Illemszabályok

JAPÁNBAN
Ne dohányozzunk az utcán!
A kijelölt területeken kívüli dohányzás
büntetést von maga után.
a büntetés
összege:

1000 - 2000
YEN

Vegyük le a cipőnket mielőtt
a tatamira lépünk!
Mindig le kell vegyük a
cipőnket mielőtt a tatamira
lépünk, különösen udvarias
gesztus, ha a papucsot is
levesszük és mezítláb vagy
zokniban vagyunk.

Ne szemeteljünk!
Japán köztudottan a világ legtisztább országai
közé tartozik. Rendkívül fontosnak tartják, hogy
megőrizzék a környezet tisztaságát. Így, a
szemetelés komoly büntetést jelent, beleértve a
népszerű turista látványosságok környékét is.
a büntetés
összege:
30 000
YEN

Borravaló helyett arigatō

(ありがとう)

Japánban a legtöbb helyen egyáltalán nem
szokás borravalót adni. Sokszor, ha több
pénzt hagyunk ott, utánunk jönnek a különbözettel. Étteremben vagy akár taxizásnál
is jobban esik a helyieknek, ha szimplán
megköszönjük a minőségi szolgáltatást.
Erre jó kifejezés lehet az arigatou
gozaimashita (ありがとうございました)
vagy ennek kiotói megfelelője az ōkini.

Ne vigyünk magunkkal
saját ételt és italt az
étterembe!
Gorombaságnak minősül saját
ételt vagy italt vinni az étterembe, ezért próbáljuk elkerülni!

Várjuk ki türelmesen
a sorunkat!
A japán emberek számára teljesen
megszokottak a sorok! Sorban állnak a
vonatra és metróra szállásnál, az éttermekbe jutáshoz. Ezért látogatásunk során
legyünk türelmesek, ne tolakodjunk!

Legyünk udvariasak, amikor közös képet kérünk
egy maikótól!
A maikók és gésák munkájuk részeként viselnek kimonót.
Minden egyes kimono generációról generációra száll, ezért
rendkívül magas értékűek. Tartózkodjunk attól, hogy a közös
kép reményében, a ruha ujjánál fogva állítsuk meg őket útjuk
közben - főleg, ha láthatóan sietnek.

Ne töröljünk éttermi foglalást
az utolsó pillanatban!
Bár általánosan is elmondható,
hogy nem illik utolsó pillantban
lemondani az éttermi foglalást,
Japánban ez különösen igaz!

Ne hagyjuk kerékpárunkat
az út közepén!
Ha a kijelölt parkoló területen kívül hagyjuk a
biciklit, nem csak eltávolítják a hatóságok, de
egy szép büntetést is hagynak számunkra az
elszállítás miatt. Sőt, amennyiben bérelt, a
kölcsönzőbe való visszajuttatást is nekünk kell
állnunk, valamint a visszaszállításig megőrzési
díjat is fizetnünk kell.
a büntetés
összege:
2300 YEN
az elszállításért

Ne érjünk a régi épületekhez,
műtárgyakhoz!
Sok nemzeti kincs fából vagy más, könnyen
sérülő anyagból készült.
Őrizzük meg őket az utókor számára!

Ne fotózkodjunk
közvetlenül a vasúti
sínek mellett!
Sok turista próbál minél
közelebbről fotót készíteni
Japán híres shinkansen
vonatairól, pedig rendkívül balesetveszélyes.
Mindig tartsunk kellő
távolságot a peron
szélétől!

Vigyázzunk, hol fotózunk
a szentélyek és
templomok területén!
Legyünk tekintettel a kiírásokra, miszerint
a templomok, illetve szentélyek bizonyos
részein tilos a fotó készítése. Néhány
helyen kifejezetten tiltott a
vakuval való fotózás.

Kerüljük a hangos
beszédet, a kiabálást!
A legtöbb templom, ahova ellátogatunk
1000 évnél is idősebb. Legyünk tisztelettudóak és kerüljük a hangos beszédet
mind a templomokban, mind az utcán
vagy utazás közben!

Mindig vegyük le a napszemüveget és a kalapot a
szentélyek, templomok területén!
A japánok az arc takarását azzal azonosítják, hogy valami titkolnivalónk van. Egyes források szerint a bűnözőkkel, a yakuzákkal
azonosítják.

