/19/trianon-update-avagy-magyar-cegek-esete-a-szlovakiai-
ketnyelvuseggel/, 2012/04/19 
 

A győri Árkád üzletközpont anyagával kapcsolatban még annyit szükséges megjegyezni, 
hogy helyesírási hibát tartalmaz: „v Győry“ [Győrben] helyett „v Győri“ írandó. 

Az OTP banka Slovensko esetében tény, hogy számos propagációs anyaga magyar 
nyelvű, van magyar nyelvű honlapja és a nyitvatartási idő úgyszintén kétnyelvűen van 
feltüntetve. 

 
9. fénykép 

Slovnaft (MOL) töltőállomás, Párkány, 2013. április 
(Slovnaft (MOL) Filling-Sation, Párkány, Slovakia, April 2013) 

 
Forrás: saját felvétel 

 
 

10. fénykép 
Slovnaft (MOL) töltőállomás, Párkány, 2013. április 

(Slovnaft (MOL) Filling-Sation, Párkány, Slovakia, April 2013) 



 
 

 
Forrás: saját felvétel 

 
A Slovnaft töltőállomás esetében a magyar többségű településeken annak ellenére is szinte csak 
szlovák felirat van, hogy vezérigazgatója, a Független Magyar Kezdeményezés volt 
kormányalelnöke szerint mindenütt van magyar felirat. 
 

11. fénykép 
a Danubius Hotels szlovákiai honlapja,  2013. május 

(www.danubiushotels.sk, May 2013) 

 
Forrás: saját felvétel 

 
  

12. fénykép 
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Praktiker reklám, Párkány, 2013. május 
(Praktiker Printed Commercial Distributed in Párkány, Slovakia, May 2013) 

 
Forrás: http://felvideki-

magyarok.blog.hu/2010/04/28/mit_er_a_nyelvtorveny_ha_mast_nem_szlovak_nyelvu_praktikert 
 
Mit ér a nyelvtörvény? Ha mást nem Szlovák nyelvű praktikert! 
 
Pár napja megkaptuk a szokásos Praktikerünket, de most már egy valami különbözött, egy valami 
más volt, mégpedig a nyelv! Az árak továbbra is Forintban vannak feltüntetve, de minden egyes 
információ csak szlovákul szerepel a katalóguson. Egyszerű az oka, mégpedig a nyelvtörvény. 
Mindenesetre a praktiker úgy gondolta, hogy inkább egy csomó pénzt és energiát fektetnek abba, 
hogy az egész katalógust Szlovákra fordítsák, mind inkább vesződniük kelljen a 
nyelvrendőrséggel. 
Forrás: http://felvideki-
magyarok.blog.hu/2010/04/28/mit_er_a_nyelvtorveny_ha_mast_nem_szlovak_nyelvu_praktikert, 
2010.04.28.  

 
A kritika óta a Praktiker kizárólag egy nyelvű magyar reklámokat terjeszt. 

 
 

13. fénykép 
www.voksanvirag.hu, 2013. május 
(www.voksanvirag.hu, May 2013) 



 
 

 
Forrás: saját felvétel 

 
Az ismert lemezlovas kizárólag szlovák nyelven írta ki az abszolút magyar többségű város nevét 
(Zseliz). 
 

Összefoglalás 
 

A felmérés egyáltalán nem reprezentatív, a mintavétel véletlenszerű volt, habár a bővítést csupán 
a helyhiány gátolta. Mindebből kifolyólag helytelen lenne bármiféle általánosítás érvényű 
végkövetkeztetést tenni. A minta nagyságát tekintve azonban mégis van lehetőség valamilyen 
összefoglalásra. A vállalatok az alábbi módon tudjuk kategorizálni. Megjegyezzük azonban, hogy 
a következő felosztás bizonyos mértékig szubjektív jellegű. 
A vizsgálat tárgyát képező cégek, vállalkozások a következők: Norbi Update Komárom, 
Érsekújvár, Párkány; CBA; OTP banka; Slovanft (MOL); Danubius Hotels; Praktiker; Takko 
Fashion; Tesco; Vögele; Szatmári; ricsishop; Dr. Padló; Egom-kő, www.voksanvirag.hu; Árkád, 
Győr. A vizuális prezentáció helyhiány miatt szintén nem történhetett meg. 
 

1. táblázat 
A vizsgált vállalat csoportosítása 

(Grouping of the Analyzed Companies) 
nagy 10 a vállalat mérete alapján 
kicsi 5 
magyarországi 11 a vállalat központja alapján 
külföldi 4 
„multikulturális” cég 8 a vállalat „multikulturaságát” tekintve 
„nemzeti” jellegű  7 
franchise jellegű 2 franchise jelleg 
nem franchise jellegű 13 

Forrás: saját feldolgozás 
 

2. táblázat 
A vizsgált vállalatok nyelvhasználata, mai – 2013. május – állapot) 
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(Language Using of the Analyzed Companies, Current Situation, May 2013) 
a marketing nyelve a cég neve 

csak magyar kétnyelvű csak szlovák 
Norbi Update Komárom   * 
Norbi Update Érsekújvár  *  
Norbi Update Párkány  *  
CBA   * 
Slovnaft (MOL)   * 
Praktiker *   
OTP banka Slovensko  *  
Tesco *   
Takko Fashion  *  
Ricsishop  *  
Vögele *   
Szatmári *   
Egom-kő *   
Danubius Hotels   * 
Voksán Virág *   
Dr. Padló *   
Árkád üzletközpont   * 
%-os megoszlás 41 29 29 
Forrás: saját összeállítás. Megjegyzés: csak az egy külső magyar felirat meglétét nem vettük 
kétnyelvűségnek. 
 
Az összeállításból kiolvasható, hogy a szlovákiai magyar nyelvű marketing alkalmazása éppen a 
nagy és multinacionális vállalatok esetében a legrosszabb. 
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Resume 
In this paper we have tried to describe one segment of the marketing strategy of companies 
coming from Hungary independently of their national origin. In the region of Southern Slovakia, 
where hundreds of villages and towns have Hungarian majority, almost every printed marketing 
materials are written in Slovak or in “state language.” This method is also practised by lot of 
companies owned by Hungarian citizens and every time by Hungarian multinational firms. We 
also have shown the public opinion about this practise and have made an analysis about the 
measure of this practise. 


