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vonatkozásában 

Intercultural characteristics of a global firm and its Hungarian subsidiary  

 

A dolgozatom elsődleges célja volt a német és magyar dolgozók interkulturális kapcsolatainak 

elemzése, a nemzeti különbségek feltárása és a közös munka során kialakult benyomás vizsgálata 

egy német tulajdonú multinacionális cég esetében.  Mindamellett annak bemutatása, hogy mi 

jellemzi a cég interkulturális menedzsmentjét. Kutatásom a globális vállalat és a magyarországi 

képviselete között megnyilvánuló interkulturális jellemzőket vizsgálta. A kutatás eredményesnek 

bizonyult. Igaz, hogy a sokaság kicsi volt, de a kapott adatok valósak, mivel a magyarországi 

képviselet valamennyi munkatársa és velük munkakapcsolatban álló anyaországbeli alkalmazottak 

valamennyien kitöltötték a kérdőívet. 

 

A kutatásom egy kérdőíves vizsgálatból, és egy magyarországi munkatárssal elkészített mélyinterjú 

elemzéséből tevődött össze. Az empirikus vizsgálatom eredményei alapján rávilágítottam arra, hogy 

egy nagy multinacionális cég, mint például a Häfele, nagyszámú külföldi munkatárssal akkor lehet 

sikeres, ha a munkatársak megértik egymást és tudnak együtt dolgozni országhatárokon átívelő 

feladatok teljesítésében. A kérdőív és a mélyinterjú kutatási eredményei alapján megállapítható, 

hogy a Häfele jó szervezeti felépítésének, valamint interkulturális menedzsmentjének és HR 

menedzsmentjének köszönhetően nemzetközi környezetben jól működő vállalat.  

 

Bemutattam a német és magyar dolgozók közti interkulturális kapcsolatot, a két nemzet közti 

különbségeket és a közös munka során keltett benyomásokat, véleményeket és eredményeket. 

Kutatásom eredményeként megállapítottam, hogy a két nemzet kultúrája között jelentős 

különbségek nem fedezhetőek fel, és a magyar és német munkatársak gördülékenyen tudnak együtt 

dolgozni. A menedzsment a jól kialakított szervezeti kultúra és felépítés segítségével tud 

eredményesen és sikeresen dolgozni a cég megalakulása óta. Mindamellett azt a következtetést 

vontam le, hogy a kultúrák találkozásából adódó kölcsönhatásokra és a kapcsolat dinamikájára 

milyen nagy hatást gyakorol az adott nemzetek kultúrája.   
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Intercultural characteristics of a global firm and its Hungarian subsidiary  

Interkulturális sajátosságok vizsgálata egy globális vállalat és magyarországi képviselete 

vonatkozásában 

 

The main goal of my research was to analyse the intercultural relationships between Hungarian and 

German employees. I wanted to define the main cultural differences may occur during the common 

work in the case of a German multinational company. In addition I wanted to present main 

characteristics of such an intercultural management. 

 

During my research I focused on Häfele – a German multinational company - and its Hungarian 

subsidiary. The respondents of the questionnaire were all employees of the Hungarian and German 

business unit. Although the relative small size of the sample the final data is valid and represents the 

reality. Therefore the research proved to be successful.   

 

The tools I used during my research were questionnaire and also deep interviews with Hungarian 

colleagues. According to the result of my empirical investigation a multinational company like 

Häfele can be successful if the different nationalities understand good each other and are able to 

work effectively together. 

 

According to the findings the well built company structure and the good operating intercultural and 

HR management have a crucial importance in Häfele’s business success.  

 

I believe that I managed to present the main characteristics of Häfele’s diverse workforce. Between 

the two cultures there are no significant differences; therefore they can work well together. The well 

built organizational structure and company culture helps the management to work together 

effectively for such a long time. The result speaks about the effects of cultural intersection and the 

interaction, these different cultures may have on each other.  
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1. Bevezetés 

Napjainkban az emberek sokféle kultúrával találkoznak életük során, megvan a 

saját véleményük, amelyet az első benyomás vagy a hallottak, olvasottak alapján 

alakítanak ki. Ezeket a nézeteket lehet folyamatosan alakítani és változtatni, hiszen 

máshogy viselkednek az emberek a különböző helyzetekben.  

  

A dolgozatom témája egy németországi vállalat és annak Magyarországon működő 

képviseletének kommunikációjának, interkulturális sajátosságainak a bemutatása. A 

témaválasztásomnak többféle oka van. Már egyetemi éveim alatt is felkeltette az 

érdeklődésem ez a téma, elsősorban a kultúrával kapcsolatos területek, majd ezen belül is 

az interkulturális kommunikáció. Ez egy bonyolult kapcsolatrendszer, amelyben olyan 

fogalmak és dolgok jelennek meg, amik látszólag nincsenek egymással kapcsolatban. Az 

ember minél többet foglalkozik a kultúrával, annál mélyebben megismeri, és annál 

érdekesebbé válik minden, amit olvas róla. 

Az interkulturális szó elsőre még szinte érthetetlen, hiszen egy viszonylag új 

jövevényszó a magyar köztudatban, viszont fontos kutatási szektor számos - még 

feltárásra váró - területével. Ha utánanézünk a szó jelentésének, kiderül, hogy érdekes 

jelentéstartalommal bír, amely arról árulkodik, hogy a találkozás hatására a különböző 

kultúrákból való emberek - és a kultúrák, amiket képviselnek - azonnal változásnak 

indulnak. Az interkulturális jelző tehát elsősorban a találkozásból adódó 

kölcsönhatásokra, a kapcsolat dinamikájára vonatkozik. 

 

Vizsgálatomhoz a német Häfele cég adta a kutatási alapot. Dolgozatom célja a 

német és magyar dolgozók közti interkulturális kapcsolatok, sajátosságok elemzése, a 

nemzeti különbségek feltárása és a közös munka során keltett benyomások vizsgálata. A 

vállalat munkatársai voltak segítségemre abban, hogy a német és a magyar alkalmazottak 

véleményét vizsgálva az interkulturális különbségek, vagy éppen egyezőségek felszínre 

kerüljenek. Nagy szerepet játszanak Magyarországon a kapcsolatok a munkában? A 

németek inkább egyedül szeretnek dolgozni? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre 

szeretnék választ adni a dolgozatomban.  

 

A szakirodalom olyan gazdag ebben a témakörben, hogy a dolgozat elkészítésénél a 
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szűkítés volt a legnehezebb feladat. A munkám a szakirodalom áttekintésével kezdődik, 

amelyben a témához kapcsolódó alapvető és nélkülözhetetlen elméleteket, dimenzióikat 

mutatom be. Ezek után a német és magyar kultúra jellemzőit ismertetem, s a történelem 

során kialakult kapcsolódási pontjaikról is említést teszek. 

 

Kutatási módszerként az empirikus kutatást választottam, s kérdőív illetve 

mélyinterjú segítségével kerestem a választ a német-magyar interkulturális kapcsolatok 

jellemzéséhez. A kérdőívben kitértem a nyelvhasználatra, a munkakapcsolatokra, és 

Hofstede kultúra dimenzióit alkalmaztam a vizsgálat során. Azokat a magyar és német 

Häfele alkalmazottakat kértem fel a kérdőívek kitöltésére, akik mindennapi kölcsönös és 

szoros munkakapcsolatban állnak egymással, hiszen ők tudnak kölcsönösen egymás 

kultúrájáról véleményt kialakítani. Ebből következik, hogy a válaszadók száma kicsi, s 

nem tudtam reprezentatív felmérést készíteni. Kutatásom eredményeit kördiagramon és 

póluskoordinátán ábrázoltam az értelmezés elősegítése érdekében, hiszen ezek az 

eszközök a szemléltetést támogatják. Kvalitatív kutatási módszert alkalmaztam, hiszen a 

kis számú válaszadó miatt inkább a válaszok minőségi vizsgálatára összpontosítottam. A 

mélyinterjút pedig az egyik hazai képviselővel készítettem el, amivel megpróbáltam még 

hitelesebbé tenni a dolgozatot. A kérdések inkább az emberi erőforrás menedzsment 

kérdéskörére vonatkoztak, hogy ez által egy másik aspektusból lehessen látni a céget.  

Remélem a próbálkozásom sikerrel zárul! 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

2.1. A kultúrakutatások történeti áttekintése 

A kultúrakutatás több tudományág határán elhelyezkedő terület, azonban egyik 

tudományterület sem állíthatja magáról, hogy képes a cselekvés minden szempontját 

értelmezni saját rendszerében. A kultúra összetett fogalom, az elemzések során több száz 

definícióval találkozhatunk, ám mindenki által elfogadott és egységes meghatározást a 

mai napig nem találtak. Saját céljaikhoz mérten, a különböző tudományágak és kutatások 

másfajta megközelítésből indulnak ki, ennek következtében egymástól eltérő 

meghatározások alakulnak ki.  

Az ötvenes években már 164 féle definíciót gyűjtött össze Kroeber és Kluckhohn (1952) a 

kultúrával kapcsolatban, tehát már jóval előtte elkezdődött a „definíciógyártás”. A 

kultúrakutatás négy fő terület eszköz és szempontrendszerére épül, amelyek a követezők: 

o szociológia 

o pszichológia 

o antropológia 

o kommunikáció tudományok. 

Természetesen más területek is szerepet kapnak, attól függően, hogy milyen irányú a 

kutatás, mint például: politikai, oktatási, humán tudományok. (Allport, 1977). 

 

Hofstede (2008) a kultúrát egy szoftvernek tekinti, ami az ember, mint hardver 

működését teszi lehetővé. Célja, hogy megtanuljuk, az értékeken és szokásokon keresztül 

értelmezni azt a valóságot, amely hat ránk és formál bennünket.  

A nemzetközi kultúrakutatásnak társadalmi, gazdasági, politikai és intellektuális 

összetevőktől függően három fő irányzata fejlődött ki: 

o Az USA-ból kiinduló kutatás, ami két vagy több nemzet jellemezőit hasonlítja 

össze (az ötvenes években alakult ki). 

o A két vagy több kultúra interakcióit tanulmányozó megközelítés. A célja, hogy 

kiderítse a kutatással, hogy mi történik akkor, amikor egymástól különböző 

kultúrákhoz tartozó egyének kapcsolatba kerülnek egymással.  

o S végül, amikor több nemzet találkozik egymással, akkor multikulturalitás alakul 

ki, ahol az emberek egy nagy és összetett társadalomban élnek, és dolgoznak. 
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2.1.1. A kultúra fogalmának értelmezése és elemei 

A kultúra szavunk formailag a latin „colere” szóból ered, amely eredetileg egy – a 

föld és a jószág gondozására vonatkozó – mezőgazdasági kifejezés. A föld megmunkálása 

metaforaként szolgált az ember kimunkálására, ami a XVI. századig ebben a jelentésben 

terjedt el. Az első hivatalos megfogalmazásában az 1719-es Dictionnaire de l’Académie 

Francaise hasábjain jelent meg, s megtestesíti az ember eltávolodását az állati 

természetétől (Vinsonneau, 2002)
1
. 

 

A kultúra definiálásának egyik célja, hogy a múltban történt dolgok összeszedésével 

jobban érthetővé váljon a jelenlegi társadalmi és gazdasági működés. A fogalom 

megmagyarázása nagyon nehéz feladat, hiszen különböző megközelítéseket találunk, 

illetve időben is másfajta definíciókkal találkozhatunk. A kultúrának nincs egységes, 

valamennyi tudományág számára elfogadható definíciója. Szerintem fontos megemlíteni 

Geert Hofstede könyvében megjelenített táblázatott, (1. ábra), melyben a kultúra 

fogalmához kapcsolódó szinonimákat gyűjtötte össze.  

 

Forrás: Hofstede, Geert, 1998 saját szerkesztés 

1. ábra: A kultúra fogalmához kapcsolódó szinonimák 

 

Ezek alapján láthatjuk, hogy az emberek gondolkodásában körvonalazódik egyfajta 

                                            
1
 Várhegyi Vera (Artemisszió Alapítvány): Az interkulturális kompetencia megközelítés című 

tanulmányában olvasható. 

 http://www.artemisszio.hu/downloads/ic_megkozelites_v%C3%A9gleges_Vera.pdf  

(letöltés ideje: 2011.október 23.) 

http://www.artemisszio.hu/downloads/ic_megkozelites_v%C3%A9gleges_Vera.pdf


 

5 

magyarázat a kultúrával kapcsolatban. 

Hofstede (1998) „mentális programként” vagy más néven „az elme szoftvereként” 

határozza meg a kultúra jelentését: 

„… a szellemnek azt a kollektív programozását jelenti, amely az emberek valamely 

csoportjának, vagy kategóriájának a tagjait megkülönbözteti másoktól.” (Hofstede, 1998, 

472.old. In: Jarjabka, 2011, 12. old.)  

 

Természetesen több megfogalmazással is találkozhatunk, de ezt az egyet emeltem ki a 

tömérdek meghatározás közül, hiszen nem tudnám bemutatni az általánosan elfogadott 

definíciót.  

A kultúra elemeivel kapcsolatban Schreyögg (1992) végzett csoportosítást, mely a 2. 

ábrán található. Három féle réteget határoz meg, ez a látható, részben látható, és a 

láthatatlan (Borgulya, 1996). 

 

Forrás: Schreyögg, Georg,1996 saját szerkesztés 

2. ábra: A kultúra rétegei 

 

A „láthatatlan” kategóriához a kultúra legmélyén levő alapvető viszonyulásokat sorolja, 

az olyan feltételezéseket és felfogásokat, amelyek a környező világra vonatkoznak, 

valamint arra, hogyan kell az egyénnek az élet kihívásaival megküzdenie. A 

kategóriáknak van jelentőségük is, hiszen kultúrákat összehasonlító modellekben a 

dimenziók is ezekből az elemekből épülnek fel. (Heidrich, 2001). 
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Az elemek a következők: 

o A természethez való viszony 

Megmutatja, hogy az emberi közösség, milyen kapcsolatban van a környezettel. 

Ellenségnek tekinti, vagy pedig harmóniában él a természettel. 

o Az emberi természet 

Azt mutatja meg, hogy az ember a természetét illetően jó vagy gonosz, illetve megbízható 

vagy sem. A válaszok döntően meghatározzák az egyénnek és a közösségnek a másik 

emberhez, de különösen az idegenekhez való viszonyulását.  

o A munkához, a tevékenységhez való viszony 

Azt nézi meg, hogy az egyén aktív-e, kreatív-e, és kézbe veszi-e a dolgokat, vagy kivár és 

alkalmazkodik. Ennek alapján létezik tevékenység- és létorientált viszonyulás.  

o Az emberi kapcsolatok 

A kultúra mélyrétegeiben gyökerezik, ami meghatározza, mi rendezi az emberi 

kapcsolatokat. Az individualista célok, vagy a közösség-, csoport-, családközpontúság? 

Sok más ehhez kapcsolódó kérdés megválaszolása után lehet megállapítani, hogy a 

közösségközpontú gondolkodás, vagy én-központú gondolkodás a jellemző. 

o Az idő 

Megmutatja, hogy mi áll az emberi lét központjában, és hogy milyen viszonylatok szerint 

rendezi az életét, jelen-, múlt-, vagy jövő aspektusából.  

o A tér 

Mindenkinek más térigénye van, más térben érzi jól magát, és erre keres választ. Sok 

kultúrközösségben az élet az utcán zajlik, máshol pedig a falak mögött.  

 

Természetesen mások is meghatározták a kultúra elemeit, mint például: 

o Goldman a jéghegy-modelljével (1990) 

o Bassis, Gelles, Levine a hat féle elemből felépülő kultúramodellel (1991) 

o Hofstede hagymamodelljével (1994) 

o Trompenaars három réteget különböztetett meg (1995) 

o és Rosengren körkörös elrendezésű ábrán (1994) mutatta be a kultúra rétegeit. 

 

Ebből is látszik, hogy folyamatosan próbálják létrehozni a leginkább átfogó 

kultúradefiníciót és az ezzel kapcsolódó fogalommagyarázatokat és csoportosításokat, 

mint például a kultúra elemeinek a feltárása.  
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2.1.2. Kutatások a kultúra és a szervezet viszonyáról 

A kultúráról már korábban szó esett, most először a vállalati kultúra, majd a 

szervezeti kultúra és a nemzeti kultúra viszonya kerül górcső alá.  

A vállalati kultúrát is fontos megismerni, hiszen ez által tudnak a cégek hatékonyabban 

működni. A vállalati kultúra fogalmára sem mondhatunk egy egységes definíciót, ez már 

a Vállalati kultúra című könyv (Borgulya; Barakonyi, 2004) elolvasása után is 

megállapítható, hiszen a könyv számba veszi a funkcionális, interpretáló, illetve 

pszichológiai megközelítést is. Úgy gondolom, hogy egy vállalati kultúra megközelítést 

érdemes bemutatni: 

„A szervezeti vagy vállalati kultúra a vállalaton belül követett olyan közös hiteknek, 

viselkedéseknek, feltételezéseknek, normáknak és értékeknek a megnyilvánulása, amelyek 

csakis a közvetlen utasítások hiányában manifesztálódhattak. Alakítják az emberek 

cselekvési módját, kölcsönhatásokat hoznak létre, erőteljesen befolyásolják a dolgok 

menetének módját, mikéntjét.” (Armstrong, 1996). 

 

A vállalati kultúra kutatásának T.J:Peters és R.H. Watermann 1982-ben publikált könyve 

adott lendületet, a címe: „In Search of Excellence”. Ezután több szerző is tanulmányokat 

jelentetett meg a témakörben, aminek a következtében ma már nagy mennyiségű 

szakirodalom áll rendelkezésre. A vállalati kultúra legfontosabb ismérvei a következők: 

o közösség- alkotta, szociális képződmény 

o magatartásformáló 

o általánosan elfogadott szociális alakulat 

o kötődik a vállalat hagyományaihoz 

o elsajátítható 

o alkalmazkodóképes 

o nem tudatos és tudatos összetevők együttese 

o közvetlenül nem ragadható meg 

(Borgulya, 1996). 

 A vállalati kultúrának természetesen megkülönböztetünk belső és külső 

vonatkozását egy vállalat életében, hiszen ennek elkülönítése fontos dolog. Az intern 

vállalati kommunikáció tartalmazza a vállalaton belüli mindenfajta információáramlást 

legyen az formális, informális, vagy nonverbális kommunikáció. A belső kommunikáció 

elsődleges célja a belső kohézió és az integráció megteremtése. A napi információcsere is 
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nagyban támogathatja a célok elérését, hiszen segít a döntések előkészítésében, 

keresztülvitelében és a teljesítmény növelésében. Elmondhatjuk tehát, hogy a belső 

véleménycsere és kommunikáció a vállalat működésének megszervezését biztosítja 

(Borgulya, 1996). Ezzel szemben a külső kommunikáció a gazdasági környezet más 

szereplőivel való kapcsolattartást, információcserét jelenti. Sokkal inkább 

elővigyázatosnak kell lenni ebben a helyzetben, hiszen egy-egy üzlet bukását is jelentheti, 

ha rosszul kommunikálunk, társalgunk egy ügyféllel. Ezzel is egy képet alakít ki az 

emberekben a vállalat, tehát nem mindegy, hogy mit mutatunk, mit kommunikálunk 

kifelé.  

 

A kultúrakutatások egyik fontos színtere a szervezet, aminek egyik visszatérő 

kérdése, hogy a vállalatok kultúrája mennyiben függ a nemzeti kultúrától. Másik kérdése, 

hogy egy idegen országban, kultúrában létesített vállalat kultúrája vajon mely 

tulajdonságokat képes felszínre hozni és fenntartani. Sokan elfogadják, hogy a nemzeti 

kultúra befolyásolja az emberek egymással való kapcsolatát, viszont kevésbé látják be 

azt, hogy egy szervezet felépítésére, rendszerére és a folyamataira is hatna. Az 

elkövetkezőkben a szervezeti és a nemzeti kultúra viszonyáról lesz szó, hiszen a kettő elég 

szoros összefüggésben van egymással. Megállapíthatjuk, hogy a nemzeti kultúra hatással 

van a szervezeti kultúra kialakulására, erre a 70-es, 80-as években jöttek rá, a 

multinacionális cégek kialakulása kapcsán, mivel kulturális különbségek jelentek meg a 

nemzeti kulturális alapú szervezeten belül, amelyek nehezen voltak mérhetőek. Egy 

másik problématerület is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy egyes működtetési 

módszereket a helyi vállalatrésznél is bevezették, mert már az anyaországban bevált, 

viszont más országban már nem úgy működött, mint azt elvárták volna. A 90-es években, 

hazánkban is előtérbe került a nemzeti és a szervezeti kultúra közötti kapcsolat. Ezek 

abból az alapfeltevésből indultak ki, hogy a szervezetek alkalmazottait nagymértékben 

befolyásolják külső, nemzeti kultúra hatások, mivel nemzeti közegben dolgoznak. 

Természetesen minden szervezet egyedi, sajátos kultúrával rendelkezik, de figyelembe 

kell venniük a nemzeti kultúrát is, amiben élnek és működnek.  

A kultúraformák viszonyrendszerét a 3. ábra mutatja. Jelenleg csak a szervezeti és a 

nemzeti kultúrával foglalkozunk (Jarjabka, 2011). 
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Forrás: Jarjabka Ákos, 2011 saját szerkesztés 

3. ábra: A kultúrák egymása épülése 

 

Ezek alapján látható a kultúrarendszer felépítése. Megállapítható, hogy a nemzeti-

szervezeti kultúra olyan szervezeti kultúrát jelent, amely tartalmazza a társadalom 

nemzeti kulturális sajátosságait, amelynek az üzleti partnerei és munkavállalói is a részei.  

Természetesen a nemzeti kultúrák különbözőek, s befolyásolják a szervezeti kultúra 

kialakítását.  

 

2.1.3. Interkulturális kommunikáció 

Az interkulturális kommunikáció és a kultúra az alappillérei ennek a kutatási 

területnek, ezért gondolom azt, hogy mindenképpen kell róluk beszélni. 

A szakirodalmat olvasva megállapíthatom, hogy a kommunikáció és a kultúra fogalma 

számos definícióval rendelkezik, ellenben az interkulturális kommunikáció esetében 

beszélhetünk egy, majdhogynem egységes magyarázatról.  

 

Az interkulturális kommunikáció kifejezés használata az 1970-es, 80-as években terjedt el 

és a fogalommagyarázat Hall, E.T. nevéhez fűződik, aki ezt 1959-ben alkotta meg. 

Elterjedése az USA-t jellemző, nagy nemzeti és etnikai sokszínűségnek köszönhető, ami 

az idők folyamán egyre jellemzőbb volt az országban. Hall munkássága során rámutatott 

a kultúra és a kommunikáció közötti összefüggésekre (Hidasi, 2004). 

Az interkulturális kapcsolatokat vizsgáló szakemberek számára nagy segítség, hogy az 

útleírások, történelmi dokumentumok vagy a Biblia is rengeteg bizonyítékot ad a régi 

összeköttetésekről. Az biztos, hogy a különböző európai és tengerentúli kultúrák közötti 

érintkezések, találkozások szerepe fontos volt, viszont most inkább a hangsúly azon van, 

Globális kultúra 

Nemzeti kultúra 

Szervezeti kultúra 

Szubkultúra 
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hogy milyen társadalmi környezetben és történeti helyzetben alakult ki a kultúraközi 

kommunikáció ma használatos koncepciója, kategóriája. A számos akadály ellenére a 

kultúrák találkozása és a kulturális különbségekkel való szembesülés jelenthet erőforrást 

is. Valójában a kultúrák találkozása elválaszthatatlan az emberiség fejlődésének 

történetétől (Niedermüller, 1999). 

Ennek a szakterületnek hazánkban nemcsak a kutatása nagyon friss, - mivel a 

rendszerváltástól létezik - hanem az értelmezésében is vannak különbözőségek, ami a 

fordításból is eredeztethető. Egyesek interkulturális kommunikációnak nevezik, mások a 

kultúraközi jelzővel illetik meg, de használják a cross-kulturális elnevezést is. Találunk 

más kifejezést is, például a kultúrák közötti kommunikáció, vagy az üzleti kommunikáció 

megnevezést. Ez is mutatja, hogy Magyarországon még nem teljesen egységes és egysíkú 

a fogalom, de a vélemények hasonlóbbak, mint a kultúra fogalmának definiálásánál.  

 

Az interkulturális kommunikáció abból az okból kifolyólag jelent meg, hogy különböző 

kultúrák érintkezni kezdtek. A kutatás célja már egy másik kérdés. Borgulyáné (1996) 

szerint azért vált fontossá, mert az ezredforduló a kultúrák között zajló kommunikáció 

kora, ezáltal nem lehet elkerülni sem az üzleti sem pedig a mindennapi tevékenység során 

az interkulturális kommunikációt.  

 

Forrás: O’Hair/Friedrich, 1992 saját szerkesztés 

4. ábra: A vállalatok növekedése, az információátvitel korszerűsödése és a globalizáció 

összefüggései 

 

A földrajzi és etnikai határokat átlépi a kapcsolatteremtés szükségessége, ezáltal a távoli 

kultúrák közelebb kerülnek egymáshoz a globalizáció segítségével, aminek a hatására 

fontosabbá válik a kommunikáció a különböző kultúrák között. Az üzleti élet is kikerült a 

globális piacra és az embereknek ebben érvényesülniük kell. Ezt szemlélteti a 4. ábra is, 
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amelyben látható, hogy a vállatok méretének növekedésével és ezzel párhuzamosan az 

információmennyiség gyarapodásával megnőtt az igény az információátvitel 

korszerűsítésére. Lassú eszközökkel nem lehet dolgozni, az informatika pedig napról 

napra fejlődik. A korszerűsítés által csökkennek a földrajzi távolságok és megnő az 

információátvitel sebessége, mivel az internet segítségével ma már másodpercek alatt 

adatokat lehet cserélni. Ezáltal hozza közelebb a globalizáció az embereket és a 

különböző kultúrákat. 

 

Az interkulturális kommunikáció terminus két jelentéssel bír. Az egyik jelentése: 

olyan eszköz, amely az egymástól eltérő kultúrák megértését szolgálja. Akkor is 

számtalan befolyásoló tényezője van a kommunikációnak, ha azonos kultúrából származó 

emberek kommunikálnak, ha viszont eltérő kulturális közösségből származik a két ember, 

akkor ez már sokkal bonyolultabb, összetettebb, mivel más kulturális környezetből való 

egyének szembesülnek egymással. A másik jelentése: a kulturális sokszínűségből adódó 

helyzet kezelésének a módja. Heidrich (2001) szerint olyan multinacionális vállalatoknál 

jelenik meg, ahol csoportok, illetve az azokat alkotó egyének kulturálisan különböznek. 

Ezen a szinten az együttdolgozás tartogat problémákat, mivel különböző csoportokhoz 

tartozó embereknek megmutatkozik a berögzöttsége és a kulturális vakságnak a 

problémája.  

Az interkulturális kommunikáció tehát elég friss fogalom - főleg a magyar 

köztudatban -, de elengedhetetlen definíció a globalizáció hatása miatt. A kutatása is 

egyre jelentősebb, és érdekes felfedezéseket ígér. 

 

2.2. Gazdaság nemzetközi környezetben 

A világ egyre tágabbá válik abban az értelemben, hogy manapság már 

mindenhonnan van információnk. Ez kihat arra is, hogy már nem csak hazai, vagy 

regionális szervezetekkel lehet találkozni, hanem megjelentek a nemzetközi vállalatok, a 

multinacionális, globális, s ennek a kategorizálásnak a csúcsa, a transznacionális 

vállalatok. Jelentős változásokon ment keresztül a világ, amelynek hatása mindenhol 

érezhető, elsősorban a kapcsolatok, ügyletek területén. Nemes (1999) a nemzetközi 

tranzakciók növekedését három fő faktorban állapította meg:  

o szállításban és a kommunikációban végbement áttörésben 

o bizonyos termékek és szolgáltatások világméretű elterjedésében és egységes 
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színvonalában,  

o nemzetközi üzleti élet terebélyesedésében. 

Ez a három tényező nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a világ kereskedelme kiszélesedjen, 

s végül az egész rendszer átláthatóvá váljon, az emberek bármihez hozzáférhessenek.  

Csath (2008) a globalizációval kapcsolatban megállapítja, hogy a tartós versenyelőnyöket 

egyre kevéssé lehet megőrizni csak kiváló termékekkel, vagy egyszer megszerzett 

piacokkal. A globalizáció a világpiac nagymértékű koncentrációjával jár. Ma már egy-egy 

iparág világpiacának felét-kétharmadát mindössze néhány multinacionális vállalat 

ellenőrzi (Fülöp, 2001). 

 

2.2.1. Multinacionális – globális vállatok 

A globalizálódó vállalatok sorából kettőt emelnék ki, amelyek a jelen esetben 

aktualitást mutatnak. Viszont ebben sem lehet egy általánosan elfogadott egységesítést 

elfogadni, hiszen mindenki másképp gondolja a fogalom behatárolását, és 

véleményezését. 

 

Elsőként beszéljünk a multinacionális vállalatról, aminek a megjelenése összeköthető az 

interkulturális kommunikációval. Multinacionálisnak tekintjük mindazokat a szervezeti, 

intézményi, vállalati alakulatokat, amelyeken belül kettőnél több állam, nemzet illetve az 

azokhoz tartozó természetes vagy jogi személy összefonódásának jelenléte a jellemző. 

Tehát a multinacionális vállalatok vezetése, üzletpolitikája tekintetében egységesek, 

viszont a tulajdonosai vonatkozásában különböző nemzetgazdasághoz tartoznak (Fülöp, 

2001). Egy másik véleményező, Csath (2008) szerint a multinacionális vállalat olyan több 

telephelyes nagyvállalat, ami az anyavállalat tulajdonában van, de telephelyei és 

leányvállalati különböző országokban találhatóak. Ahány ember és kutató annyi 

vélemény olvasható a különféle szakirodalmakban, és mindenki mást emel ki, azzal 

kapcsolatban, hogy mi a különbség az egyes csoportok, kategóriák között. Heidrich 

(2001) a lokális szakemberek szükségességét emeli ki, olyan tekintetben, hogy az ő 

feladata a helyi szokásokhoz igazítani a termékeket/szolgáltatásokat. Ezáltal lehet 

megkönnyíteni az eladás nehézségeit, korlátjait, mivel a kulturális különbözőségek 

multinacionális környezetben kulcskérdéssé váltak.  

 

A globális vállalat ezzel szemben globálisan osztja fel az erőforrásokat, amelynek célja 
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az, hogy a legjobb piacokon tudjon jelen lenni a lehető legmagasabb minőséggel, s a 

legalacsonyabb áru termékekkel, szolgáltatásokkal. A vállalati rendszerére az a jellemző, 

hogy az anyaországbeli forgalom kevesebb, mint a külföldi értékesítésből származó 

bevétel. (Fülöp, 2001). Egy másik megfogalmazásban is az ár volt a megkülönböztető 

elem, melyet az előállítási költségek határoznak meg, a kulturális érzékenység háttérbe 

szorul, nem ez a versenyelőny (Heidrich, 2001). Szerintem minden egyes szakirodalom 

egyetért abban, hogy a globális vállalatok legnagyobb előnye és erőssége a 

méretgazdasági fölény elérésének képességében rejlik.  

 

2.2.2. Az interkulturális kompetencia fontossága 

Az interkulturális szemlélet elterjedésével – az 1990-es évek közepétől – nem csak 

a kommunikatív kompetenciára van szükség, hanem az interkulturális kompetencia 

kialakítására is. Ez nem más, mint képességünk arra, hogy erőforrásainkat (ismereteinket, 

készségeinket, érzéseinket) mobilizálva helyt álljunk az interkulturális helyzetekben. 

Tehát aki nem saját környezetben dolgozik, hanem a kapcsolatai, munkája során 

külföldiekkel érintkezik, meg kell tanulnia bánni az emberekkel, helytállni az 

interkulturális szituációkban. Ezért is fontos, hogy ismerje a vele tevékenykedő 

személyeket, nehogy kellemetlen szituációba kerüljön. Ennek megfelelően az 

interkulturális kompetencia nem csak távoli népekről lejegyzett tudást jelent, hanem 

magában foglalja a tárgyi vagy elméleti ismeretek alkalmazásához szükséges készségeket 

is. Ha az interkulturális kompetenciát úgy írjuk körül, hogy az interkulturális 

helyzetekben való helytálláshoz szükséges képességek összessége, akkor világossá válik, 

hogy az ismeretek fontos szerepet kapnak. Éppen olyan jelentős a megfelelő attitűd vagy 

intellektuális hozzáállás, valamint a készségek, melyek ezen ismeretek alkalmazását 

lehetővé teszik.  

Az interkulturális kompetencia kialakítására számos módszertan ismert, amelyek 

közül az egyik legismertebb és legkiemelkedőbb Milton J. Bennett fejlesztési modellje, 

amely hat fokozatot különböztet meg a kulturális különbségek kezelési módjainak 

vonatkozásában. Előtte is léteztek már elméletek, például: Hoopes (1981), aki hét 

kategóriát különített el. A kulturális különbségek kezelése ma már elengedhetetlen a több 

kultúrájú csoportokat, vezetőket foglalkoztató vállalatok stratégiája számára. Az 5. ábrán 

látható táblázatban kettő szakértő elmélete található, akik a témával kapcsolatban 

kutakodtak. Célként mind a kettő szerző véleménye megegyezet, hiszen az etnorelatív 
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fázist jelölték meg. Itt kezdődik a kölcsönös megbecsülés és a kultúrák közötti összhang 

megteremtése. 

Hoopes (1981) Bennett (1998) 

Az etnocentrikus fázis és fokozatai 

1. Etnocentrizmus  

1. Tagadás  
Elkülönítés 

Szeparáltság 

2. Védekezés  

Lenézés 

Felsőbbrendűség 

Önlebecsülés 

2. Tudatosítás                                     

3. Megértés 

3. 

Minimalizálás  

Fizikai univerzalizmus 

Transzcendens 

univerzalizmus  

Az etnorelatív fázis és fokozatai 

4. Elfogadás, 

tiszteletben tartás  
4. Elfogadás 

Viselkedési relativizmus  

5. Értékelés, 

megbecsülés  
Értékrelativizmus  

6. Szelektív 

alkalmazás  
5. 

Alkalmazkodás  

Empátia  

7. Asszimiláció, 

alkalmazkodás, 

bikulturalizmus, 

multikulturalizmus  

Pluralizmus  

6. Integrálás 

Kontextus-minősítés  

Konstruktív 

marginalizálódás  
 

Forrás: Hidasi Judit, 2004 saját szerkesztés 

5. ábra: Az interkulturális kompetencia kialakításának módjai 

 

2.3. Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment 

A dolgozatban összehasonlításra kerül a magyar illetve egy nemzetközi vállalat, ezért 

gondoltam fontosnak a nemzetközi emberi erőforrás menedzsmentről beszélni az irodalmi 

áttekintés során. Közel 40 évvel ezelőtt írtak arról (Fayerweather, Bormann), hogy milyen 

nehézségek lépnek fel a külföldi kiküldöttekkel kapcsolatban. A hivatalos publikálásra 

1969-ben került sor - Perlmutter által -, aki már akkor tett utalást a vállalati 

személyzetbiztosítási politikákra. A 80-as években fogalmazódott meg az önálló 

nemzetközi emberi erőforrás menedzsment (IHRM) fogalma. Különböző nemzetiségű és 

nézetű egyének más-más megközelítésből fogalmazzák meg a definíciót. Sokáig a 

nemzetközi kiküldöttek kiválasztásának kiküldésével és hazajövetelük biztosításával 

azonosították és vizsgálták az IHRM-t. A kutatások elvégzése után rájöttek, hogy a 

nemzetközi emberi erőforrás menedzsment sokkal több, mint a külföldi kiküldöttekkel 
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való foglalkozás. Folyamatosan fejlődött az IHRM, amelynek Evans és szerzőtársai 

(2002) három egymástól elkülöníthető szakaszát különböztették meg, amelyek az ábrán is 

láthatóak. A 20. század elejéig tartott egy pretudományos időszak, amikor nem állt a 

vezetés figyelmének központjában a HRM. Ilyenkor is léteztek nemzetközi vállalkozások, 

viszont nem ismerték fel tudatosan. A tudásátadás esetenként fordult elő, nem pedig 

célirányosan. A következő nagy szakaszban, a cégek létrehozták az irodáikat és 

leányvállalataikat külföldön, ezáltal tekinthetjük ezt az igazi IHRM korszakának. Mivel a 

cégek növekedtek a külföldi kiküldöttek számát is növelni kellett, hogy elegendő 

számban tudjanak dolgozni. Így bizonyos fokú együttműködést kellett kötniük az eltérő 

kultúrákkal, hogy jobban meg tudják őket ismerni, és gördülékenyen együtt tudjanak 

dolgozni a különböző nemzeti kultúrákkal.  

 

Forrás: Dr. Poór József, 2009 saját szerkesztés 

6. ábra: IHRM jellegzetes fejlődési szakasza 

 

A harmadik korszak az 1990-es évektől tart, amelynek fő jellemzője a hálózatos 

tudásátadás megjelenése, amely a hierarchikusat váltotta fel, ez látható a 6. ábrán is. A 

kibontakozó globalizáció kialakulása miatt alakult így, illetve amiatt, hogy a korábbi 

korszakban kialakult hierarchikus tudásátadás nem volt hatékony. Az 1990-es évek után 

kezdtek rájönni, hogy nem is kell annyi külföldi kiküldött, illetve a központi részlegek is 

túlméretezettek, így elkezdődtek a folyamatos leépítések. Felerősödött a lokalizáció 

folyamata, ami azt jelentette, hogy nem kell annyi külföldi munkatárs, aki drágábbért 

csinálja meg ugyanazt a munkát, amit a saját országbeli alkalmazottaik is meg tudnak 

csinálni (Poór, 2009). 

 

2.3.1. Toborzás 

Minden egyes vállalat életében eljön az a pillanat, amikor ki kell bővíteni a 

munkaerejét. Ezt több különböző módon is el lehet végezni. Felvehet új munkatársakat, 

vagy pedig átszervezheti a céget, s ezzel próbálhatja meg a feladatokat elosztani. A 

munkaerő biztosításának az egyik fajtája a toborzás, amelynek a célja a megfelelő 

munkatársak felkeresése, és a megfelelő létszám, illetve a megfelelő képességekkel 
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rendelkező egyén felvétele. A toborzás nehéz és összetett feladat, sok időt igényel, amely 

több tényezőtől is függ, mint például, hogy milyen a munkaerőpiac. Ha túltelített a piac, 

akkor könnyebb dolga van a vállalatnak, hiszen több jelentkező közül tud válogatni. Ha 

azonban kedvezőtlen a munkaerőpiac helyzetet, vagy éppenséggel nem azok az emberek 

állnak rendelkezésre, amelyre az adott vállalatnak szüksége van, akkor problémák 

léphetnek fel.  

Komoly és körültekintően megszervezet toborzási programot kell létrehozni. Mint 

mindennek, a toborzásnak is szüksége van előkészületekre, amelyben felmérik, hogy 

mennyi munkaerőre van igény, mind létszámban, mind személyiség-specifikáció alapján. 

Az utóbbi jellemző tartalmazhatja az iskolai végezettséget, a különleges adottságokat, a 

kompetenciákat, bizonyítványokat, engedélyeket. Meg kell vizsgálni a betöltendő 

munkakört, s annak leírását, illetve a teljesítménykritériumait is meg kell határozni. 

Miután megállapítottuk a fent említett kritériumokat, el kell dönteni, hogy belső vagy 

pedig külső toborzás fog megvalósulni, hiszen ha a munkahely egy átlagos képességű, 

képzettségű személyre tart igényt, akkor gyakran cégen belül oldják meg a munkaerő 

felvételt. Ha viszont speciális ismeretű, képességű és készségű személyre van szükség 

akkor a toborzás sokkal összetett és több pénzt-, illetve időt igényel. Ezek után lehet 

megfogalmazni a hirdetést és a médiumot, kidolgozni a csatornát annak függvényében, 

hogy hol szeretne a cég kommunikálni (Vekerdy, 2005). 

Eldöntendő kérdés, hogy belső, vagy külső toborzás valósuljon meg a kiválasztás 

előtt, s ezekre vonatkozó jellemzőket fogalmazom meg az elkövetkezőben. A kintről jött 

emberek új személetet, ötleteket, energiát és kapcsolatot hoznak a vállat életébe. A külső 

toborzás során olyan embereket szólít meg a vállalat, akik nem ott dolgoznak, amelyeket 

három nagy csoportba lehet besorolni: 

 Közvetlen kapcsolati formák: 

Ide tartoznak a közvetlen jelentkezések, például telefonon, személyesen vagy 

pedig - a mai kor egyik úttörőjén - az interneten való megjelenés. Jellemző, hogy 

egy hasonló kategóriában lévő embert átcsábítanak a céghez, vagy állásbörzéken 

képviseltetik magukat. Az egyetemeken való megkeresés is ebbe a formában 

tartózik. 

 Közvetítők 

Ebbe a kategóriába tartóznak a fejvadászok, akik megkeresik a megfelelő embert, 

és próbálják meggyőzni arról, hogy az adott cég jó választás lenne munkahely 
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szempontjából. Ez a szolgáltatás nem olcsó, az ügynökségek gyakran elkérik 

szolgáltatási díjként az alkalmazott első fizetésének 30-50%-t is. A munkaerő 

lízing is egy alternatíva a külső toborzási lehetőségek között, de elsősorban az 

adminisztratív és a fizikai dolgozók körében.  

 Pályázat 

Vannak olyan munkakörök, amelyek betöltése, jogszabály előírása munkaáltatói 

döntés alapján pályázatok által valósul meg. Ezek alapján komoly kritériumoknak 

kell megfelelnie a hirdetésnek az elbírálás során, illetve a felvételnek is meg kell 

felelnie a feltételeknek.  

 Online toborzás 

A legújabb toborzási technika az internet megjelenésével és elterjedésével alakult 

ki. Nagy előnye a hagyományos módszerekkel összevetve, hogy gyorsabb, illetve 

költségtakarékosabb megoldásnak bizonyul. Élesedett a verseny az online 

állásközvetítők között is! (Fehér, 2011) (Karoliny, 2008) 

A külső toborzás annál sikeresebb minél több helyen meg tud jelenni a vállalat a 

munkaerőigényével, és ez által több ember figyelmét fel tudják hívni.  

 

A másik alternatíva a toborzás szempontjából a szervezeten belül végbemenő 

toborzás. Pozitívumnak tekinthetjük, hogy eddig kinevelt munkaerőről van szó, aki már 

korábban is a cégnél dolgozott. A jelentkezőkről több hiteles információval rendelkezünk, 

mint ha külső toborzást végezne a cég. A szervezet figyelmemmel tudja kísérni a 

munkatárs eddigi munkáját, ez által ez a megoldás sokkal idő-, illetve 

költséghatékonyabb. Ez nem csak az adott egyén számára kedvező, hanem a munkatársak 

számára is, hiszen ezzel motiváció ad számukra, hogy van lehetőség az előbbre jutásra, és 

átszerveződére. A vállalat iránt érzett hűség is megnövekedik a belső toborzás 

alkalmazásával, és a szellemi tudás is egy helyen marad. Könnyebben kezelhető belső 

toborzási lehetőségnek számít a számítógépes adatbázisok megjelenésének köszönhető 

szakértelemleltár. Ez azt jelenti, hogy a vállalatnál dolgozó alkalmazottak jellemzőit a 

kartonjukra gyűjtik és összesítik az emberi erőforrás információs rendszeren keresztül. 

Így a belső nyilvántartási rendszerben könnyen rá lehet keresni az alkalmazottakra, 

kompetenciáikra, képességeikre, és kényelmesen le lehet futtatni a keresést. Hátrányként 

hozható fel a belső toborzással kapcsolatban, hogy nem kerül új ember a vállalati 

vérkeringésbe, így törvényszerűen kialakulhat egy szervezeti vakság és magától érthetővé 



 

18 

válnak bizonyos paradigmák. Negatívumként könyvelhetjük el azt is, hogyha a 

pályázaton résztvevőket már többször elutasították, pedig esélyük lehetetett volna rá, így 

lehet egy rossz visszhangja ennek a toborzási formának (Fehér, 2011), (Karoliny, 2008). 

 

A nemzetközi piacon toborzás szempontjából különböző lehetőségek adódnak, 

attól függően, hogy milyen országban szeretnénk embereket felvenni, illetve, hogy 

milyen időtávra. Ha például rövid időn belül kell munkatársat alkalmazni, akkor 

lehetséges területe ennek a munkaerő-kölcsönzés, -bérlés, illetve a tanácsadói 

szolgáltatások. De vannak olyan lehetőségek, amikor szezonális munkára toboroznak 

embereket, például nyárra, amikor már sok ember be van korlátozva, hiszen akinek 

állandó munkája van, az nem tud jelentkezni. A bizonytalan ideig tartó 

munkaerőszerzésnek egyre gyakrabban elterjedt formája a határozott idejű 

munkaszerződés.  

Különböző személyzetbiztosítási magatartások ismertek, amelyeket négy nagy csoportba 

sorolnak az anyaországi menedzsment a leányvállalat által tapasztalt viselkedés alapján, 

ennek ábrázolása a 7. ábrán látható. Az első ilyen csoport az anyaországi (etnocentrikus) 

orientáció, ami azt jelenti, hogy az anyaországbeli menedzsereknek nagyobb a 

megbízhatósága és a szavahihetősége a leányvállalati, vagy külföldi munkatársakhoz 

képest. Természetesen ez nincs így kimondva, de mindenki tudja, hogy ez így van a 

vállalaton belül. Ez azért is fontos, mert a központi, illetve a helyi leányvállalatok 

menedzserei az anyaországgal asszociálnak a nemzetközi cégre.  

 

Forrás: Dr. Poór József, Dr. Farkas Ferenc 2001 saját szerkesztés 

7. ábra: Tipikus nemzetközi vállalati személyzetbiztosítási politikák 

 

A másik csoport a helyi-fogadóországi (policentrikus) orientáció, amelyben belátják a 
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szervezet központi menedzserei, hogy a helyiek értik meg legjobban az adott cég 

kultúráját, ezért minél inkább ki akarják hangsúlyozni a leányvállalat lokális jellegét. Ez 

abban nyilvánul meg, hogy a helyi vállalat kulcspozícióit az anyaországból származó 

szakemberek töltik be, de a központba ritkán kerül be munkatárs a helyi leányvállalattól. 

a regionális (regiocentrikus) orientáció tulajdonsága, hogy nagy regionális kötődéssel bíró 

vállalatok sorolhatók a kategóriába.  A helyi menedzsereknek nagyobb a beleszólásuk az 

irányításba, viszont a cég központjába kevesen kerülnek be. Az utolsó csoport, amelynek 

a nevéből is látszik, hogy világviszonylatban is jelentős mértékű elismerést szeretne 

elégni a globális (geocentrikus) orientáció. A nemzetiségi hovatartozás dönt ebben a 

csoportban arról, hogy a kulcspozíciókat hogyan osztják el a szervezeten belül. A helyi 

menedzsereket is belevonják az általános teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerbe 

(Poór, Farkas, 2001). 

 

2.3.2. Kiválasztás 

A kiválasztás során már sok múlik a cégen, hiszen ki kell választania a megfelelő embert 

a pozícióra. Ehhez az kell, hogy előkészüljenek a kiválasztásra, és ne egy strukturálatlan 

eljárás legyen. A kiválasztás folyamatának lépései a következők: 

 a folyamat összetevőinek és módszereinek meghatározása 

 rendszerbe sorolása az egyes módszereknek 

 kiválasztási folyamat megszervezése 

 a kiválasztási csapat meghatározása 

 részdöntéseket meghozó személyek kiválasztása 

 végső döntéshozók meghatározása (Fehér, 2011). 

Hogyha megvizsgáljuk ezeket a pontokat, akkor egy jól strukturált és megszervezett 

kiválasztási folyamatot tud a cég létrehozni, és gördülékenyen tudja lebonyolítani az 

eljárást. 

A kiválasztásnak az állandó és meghatározó tényezője az interjú vagy más néven a 

felvételi elbeszélgetés. Több tényező is befolyásolja az interjú sikerességét, amelyek a 

következőek: 

 interjúkészítők száma 

Ennek két fajtája létezik. Az egyik az egyéni interjú, a másik a panel vagy más 

néven a bizottság előtti interjú. Az egyéni interjún a kérdező és a jelentkező vesz 
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részt. A panel típusú interjú során egyszerre több kérdező is jelen van, akik előre 

egyeztetett módon vesznek részt a felvételi elbeszélgetés folyamatában.  

 az interjú strukturáltsága 

Az interjú felépítése egy fontos feladat, mert így hatékonyabbá válik a kiválasztás. 

Elsőként általában a munkakör-, és kompetenciaelemzéssel kapcsolatos 

dokumentumok begyűjtésével, áttekintésével kezdik az interjút. Ezek után 

következnek a megfelelő sorrendben feltett kérdések. Így a jelentkezőt sem éri 

semmilyen hátrány, hogy teljesen más típusú kérdéseket tesznek fel nekik, persze 

ez még nem zárja ki a felugró kérdéseket, amelyeket a helyzet szül.  

 interjú stílusok 

Ez azt jelenti, hogy milyen hangnemben valósul meg az interjú, lehet laza, vagy 

feszes, attól is függhet, hogy a kérdező(k) milyenek. Az interjú lehet még őszinte, 

barátságos, édes-savanyú, stressz-interjú is. A legfontosabb a személyes 

beszélgetés során, hogy a kérdező mindvégig elfogulatlan legyen, ne tegyen 

semmilyen olyan gesztust amellyel, a szimpátiáját, vagy a nemtetszését kifejezné.  

Természetesen sok dolog van, amire oda kell figyelni az interjúztatás közben, mert nem 

lehet mindent előre megtervezni.  

 

A nemzetközi vállalatok úgy gondolják, hogy a leggyakrabban használt hagyományos 

interjú hatékonysága alacsony, ezért kell másmilyen módszereket is bevetni a sikeres 

kiválasztás érdekében. A személyiségprofil meghatározása egy fontos szempont lehet a 

megfelelő jelentkező felvételéhez, ezeket segítik az alábbi tesztek: 

 MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 

 MBTI (Meyers-Briggs Type) 

 CPI (California Psychological Inventory) 

 OPQ (Occupational Personality Questionnary) 

A nemzetközi cégek nem csak ezeket a tesztek használják, hanem a képességvizsgálatra 

is nagy hangsúlyt fordítanak. Ennek analizálására alkalmaznak intelligencia tesztet, 

szimuláció vagy esett-tanulmányíró versenyt. Teljesen más szemszögből mutatják be a 

jelentkezőket ezek a tesztek, és ez által új tulajdonságok, képességek derülnek ki a 

jelentkezőkről, és jobban el lehet őket különíteni. Világszerte használják a kiválasztás 

során a grafológiát is a személyzetbiztosításban, amely egyszerű, gyors, költségkímélő és 

mégis hiteles módszer, és jól meg lehet ismerni az ember személyiségét.  
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Sok egyéb tényező is befolyással van a nemzetközi cégek életében a személyzetbiztosítás 

szempontjából, hiszen nem mindegy, hogy az anyaországba, külföldi kiküldésre vagy egy 

leányvállalathoz vesznek fel alkalmazottat. Ha más országba alkalmaznak embereket, 

akkor például figyelembe kell venni az adott nemzet kultúrájának jellemzőit, és azt is, 

hogy az adott jelentkező mennyire tud alkalmazkodni, illetve beilleszkedni. Figyelembe 

kell még venni a tudást és vezetői képességeket, a motivációkat és elképzeléseket, a 

szociális viszonyok kezelését, az érettséget és stabilitást, a családi tényezőket és a helyi 

sajátosságokat (Poór, 2009). 

 

2.3.3. Teljesítménymenedzsment 

Kétféle cél érdekében működtetik a teljesítménymenedzsmentet a mai vállalatok. 

Az egyik és gyakrabban használt cél a munkavállalók éves teljesítményének értékelése. A 

másik cél a munkavállalók fejlesztésének elősegítése, amelyet úgy érnek el, hogy a 

visszacsatolások alkalmával megtudják, hogy milyen dolgon kell változtatni. A modern 

vállalatok szeretnék mindkét célt egyidejűleg megvalósítani, hiszen ez által tehetik 

hatékonyabbá a cég teljesítménymenedzsmentjét.  

 

Forrás: Poór József, Dr (2009) saját szerkesztés 

8. ábra: A teljesítménymenedzsment elemei 

 

A teljesítménymenedzsmentnek négy kulcseleme van, amely a 8.ábrán is látható: 

 célkitűzés során az adott évre vonatkozó célokat tűzik ki. 

 évközi teljesítménymenedzselés alkalmával időszakos előértékelésre kerül sor, 

akár szezonálisan, vagy pedig negyedéves bontásban. 
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 teljesítményértékelés, ennek a folyamatnak a végeredményeként megnézhetik és 

visszajelzést szerezhetnek a vállalatok az adott egyén teljesítményéről. A formális 

teljesítményértékelés során rendszeres időközönkénti értékelés után nézik meg, 

hogy a munkatárs megfelel e a feladat és a munkakör elvárásainak. Míg az 

informális rendszer alkalmával a vezetők visszatekintenek a megfigyelt időszakra 

és végiggondolják, hogy vajon jól dolgozott a beosztott. 

 teljesítménymenedzsment folyamat eredményeinek felhasználásával kerül sor a 

visszacsatolásra, ami abban nyilvánul meg, hogy a beosztottat előléptetik, 

béremelést kap, vagy pedig beíratják egy tréningre. Elmondják, hogy milyen 

hibákat követett el, vagy pedig, hogy miben elégedettek vele.  

Az utóbbi időben sokat fejlődött a teljesítményértékelés, ezt mi sem bizonyítja jobban, 

mint hogy a korábbi 90 fokos értékelési módszer helyett, manapság inkább a 180-, vagy 

360 fokos értékelést alkalmazzák (Poór, 2009). 

 

A célok tekintetében hasonlóság figyelhető meg a nemzetközi és a hazai 

teljesítménymenedzsment céljai között, csak a megvalósításban vannak különbségek 

(Brisco és Schulter, 2004). Nemzetközi környezetben az IHRM azt jelenti, hogy a 

központ az előre meghatározott és kijelölt célok függvényében folyamatosan értékelje és 

javítsa az egyének, csoportok, leányvállalatok teljesítményét. Értékelési és fejlesztési 

célokat határoznak meg melyek a következők:  

 

Értékelési célok: 

- visszacsatolás az 

alkalmazottaknak, főnököknek a 

teljesítésről.  

- támogatni a vállalat vezetését 

abban, hogy jó tudja a 

teljesítményt értékelni, elbírálni 

- megfelelő adatok kiadás az 

előléptetési és jutalmazási 

döntések számára  

Az biztos, hogy hiába nemzetközi a teljesítményértékelés, mégis nehéz a világon egy 

egységes rendszert kialakítani, mivel különböző országokban más-más rendszer van 

Fejlesztési célok: 

- elősegíteni a szükséges 

tréningigények meghatározását 

- azonosítani a szervezeti és egyéni 

problémákat 

- elősegíteni a jövőbeni 

karterdöntések minél jobb 

döntésének meghozását 
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életben. Az is nehézséget okoz, hogy nem tudni, hogy mihez mérjék a teljesítményt, 

illetve, hogyha külföldi kiküldöttet kell bírálni, akkor ki legyen az, aki elvégzi az 

értékelést. A kulturális különbségek figyelembevétele miatt, mivel az anyaországból 

származó nem ismerheti az adott kultúrát, és ez által nem tud egy releváns képet 

kialakítani az ott dolgozó beosztottjáról.  

Lehet látni, hogy nem egységes a teljesítményértékelő rendszer a világon, ezért 

kell mindenképp figyelni az egyes kultúrákra, hogyha külföldön dolgozó munkatárs 

értékelését végzi a cég. A szervezet próbálja meg figyelembe venni azokat a tényezőket, 

amelynek a segítségével tudnak hiteles képet kialakítani az alkalmazott teljesítményéről.  

 

2.3.4. Tréning és személyzetfejlesztés 

Mindenképp érdemes az elején leszögezni, hogy ez a két fogalmon nem ugyanaz, mert a 

magyar nyelv nem tesz olyan nagy különbséget közöttük. A tréning a továbbképzést, 

képzést jelenti, az angol-amerikai szaknyelvben, amely során az alacsonyabb szintű 

munkavállalókra irányul a tevékenység, melynek célja a jelenlegi munkájuk jobb 

elvégzése. A fejlesztés alkalmával a menedzserek és a szakemberek állnak a figyelem 

középpontjában, az ő képességfejlesztésükön van a hangsúly. Ez egy folyamatos 

tevékenységsorozat, amely során az egyén a saját viselkedését próbálja megváltoztatni a 

cég stratégiájának függvényében. Kétfajta megközelítése lehet a tréningeknek, az egyik 

legismertebb a vállalaton kívül megvalósuló tréning, amely történhet egyetemeken, 

főiskolákon. Egyre több felsőoktatási intézmény nyújt ilyen jellegű képzéseket, 

amelyekkel nemzetközi igényeket tudnak kielégíteni az üzleti pályán lévő egyének 

számára. Fontos figyelembe venni, hogy bármilyen tréningről vagy felnőttképzésről van 

szó, általában ezeket munkavállalók veszik igénybe. Tehát fontos, hogy ne legyen 

túlzottan elméleti az oktatás, próbálják meg gyakorlatiassá tenni az órákat.  

A legmegbízhatóbb és legeredményesebb ösztönzés a folyamatos képzés biztosítása, 

illetve az igények keresése, hiszen év közben is bárki jelentkezhet, hogy valamiben 

hiányosságot szenved, és szeretné fejleszteni magát. Ezzel is ösztönzik az alkalmazottakat 

a vezetők, és sokkal eredményesebbek lesznek, amely mindkét fél számára jó. A magas 

teljesítményt ösztönző munkahelyi gyakorlat kisebb elvándorlással jár, és nagyobb 

termelékenységet idéz elő, ezáltal a vállalat pénzügyi helyzete is jobb lesz. Természetesen 

fel kell mérni az igényt, mielőtt tréningeket kezdenek szervezni. Érdemes egy 

tréningszükséglet elemzést végezni, amely során:  
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 a tréningszükségletet megállapítják 

 meghatározzák a gyenge teljesítmény okát 

 kijelölik a tréning tartalmát és célját 

 a tréning elérni kívánt végeredményét meghatározzák 

 biztosítják a mérés alapjait. 

 

Különböző technikák érvényesek mind a tréningek, mind pedig a személyiségfejlesztés 

során az eltérő nemzetek függvényében, hiszen másképp alakítják ki a kultúrájukat és 

szokásaikat. A személyiségfejlesztő módszerek célja az emberek önismeretének a 

fokozása, segítése az önmegértésben és az egyén érzelmi, illetve kommunikációs 

készségeinek, képességeinek fokozása. 
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3. A magyar és német gazdasági kapcsolatok 

A két nemzet kapcsolata történelem során meghatározó volt, hiszen több mint ezer 

éve találunk kapcsolódási pontokat. Az üzleti életnek is komoly hagyománya van, mivel 

Németország a legfontosabb gazdasági partnerünk, már több mint 15 éve. A németek és 

magyarok közötti igazi kapcsolatról csak a magyarországi rendszerváltás és a 

németországi egységesítés után tudunk beszélni. Az 1989-et követő években a német 

egységesítés kétséget kizáróan jó kiindulási pozíciókat kínált a megújuló magyar 

kulturális külpolitika számára, és új szakasz kezdődhetett számunkra Németországgal.  

Az áruszállítás vonatkozásában jelentős a belvízi árumozgatás, ami 2008-ban 157 millió 

árutonna-kilométer, s a légi személyszállítás is jelenős. A magyar-német kölcsönös 

áruszállítások volumene az elmúlt másfél évtizedben a négyszeresére nőtt, mindkét 

kereskedelmi irányban egy korszerű termékszerkezet alakult ki. Jelentős része a 

Magyarországon realizált német befektetések eredménye, aminek halmozott értéke 12 

milliárd euró. A hazánkban tevékenykedő német érdekeltségű vállalatok több mint 

200.000 főt foglalkoztatnak és ez által jelentősen hozzájárulnak a GDP előállításához. (A 

magyar köztársaság nagykövetsége, 2011) A 2008-ban bejelentett 800 millió eurós 

kecskeméti Daimler beruházás 2011-ig érezteti hatását a tőkebefektetésben. A magyar 

vállalkozások csak elenyésző mértékben ruháztak be Németországban, magyar 

szempontból a gép-, gépjármű-, és alkatrészeinek gyártása, élelmiszerek, elektromos 

készülékek, üveg-és porcelánáru, acél és alumíniumtermékek, elektronika, IT ágazatai a 

legkedvezőbbek. A munkaerő tekintetében 2007-ben még nem sokan dolgoztak 

Németországban, mivel nem nyitotta meg munkaerőpiacát az újonnan csatlakozó 

országok számára (Herzog, 2010). 

 

A magyar és német gazdasági kapcsolatok eddig is jelentősek voltak és 

előreláthatólag azok is maradnak, hiszen mindkét fél számára kedvező, ha egy 

megbízható országgal maradnak kapcsolatban. A turizmus és idegenforgalom 

szempontjából is pozitívum, hogy 2008-ban 3,1 millió német turista érkezett hazánkba, 

amiből arra lehet következtetni, hogy a gazdasági kapcsolaton túl már egyfajta érdeklődés 

is mutatkozik a magyarok irányába. 
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3.1. A német kultúra jellemzői 

 Minden egyes kultúrának megvannak a saját jellemzői, például a németekről azt 

mondják, hogy precízek, pontosak és a tökéletességre törekszenek. Persze, ez nem 

mindenkire igaz, de az olvasottak alapján elmondható, hogy van benne igazság, s nem 

alaptalan a felvetés. 

 

 Németországról egy részletes és mindent átfedő országtanulmány készült Bodolay 

László (Hidasi, 2007) által. Az országgal kapcsolatban mindenre részletesen kitér, a 

táradalomra, a családi-, üzleti életre, tárgyalásokra, a telefonbeszélgetésre és levelezésre, 

a verbális-, és nonverbális kommunikációra. Az egységesítés után sem beszélhetünk egy 

teljes német társadalomról, hiszen a keleti-nyugati különbségek részben megmaradtak, 

tartományonként is mások a szokások, a viselkedés és a multikulturális vonást sem lehet 

kihagyni. Földrajzi adottságait tekintve Európa hídjaként is funkciónál, mivel összeköti a 

kontinenst és országait. A társadalom számára fontos a törvények betartása és tisztelete, 

elérése céljából komoly bürokrácia épült ki, talán ennek is köszönheti a felépülését a 

világháború után az állam. Az emberek a biztonságot szeretik, viszont a 

stresszhelyzeteket és kialakításukat kerülik, ezáltal a megbízhatóság és a kötelességtudás 

lényeges elemei a társadalmi életnek. A mindennapi és az üzleti életben is törekednek, a 

pontosságra és precizitásra, hiszen minden idejüket előre beosszák az emberek. Ezeket 

nagymértékben be is tartják, nem szeretik, ha fenntartják őket olyan dolgokkal 

kapcsolatban, ami nem volt megbeszélve. A spontaneitás nem nagyon jellemző erre a 

népre. Viszont a család fontos szerepet tölt be az életükben, szeretik elválasztani a 

munkát és a családot, ezzel is harmóniát biztosítanak maguk számára. Az üzleti életbe 

jellemző a németekre a megbízhatóság a pontosság és az alaposság, az alá- és 

fölérendeltségi viszonynak pedig nincs akkor jelentősége, mint hazánkban. S a verbális 

kommunikáció során is visszafogottabbak, mint a magyarok (Hidasi, 2007). 

 

 Egy másik szerző is a fenn említett tulajdonságokat említi meg a könyvében, 

Borgulyáné egy általánosítást is megemlít, mely szerint általában így jellemzik a német 

embereket: szorgalmas, keményen dolgozó, visszafogott, hűvös, kiemelendő az 

aprólékosságuk, a pontosságuk, és a katonai precizitásuk. A tartózkodásuk ellenére sem 

kerülik a vitákat és a tartalmas beszélgetéseket. Ebben a jellemzésben is szó van az erős 

családi kötődésről, a kevés gesztikulációjukról, pontosságukról, és még sok minden 
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másról (Borgulya, 1996). 

 

 Elsőként a kultúráról és annak jellemzőiről egy amerikai szerző által írt könyvben 

olvashattunk először, amelynek egyik alapgondolata, hogy a kultúrák határozzák meg azt 

a módot, ahogyan kommunikálunk. Edward T. Hall kötetében összehasonlítja a 

németeket az amerikaiakkal, amely alapján elmondható, hogy Amerikában szorosabb az 

időbeosztás, sokkal több feladatot ütemeznek be egy napra. Ebből megállapítható, hogy a 

németeknek, és ezzel együtt az európaiaknak fontosabbak az emberi kapcsolatok. A 

térbeli rendről elmondható, hogy a germánok rendszeretők, és a kultúrájuk hierarchikus 

jellegű (Hall, 1975). 

 Az elkövetkezőkben az írásom alapja egy olyan könyv lesz, melyben az olvasó 

benyomást szerezhet több mint száz német és magyar munkatárs tapasztalatairól, akikkel 

egy interjúsorozat készült. A Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által kiadott 

(2002) tanulmány célja egy olyan empirikus kutatás létrehozása volt, amely a német-

magyar gazdasági kommunikáció komplex cselekvési összefüggéseit mutatja be. Az 

interjúsorozat keretében hét reprezentatív német nagyvállalat alkalmazottaival készített 45 

német nyelvű és 30 magyar nyelvű interjút rögzítettek. A résztvevők német vezetők és 

magyar munkatársaik, s ezen kívül még 30 interjút csináltak magyar alkalmazottakkal, 

akik kisebb magyarországi német vállalatnál dolgoznak (Szalay, 2002). Ebben a 

könyvben szemléltetett szempontok alapján szeretném bemutatni a németeket.  

o A munkahelyi stílusukra jellemző, hogy precízebbek és lépésről-lépésre haladnak 

feladataik során a németek, fontos döntéseiket írásos formában közlik és rögzítik. 

Teljesítményorientáltabbak, s a cégnél végzett munkára figyelnek csak, a 

személyes kapcsolatokra, nem annyira.  

o A problémamegoldás tekintetében különbség van a németek és magyarok között, 

hiszen a germánok sokkal inkább ragaszkodnak a tervükhöz, így tudják magukat 

tartani a határidőkhöz, elképzelésükhöz. A megkérdezett munkatársak 77%-a 

gondolja azt, hogy a németek pontosabbak a magyaroknál.  

o A team-készség tekintetében elmondhatjuk, hogy egységesebbek a végrehajtásban 

és sokkal inkább vállalják fel a németek a konfliktushelyzeteket, s nyilvánítják ki 

a véleményüket. 

o Pozitív véleménnyel voltak a magyarok a német vezetőkkel kapcsolatban a 

vezetési stílusukkal kapcsolatban, mivel elmondják a munka célját, az arra 

fordítandó időt és határidőt. A magyarok számára a német főnökökkel való 
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magázódás egy falat húz a kapcsolatukba. 

A tanulmányban még olvashatunk magyar szemszög alapján a német 

o önállóságról 

o felelősségvállalásról 

o időgazdálkodásról 

o a nemek viszonyáról 

o kölcsönös elvárásokról, hogy a magyarok mit várnak el a németektől és fordítva. 

(Szalay, 2002) 

 

3.1.1. A német vállalati kultúra 

Németország azon országok közül az egyik, amely inkább a tökéletesen működő 

technológiának szentel nagyobb jelentőséget, mint a vállalati kultúrának. A német 

gazdaság kultúrájára jellemző a szervezett és erős érdekvédelem valamint a kereteit 

szabályozó jogrendszer. Ezek az intézkedések teszik sikeressé és stabillá az országot, 

hiszen a munkavállalók és munkáltatók nézeteltérésit kezelni kell valamilyen formában, 

és fontos a törvények lefektetése is. A háború és az egyesítés után a társadalomban az 

értékrend tekintetében is változás alakult ki, hiszen az először a cél helyreállítás, a 

pusztítások pótlása volt. Majd a jövedelmek emelkedtek és az igények is változtak, hiszen 

egyre több magas iskolai végzettségű ember keresett munkát, s már nem a karrier és a 

fizetés vált fő szemponttá. Sokkal inkább az emberi kapcsolatok és a változatos, 

kreativitást igénylő munka vált vonzóbbá. De nem csak az igényekben történt változás, 

hanem ezzel együtt az üzemek, iparvidékek száma is megsokasodott, nagy figyelmet 

fordítottak az acél-, vegyi-, és gyógyszergyártásra. S ezek nagyban károsították a 

természeti környezetet ezért, a környezetvédelem kapcsán is változott a helyzet 

Németországban. 1965-ben hozta meg az első szigorúbb törvényt ezzel kapcsolatban, 

mellyel elindultak a tudatos környezetvédelem felé. A német vállalati kultúrájára jellemző 

még az expanzió- és minőségorientáltság, valamint a stabilitás.  

Tehát elmondhatjuk, hogy a német gazdaság az elmúlt években nagy változásokon 

ment keresztül, aminek a hatására a vállalati kultúrája is nagyban változott. De 

megállapítható, hogy egy sikeres és eredményes nemzet alakult ki, s látszik, hogy egy 

ország nemzeti kultúrája mennyire képes befolyásolni az adott vállalati kultúrát. Így 

alakulhatott ki, hogy a német nemzeti kultúra bizonyos jellegzetességeit a német vállalati 

kultúra erényeivé kovácsolták (pl. precizitás) (Borgulya, 1996). 
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3.2. A magyar kultúra jellemzői 

Mindenképpen beszélni kell a magyarok kultúrájáról és annak jellemzőiről, hiszen 

ez a viszonyítási alapunk. Talán jobban ismerjük a saját kultúránkat és tudunk róla 

véleményt kialakítani a tapasztalataink alapján. 

 

 Elsőként is egy átfogó elemzés eredményét szeretném ismertetni, amely alapján 

elmondható a magyarokról, hogy a szervezetszemléletük organikus, azaz a szervezeti 

szabályokat lazán, rugalmasan kezelik. A magánéletet kevésbé választják el a 

munkahelytől, amelyből az a következtetés is levonható, hogy a munkában dominál az 

informális kommunikáció, s a munkahelyi klikkek baráti alapon szerveződnek. Gyakori 

az atyáskodó, paternalista vezető. Kreatív a problémamegoldó képességük, és a magyarok 

nagyon rossz időmenedzseléssel rendelkeznek (Kainzbauer; Brück, 2000) (Borgulya, 

2003). 

Bővebb jellemzést készített Borgulyáné (1996) egy korábbi könyvében a magyarokról, a 

tulajdonságok nagyban megegyeznek a korábban már említettekkel. Azt írja, hogy a 

magyarok vendégszeretők, s az üzleti kapcsolataik is gyakran barátsággá alakulnak át, 

ami abból is adódik, hogy a magánéletet és a munkahelyet nem nagyon választják el (ezt 

az előző megállapításból kapcsoltam ide). A tárgyalások során is a nyíltság, a 

szívélyesség és a közvetlenség a jellemző, viszont a magyar tárgyalási stílus alacsony 

kontextusú. Nagy visszatartó erő a nyelvtudás hiánya, mely sokszor akadály lehet egy 

munka elvállalásánál. Negatívum még a nemzetünkkel kapcsolatban, hogy a pontosság és 

az időbeosztás nem éppen az erős oldalunk, s ezért jellemző, hogy egy projekt utolsó 

szakaszába könnyen kerülnek hibák. Viszont ezeket a kitűnő rögtönzéssel kiküszöbölik a 

magyarok. A leleményesség és az ötletgazdagság számos nehézségen segít át őket. Egy 

nyugati vélemény szerint ezzel szemben nagyon hátráltató dolog, hogy az emberek 

munkájában nincs meg a részletes tervezés. A személyes kapcsolatok és az érzelmi 

kötődések nagy szerepet játszanak a magyarok életében, ezt az állítást egy kutatás 

eredményeként állapították meg, mely Falkné (2008) könyvében szerepel. Ebben az 

elemzésben inkább az üzleti élettel kapcsolatos tulajdonságok lettek bemutatva. 

 

 Ezek után egy másik könyvre hivatkoznék, melyben már az előzőekben is, a 

németek kulturális jellemzőinél említett, Dr. Szalay Györgyi (2002) által szerkesztett 

tanulmányban szó van a magyarokról a német vezetők szemszögéből. A kulturális 



 

30 

különbségek bemutatására több tényezőt vettek alapul az elkészült interjúk alapján. Ebből 

párat emelnék ki a könyv alapján: 

o Benyomás a magyarokról német nézőpontból: túlnyomó többségnek (80%) nem 

volt nehéz beilleszkedni, hiszen a nyelv szempontjából mind a németet, mind 

esetleg az angolt tudták használni a mindennapok során. Viszont a munkán kívül 

nem igazán tartják a kapcsolatot a németek a magyar munkatársaikkal,  

o A munkahelyi viselkedés tekintetében elég erős ellentmondások vannak, hiszen az 

egyik vezető úgy gondolja, hogy a magyarok munkastílusa kaotikus, míg a 

másoknak a véleménye az, hogy globálisan közelítenek a problémához, nem pedig 

rendszerezetten, strukturáltan, mint ők. Pozitívumként lehet elkönyvelni azt a 

véleményt, amely alapján a magyarok munkastílusa kreatív és innovációs 

készséggel teli.  

o A tanulmányban még szó van a magyarok problémamegoldó stratégiájáról, az 

önállóságról, amelyben nem igazán tűntetik fel jó példaként a magyarokat.  

o A felelősségvállalás egy kevésbé jellemző tulajdonságunk. Hiszen a főnökök nem 

igazán engedik meg a munkatársaik kezébe adni a felelősséget, s ők elfogadják 

ezt, sőt nem is igazán akarják, hogy legyen felelősségük.  

o Konfliktuskerülés, és a vissza nem kérdezés jellemzi a magyarokat. Egy 

interjúalany azt mondta, hogy ez a hierarchiára vezethető vissza, mivel a németek 

körében nyíltabbak a viták, s ott nem játszik szerepet, hogy ki melyik lépcsőfokon 

áll a hierarchiában.  

o A vezetői stílus még egy sarkalatos pont, úgy gondolják a németek, hogy a magyar 

vezetés tekintélyen alapuló és patriarchális, amely nem biztos, hogy egy jól 

működő stílus (Szalay, 2002). 

 

Úgy gondolom, hogy ez a tanulmány egy hasznos és érdekes feldolgozás és nagyon jó 

ötletnek tartom a kigondolását. Hiszen így, valós tapasztalatok útján kaptunk betekintést a 

magyarokról és németekről a másik nemzet szemszögéből. 

 

 Geert Hofstede a dimenziói alapján leírja, hogy mi jellemző Magyarországra 

(Heidrich, 2001). Kezdjük az első dimenzióval, melynek eldöntendő kérdése, hogy a 

magyarokra a kollektivizmus vagy az individualizmus jellemző-e. Magyarországra a 

kollektivizmus a jellemző. A hatalmi távolság tekintetében a magas disztancia a jellemző, 

amely abból is megállapítható Heidrich Balázs szerint is a kollektivista országokra 
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általában magas hatalmi távolság a jellemző. A bizonytalanságkerülés szempontjából is a 

történelmi hatások miatt mondható az Magyarországra, hogy magas érték figyelhető meg, 

gondoljunk csak a közismerten magas öngyilkossági arányra. Hiszen a folyamatos 

változások olyan benyomással voltak a társadalomra és a gazdaságra, hogy az emberek 

már szeretnének biztonságban élni. A férfiasság és feminizmus dimenziója kapcsán is 

könnyű döntést hozhatunk abba az irányban, hogy a magyarokra a férfiasság a jellemző. 

A később kiegészített idő dimenzió szempontjából nem lehet eldönteni, hogy hosszú vagy 

rövid távú gondolkodás jellemző a magyarokra, az elmúlt évtizedek folyamatos változása 

miatt (Heidrich, 2001).  

 

Tehát a magyarokra a már említett szempontok alapján, az előzőekben kifejtett 

tulajdonságok jellemzőek: a kollektivizmus, a magas hatalmi távolság, a 

bizonytalanságkerülés és a maszkulinitás. 

 

3.2.1. A magyar vállalati kultúra 

A szervezeti kultúrára is részben megegyező tulajdonságok a jellemzőek a 

magyarok tekintetében. De a rendszerváltás előtti és utáni időszakot külön fejezetként 

lehet nézni, hiszen akkor még szocialista nyomás uralkodott hazánkban. Magyarország 

osztrák fennhatóság alatt működött hosszú éveken keresztül, aminek szintúgy 

meglátszanak a nyomai, és ezért is mondhatjuk azt, hogy a magyar vállalati kultúra erre 

hasonlít a legjobban. Tehát nagy szerepe van a múltnak egy-egy ország vállalati 

kultúrájának kialakulása során. A rendszerváltás előtti időszakban jellemző volt, hogy: 

o a munkavállalók nem azonosulnak a vállalattal 

o autokratikus irányítás, és a nagy hatalmi távolság 

o a kommunikációs csatornák egyirányúak 

o a vezetőknél dőltek el legtöbbször a személyi döntések (elbocsátás, előléptetés). 

Ezeknek a hatására kialakult egy erős hatalmi kultúra, melyre a kockázatkerülés, a 

félelem és a bizalomhiány volt a jellemző. Megjelentek a rendszerváltás során a 

nemzetközi- és multinacionális cégek, aminek a hatására Magyarország bekerült a 

nemzetközi vérkeringésbe. Ezzel találkoztak különböző kultúrákkal, emberekkel, s ehhez 

meg kellett a magyaroknak változtatni a vállalati kultúrájukat, így alakult ki egy merőben 

más kultúra, ami még ma is csiszolódik. Ennek a jellemzői: 

o a kommunikáció inkább felülről lefelé történő iránya a jellemző, viszont az nem 
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egyértelmű, hogy ki kitől kap utasítást 

o a hatalmi távolság még mindig nagy, s az autokrata vezetés a jellemző 

o a vezetők a döntésbe nem igazán vonják be a dolgozókat, meghallgatják a 

véleményüket, de aztán saját elképzeléseik alapján döntenek 

o a teljesítményen alapuló juttatások kezdenek kialakulni. 

Borgulya (1996) azt állítja, hogy a konfliktuskerülés nem jellemző a magyarokra, viszont 

ezzel szemben több szerző gondolta ennek ellenkezőjét. 

3.3. A német és a magyar kultúra sajátosságai 

Minden nemzetre más és más a jellemző, amiről már korábban is volt szó. Ha a két 

kultúra vezetőiről beszélünk, akkor is különbségek fedezhetők fel. Egy tapasztalt 

menedzser (Széni Zoltán) szerint a magyarok számára előny a: 

o nyitottság 

o műveltség 

o baráti hangnem 

o és az alapos szakmai felkészültség. 

Míg ezzel szemben negatívumokat is tudott felvonultatni Széni Zoltán (Molnár, 2004), 

aki egy nemzetközi karriert befutott menedzser, ezek a következők: 

o állandó hibakeresésre való hajlam 

o tudás gyakorlati alkalmazására kevéssé nevelő hazai iskolarendszer  

o önbizalom hiánya 

o és a kockázatkerülés. 

A külföldre vágyóknak tehát fel kell készülniük, és helyt kell állniuk, hiszen nem csak 

saját magukra és jellemükre kell figyelniük, hanem a helyi ismeretekre és szokásokra.  

A CAPTain Hungary Kft. összevetette a magyar és német vállalatvezetők által készített 

tesztjük adatbázisát. 

Ebből kiderül, hogy a német vezetők hatékonyabban dolgoznak a hierarchiában, jobban 

odafigyelnek a részletekre, céltudatosabb és erősebb a stratégiai gondolkodásuk. A 

magyarok ezzel szemben az operatív munkában dolgoznak, nem tudják delegálni a 

feladatokat, és az autokrata vezetői stílus miatt, fogékonyabbak az önállóságra. (Molnár, 

2004) Ezzel a kutatással egy viszonylag teljes és összefogó képet kaphatunk a magyar és 

német vezetők tulajdonságairól, melyből csak pár gondolatot emeltem ki.  

 

A kérdőívem egyik részében a külföldiek attitűdjéről volt szó, melyben a közös 
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munkáról vélekedtek magyarok a németről és fordítva. Ebben a részben 11 tulajdonságról 

kellett véleményt alkotniuk egy háromfokú skála alapján, amiben az egyes fokozat volt, 

ha nem jellemző az adott tulajdonság, és a hármas, ha nagyon jellemző. A kiértékelt 

adatokat az 1. diagram mutatja. A vélemények eléggé különböznek, viszont az eltérések 

nem jelentősek, a legnagyobb is egy alatt van. A két legnagyobb differencia a 

rugalmasság és a team-készség tulajdonságánál jelentkezik. Mindkét esetben a magyarok 

értek el magasabb értéket számszerűen 2,75 századot, tehát a magyarok sokkal 

rugalmasabbak és a csoportban való dolgozás is dominánsabb náluk. Ez persze nem 

jelenti az, hogy a németek nem dolgoznának teamekben, csak a válaszok alapján ez tűnik 

ki. Viszont a megbízhatóság, a pontosság és felelősségvállalásnál pedig a németek az 

erősebbek, és differencia tekintetében ez a második legnagyobb különbség (0,42). Ezek a 

tulajdonságok már korábban is felszínre kerültek, így nem meglepő a kialakított 

vélemény. A tökéletességre való törekvésnél volt a legnagyobb egyetértés a válaszok 

során, mivel a differencia elenyésző volt (0,08), s egy cég életében talán az egyik 

legjelentősebb tulajdonság a minőség elismerése és tökéletesítése. Ezek a vélemények 

egy képet adhattak arról, hogy milyen is a két nemzet és elég sok forrás segített abban, 

hogy el is dönthettük a saját véleményünk alapján, hogy eddig mennyit is tudtunk a 

németekről. 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

2. diagram: Külföldiek attitűdje 
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4. A Häfele cég általános bemutatása 

A dolgozatomban egy vállalat által szeretném bemutatni az interkulturális 

különbségeket, a választásom egy német multinacionális cégre eset, melynek a neve 

Häfele GmbH. Jó alapot biztosít ez a vállalat az empirikus kutatásom számára, hiszen egy 

az egész világra kiterjedő kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ami annak tudható be, hogy 

már több mint 80 éve jelen van a piacon. Szó lesz a cég történetéről, a jelenlegi 

helyzetéről és magyarországi vonatkozásban is és a kulturális sajátosságaira is kitérést 

teszek.  

 

4.1. Cégtörténet 

 A Häfele egy német cég, amely 1923-ban alakult, s kezdetben csak egy családi 

vállalkozásként indult, ami folyamatosan bővült. Ez megfelel annak a jellemzésnek, ami 

Borgulyáné (1996) könyvében is szerepel, miszerint a múlt században alapították a 

vállalatok többségét, s az idők folyamán, jelentős átalakuláson mentek keresztül. A 60-as, 

70-es években megváltozott a vezetési kultúrájuk, ami a Häfele esetében is igaz, mivel 

1964-ben kezdte meg a tengerentúli exporttevékenységét. Ezenkívül jellemző, hogy a 

család kultúrája, nem olyan, mértékben határozza meg a nagyvállalat kultúráját, mint a 

kis családi vállalkozásoknál. A rokonság tagjai számára is végig kell menni a ranglétrán, 

és meg kell szerezniük a megfelelő szakmai tudást, és a kellő tapasztalatot. S a vállalat 

érdekei mindig a család érdekei felett állnak. Ezek a tulajdonságok megfigyelhetők a 

Häfelenél is, például, sok országban alakult ki az a helyzet, hogy egy család végzi a 

munkát, de nekik is ki kellett tanulniuk a szakmát és meg kellett felelni a 

követelményeknek. Igaz a vállalat szereti, ha családias a hangulat a cégen belül, ezért is 

szimpatizál ezzel a megoldással.  

 

A cégen belül különböző állomások figyelhetők meg, amelyek valamihez köthető, 

ezt a folyamatot a 2. diagram szemlélteti. Ilyen például, amikor a Häfele országos 

jelentőségre tett szert, s így a német szakma ismerte, amit a megbízhatóságának 

köszönhet. De egy fontos állomás volt, amikor exportált a Tengerentúlra (1964), vagy 

amikor kiadta az első katalógusát (1971). Ma már több nyelven is megjelent, köztük 

magyarul is két éve. Hatalmas áttörés volt, amikor saját fejlesztésű terméket kezdtek 

értékesíteni, először csak pár áruval, majd ma már az eladásaik 30-40%-t teszi ki. S ezen 
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a vonalon szeretnének maradni, hiszen nagy előny, ha valaki nem függ egy másik 

beszállítótól/vállalkozótól. 

 

Forrás: Saját szerkesztés (Häfele adatai alapján) 

3. diagram: Häfele cégtörténet 

 

Természetesen a Häfelenél is megjelent az elektronika, és így került sor a 90-es években 

arra, hogy elektronikus informatikai-, rendelési módszerekkel kezdett dolgozni, ezáltal 

könnyítette meg vásárlóinak a tevékenységét. 2007 óta egy olyan program segíti a 

munkájukat, ami 7 nyelven elérhető és 11 ország változatában szerepel, a nap minden 

órájában a vevő rendelkezésére áll, ezáltal kényelmesen el tudja intézni a vásárló a 

megrendelését. Majd két évvel később a projektszolgáltatások (Objektservice) ötletével 

jelent meg a Häfele. Ez azt jelenti, hogy egy teljes körű szolgáltatást nyújtanak egy adott 

projekttel kapcsolatban, azaz nem csupán termékeket, ötleteket, segítőket a designnel 

kapcsolatban, hanem segítséget a mindennapi tevékenységekben. Ezek a lépcsőfokok 

segítették a Häfelet az útja során, ami nagyon jó választásnak bizonyult, hiszen ma már 

egy multinacionális vállalattá nőtte ki magát.  

Néhány alapadat a Häfeleről: 

 1923-ban alapították 

 Központja: Nagold - Németország 

 2010-ben a forgalma 970.000 ezer euró, 

ebből külföldről származó 73% 
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 Alkalmazottainak a száma: közel 5000 fő, 

ebből Németországban 1400 fő dolgozik (2010) 

 160.000 vevővel rendelkezik, a világ 150 országából 

 Célja: nyereségtermelés, profitnövelés 

 Célkitűzése: Funcionality for you (erről majd később) 

 Stratégiája: folyamatos gyarapodás 

 Értékesítési területe: bútor-, épületipar, gyengeáramú piaci terület 

 

4.2. Häfele a 21. században 

A Häfele az egész világot behálózta, ami a megbízhatóságának és a minőség iránti 

elkötelezettségének köszönhető. Ez az eredményein is meglátszik, hiszen a szakmai 

területén elég elismert, és előkelő helyen szerepel, ezt a következő kimutatás bizonyítja. 

Piaci helyzete:  

Magyarországon:     Világszinten: 

1. Forest Hungary Kft.     1. Hettich 

2. Schachermayer Kft.     2. Häfele 

3. Häfele 

Tehát látható, hogy mind világszinten, mind pedig hazánkban az első három között 

szerepel a piacon. Magyarországon még nem annyira nagy a befolyása, de ezen próbál 

meg változtatni az elkövetkezőkben.  

 

A szervezet felépítése hierarchikus, amit a mellékletben is lehet látni. Az ábrán 

látható, hogy egy ügyvezető igazgatója van a Häfelenek, és hat ügyvezetője, akikhez 

különböző osztályok tartoznak. Viszont látszik, hogy az ügyvezető igazgató is kiveszi a 

munkából a részét, mivel több osztály munkájában is részt vesz, ami a szerkezeti 

felépítésben is látható, a perszonálunió jelzés segítségével. Az ábrán a vezetői struktúra 

felépítése jelenik meg a leányvállalatok, és képviseletek is hierarchikus felosztásban 

dolgoznak, ami Magyarország esetében a 3. diagramon látható. 
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Forrás: saját szerkesztés (Häfele adatai alapján) 

4. diagram: A Häfele magyarországi képviseletének szervezeti felépítése 

 

Egy magyarországi képviseletvezető van, akinek a területe is kisebb, hiszen csak 

Budapest és környékét kell ellátnia, míg a két területi képviselőnek vagy más néven külső 

szolgálati munkatársnak Kelet- illetve Nyugat- Magyarország jut. Hazánkban 

kereskedelmi képviselet formájában működik a Häfele, aminek a tulajdonságai között 

szerepel, hogy szerződést nem köthet, csak szolgáltatást nyújthat, fő feladata az 

üzletkötés. Általában saját bemutatóhellyel rendelkezik (hazánkban Budapesten), 

vásárokon, kiállításokon vesz részt, és a lebonyolított forgalom után jutalékot kap. A 

számlázás Németországban történik, és eurós számlával. A jutalék a Häfelenél, az éves 

terv függvényében valósul meg, ha a munkatárs megvalósította vagy túlteljesítette a 

megtervezett teljesítményt, akkor kap pénzbeli juttatást. 

 

A vállalat jogi formája tekintetében leányvállalat, rendelkezik külföldi-, belföldi 

értékesítési irodával, külföldi képviselettel. A leányvállalatainak a száma 37 jelenleg, s az 

alábbi 1. kép mutatja, hogyan oszlik ez el a világban. (Az alábbi kép 2009-ben készült, 

amikor csak 33 leányvállalata volt a Häfelenek). 

 

Forrás: Häfele adatai alapján, 2009 saját szerkesztés  

1. kép: A Häfele leányvállalatai 
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 A vállalat termékeivel kapcsolatban: előállít konfekcionált (személyre szabott) 

kész-, és félkész termékeket, de ennek nézőpontbeli különbségei s vannak. Például, ha 

egy kilincset nézünk, a Häfele számára ez késztermék, de az asztalosnak, aki ezt beépíti 

ez egy félkész termék. Az alapanyagot, közvetlenül a gyártótól veszi, viszont 

Magyarországon nem rendelkezik raktárral a Häfele. Ez a jogi formája miatt van így, 

hetente kétszer szállít hazánkba a cég, a megrendelések alapján. Természetesen ennek is 

vannak korlátai (30 kg és 1,5 m), de a helyzetet csak így lehet megoldani, ebből adódóan 

nincs készletgazdálkodás Magyarországon. Németországban, a raktárakban pedig 2011 

óta az SAP rendszerrel dolgoznak. Az ármegállapítás úgy valósul meg, hogy a németek 

kiállítanak egy árlistát, amely alapján tervezhet az üzletkötő, és megadják a minimális 

haszonkulcsot, ami alá nem lehet menni. Tehát nem fix árakkal dolgoznak, s még az 

alapanyagárhoz is viszonyítják az árakat. A célkitűzése között a Funcionality for you 

(funkcionalitás neked) szerepelt, ugyanis a Häfelenél minden második évben más célt 

tűznek ki, amit a kölni INTERZUM (bútoripari innováció szakvásár) előtt mutatnak be 

egy új mottóval és logóval.  

 

A Häfele meghatározó partnerei sem új vállalkozások, hanem komoly múltra 

tekintenek, akikkel együtt dolgozva tudnak ilyen jelentős eredményeket elérni. A 

stratégiai partnerei a következők: 

 Blum 

 Hawa Ag. 

 Huwil 

 Kesseböhmer. 

Magyarországon egy olyan újdonsággal próbál előretörni a Häfele, amire még nem volt 

példa eddig. Három piacvezető társul hazánkban, s ezáltal szeretne egy hatalmas részt 

kiszakítani a piacból. A két vállalat a JAF Holz Ungarn (2. képen 

látható a logója), amely 14 országban van jelen, több mint 49 

kirendeltséggel és Közép-Európa vezető fakereskedelmi 

vállalkozásaként tartják számon. A másik cég a 

Remmers (3. képen látható a logója), egy közepes 

méretű családi vállalkozás mely vezető az építőipari 

alapanyag, valamint a faipari felületkezelő anyag gyártás és forgalmazás 

területén. Több mint 1000 munkatárs, a legnagyobb szakértelemmel áll 

világszerte rendelkezésre. Profiljuk az épületszigetelés, homlokzat-, műemlékvédelem, 

2. kép: 

http://www.jafholz.hu 

letöltés ideje: 

2011.október 23 

3. kép: 

http://hu.remmers.com  

letöltés ideje: 

2011.október 23. 

http://www.jafholz.hu/
http://hu.remmers.com/
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csempefektető-, padlóbevonat rendszerek. 

Egy kompetenciaközpontot szeretnének létrehozni, ami által ez a három egyforma, de 

mégis különböző vállalat a termékei által Magyarországon piacvezetővé váljon a társulás 

által. A szakmai tudásuk és hozzáállásuk megvan, amit felhasználva elérhetik a céljukat.  

 

A családi vállalkozásból egy nagy óriássá nőtte ki magát a Häfele, amit a korábban 

leírtak is tanúsítanak. Természetesen kitartás és az a bizonyos, minőséggel szembeni 

megbízhatóságnak is nagy szerepe volt ebben. A kultúráját tekintve sem lehet azt 

mondani, hogy átlagos, ennek alátámasztásaképpen az elkövetkezőkben erről lesz szó.  

 

4.3. A Häfele vállalati kultúrája és annak interkulturális vonatkozásai 

A vállalati kultúra tekintetében nagyon sokszínű a Häfele, mivel számos országban 

jelen van, így sokfajta kultúra jelenik meg a cég életében. Nehéz megmondani, hogy 

mikor van lehetőség arra, hogy egyszerre egy helyen legyen az összes munkatárs, de 

mindig megpróbálnak különböző csoportokat, képviselőket összehozni, hogy minél 

többen ismerjék egymást a cégen belül. Próbálnak egy barátságos és jól működő légkört 

kialakítani, ami szerintem a vélemények alapján sikeres is. A vállalaton belüli 

kommunikáció is jól működik, hiszen gyorsan el tudják érni a külföldi munkatársak az 

anyavállalatnál dolgozókat, akik készségesen válaszolnak a kérdésekre, és oldják meg a 

problémákat.  

 

A kultúra szempontjából elsőként érdemes megjegyezni Häfele állandó mottóját, 

amely a következő: Häfele - family. A cég számára fontos a család, ezt a munkatársak 

tudatába is rögzítik a felkészítő tréningek folyamán. Nagy hangsúlyt fektetnek erre, és 

támogatják a családvállalást. 

A magyar-német vonatkozásban vannak különbségek a kultúrák között, hiszen nem 

vagyunk egyformák, de erre vannak az Exporttagung-ok (exporttalálkozó), ahol a vállalat 

munkatársai megismerkedhetnek egymással. Konfliktusok tekintetében differencia 

figyelhető meg a magyarok és a németek között. Míg a németek konfliktuskezelők, addig 

a hazai munkatársak inkább kerülik a veszekedést. Erre nagyon nincs lehetőség, mivel a 

Häfelenél nem jellemzőek a konfliktusok, mindenki csinálja a dolgát és a rá bízott 

területet, a felosztásból adódóan nincsenek ütközések. A cég foglalkozik a 
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munkatársaival, ami a találkozásokkor is megmutatkozik. A főnökök legalább egy 

információt tudnak mindenkivel kapcsolatban több ezer dolgozó esetén is. Ez igen nagyra 

értékelendő egy közel 5000 főt foglalkozató multinacionális cégnél. Sok közös program 

van a Häfelenél, ami a csapatszellemet és az együttdolgozást segíti elő. Ilyen programok a 

már említett exporttalálkozók, de lehetőség van közös sportra, vagy más összetartó 

tevékenységre is. Előfordulnak közös vacsorák ugyanúgy, ahogy spontán hétvégi családi 

találkozók is. 

 

Kulturális különbségek jellemzőek minden olyan vállalatra, amely több országban 

jelen van, de ezeknek nem kell élesen elkülönülni. Ez láthatjuk a Häfele esetében is, 

hiszen a németek és magyarok között vannak kulturális különbségek, de a cég életében 

ezek nem nagyon kerülnek felszínre. Ebben sokat segít a közös továbbképzés, amelyen a 

Häfele filozófiáját és szellemét sajátítják el a munkatársak, ami által kialakul ez a 

kiegyensúlyozott, határozott, megbízható viselkedés. Már a kezdetekkor ezt az érzést 

váltotta ki az emberekből, s így sikerült a sikereit és a jelenlegi piaci pozícióját elérni, és 

megőrizni.  

 

4.3.1. A Häfele  HR menedzsmentjének interkulturális vonatkozásai 

 

A multinacionális vállalatok megjelenésével egyre többet hallott fogalom lett a 

menedzsment kifejezés. A vezető pozícióban lévő személyekkel kapcsolatban találkozunk 

elsősorban ezzel a fogalmommal. A következőkben a menedzsment lényegi elemeinek 

bemutatására kerül sor, majd a vállalati kultúrával való kapcsolatára.  

Minél nagyobb egy szervezet, annál bonyolultabb a vezetői rendszere. A vezetők azok, 

akik irányítják a szervezetet, stratégiákat dolgoznak ki, döntéseket hoznak. A vezetés 

komoly feladat, egy része megtanulható, azonban bizonyos vele született tulajdonságok is 

szükségesek hozzá, amelyek csak bizonyos emberekben vannak meg. A vezető felelős 

azért, hogy a cégnél dolgozó munkatársak energiájával megfelelően gazdálkodjon, 

miközben a szervezeti céloknak is eleget tegyen. Jó vezetőnek lenni nem könnyű feladat. 

A vezető egy bonyolult rendszerben tevékenykedik, s teljesíti feladatait.  

A Häfelenél a munkába állást megelőzően a dolgozók egy németországi képzésen, 

továbbképzésen vesznek részt, amely során megismerkednek a céggel és szellemiségével. 

Így segítik az alkalmazottak beilleszkedését, mivel ezeken több nemzet új munkatársai 
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együtt vesznek részt. Az alapoktatáson kívül azért havi programok is segítik az 

integrálódást. Az anyavállalat is mindenben segítőkész a munkatársakkal kapcsolatban, 

ezt úgy sikerül megoldaniuk, hogy minden termékkörnek van egy saját beszerzője, aki a 

probléma vagy kérdés kapcsán tud segíteni. A vállalat vezetőivel kapcsolatban érdekes 

megjegyezni, hogy vezető pozícióban mindig több, más nyelvű munkatársak 

helyezkednek el. Ezzel is szeretnék elérni azt, hogy ne legyen diszkrimináció, félreértés a 

cégen belül, hiszen elég sok nemzet képviselteti magát a cég életében. A vezetés 

felépítése jól megszerkesztett, ami látható az első mellékleti ábrában is. Ez a megfelelően 

strukturált felépítés garantálja azt, hogy nincsenek nagy volumenű problémák a vállalat 

életében. A vezetés mindig elérhető és készségesen segítenek, de ez minden munkatársa 

igaz. A tudásátadás szempontjából is nyitottak az alkalmazottak, de erről majd lesz még 

szó később.  
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5. Empirikus kutatás: interkulturális kérdések a Häfele cég és 

a magyarországi értékesítési képviseletének 

vonatkozásában 

Az empirikus társadalomtudományi kutatások egyik legelterjedtebb eljárása a 

kérdőíves felmérés (Horváth, 2004). Miután a magyar és külföldi szakirodalmakat 

átolvastam és a kutatási témámat, célomat megfogalmaztam, a kérdőív és a mélyinterjú 

mellett döntöttem. Az erőforrások, mind emberi, mind technikai formában szűkösen 

álltak a rendelkezésemre. Azért választottam ezt a módszert, hogy bemutassam, a Häfele 

és képviselete között létrejövő interkulturális kommunikációt és sajátosságokat, globális 

vállalat és a magyarországi képviselete vonatkozásában. Ezért is gondoltam jó 

megoldásnak, ha az adott cégen belül végzem a felmérést, így számukra is történik egy 

visszacsatolás a témában, mely később hasznossá válhat. A mintavétel tudatos volt, azaz 

tudtam, hogy kik azok a személyek, akiktől valós és eredményes segítséget tudok kapni, 

hiszen jó, ha a valóságot tükrözi a kérdőív.  

 

Természetes nem volt egyszerű az összeállítás sem. Segítségemre volt az egyik 

magyarországi képviselő, akivel folyamatosan csiszoltuk, alakítottuk az űrlapot. A 

tesztelés végén levontam a tanulságot, kijavítottam a hibákat és az átformálás után 

létrejött a megfelelő kérdőív. Mivel egy külföldi cégről és annak képviseletéről van szó, 

így nemcsak magyarul, hanem németül is elkészült a kérdőív, amely által a 

Németországban dolgozóktól is tudtam véleményt kérni. A mintavételem célja az volt a 

külföldi alapsokaságnál, hogy dolgozók közül olyan emberek töltsék ki a kérdőívet, akik 

szorosabb kapcsolatban vannak a magyarországi képviselőkkel. Ez által lehet olyan képet 

és eredményt elérni, amely realisztikus. Így kétféle alapsokaságról beszélhetünk a kérdőív 

során, az egyik a magyarországi képviselők, akiknek a száma 3 fő, míg a Németországból 

megpróbáltam minden olyan munkatárssal felvenni a kapcsolatot, aki közeli kapcsolatban 

áll a hazánkbeli munkatársakkal. Mindent összevetve az anyaországból 4 dolgozónak a 

véleményét tudtam meg, s így jött létre a szűk, s egyben nem reprezentatív vizsgálati kör 

7 fővel. Teljes mértékben készségesek voltak a németországi munkatársak a kérdőívvel 

kapcsolatban és viszonylag hamar sikerült visszajuttatni elektronikusan a kitöltött 

űrlapokat. 

A kérdőíves felmérés 2011 nyara és ősze között valósult meg, mivel még a külföldi 

vizsgálat miatt kicsit tovább tartott az adatok begyűjtése. 2012 nyarán változtatásokra 
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került sor a magyarországi képviselet szervezeti felépítésében, ezért az új munkatárssal 

kitöltettem a kérdőívet, hogy releváns képet adjon és aktuális legyen.  A mélyinterjút 

pedig az egyik magyarországi képviseletvezetővel készítettem el 2012 októberében, 

amellyel még mélyebbé szerettem volna tenni a kutatásomat.  

 

5.1. A kérdőíves kutatás 

A kérdőív összeállítása nem egyszerű feladat, amely során sok dologra figyelni kell. 

Minden kérdőívnek három célja van, amelyek a következőek: 

 lényeges, hogy a keresett információ olyan legyen, hogy a válaszadó 

hajlandó és képes legyen válaszolni.  

 A második, hogy a kérdezetett motiválja, bátorítsa, illetve felkeltse az 

érdeklődését, felélénkítse.  

 Illetve, hogy a kérdőív minimalizálja a válaszadás hibáit.  

 

5.1.1. A kérdőíves kutatás módszerének bemutatása 

A kérdőívben vannak strukturált, strukturálatlan, illetve skálakérdések. 

Természetesen ezeket is tovább lehet bontani, például a strukturált kérdések közé sorolják 

a szelektív, zárt kérdéseket, amelyek során a kutató kínálja fel válaszlehetőségeket, és a 

válaszolónak kell kiválasztania. Ezeknek az alternatíváknak le kell fedniük az összes 

lehetséges válaszadást. A strukturálatlan kérdések közé tartozik a nyílt kérdés, amelyben 

a válaszadó kifejtheti, elmondhatja a nézeteit az adott kérdéssel kapcsolatban. Jó indító 

kérdések lehetnek egy témával kapcsolatban a nyitott kérdések, hiszen ezzel rá lehet 

hangolni a válaszadókat a kérdőív tematikájára. A skálakérdések is ide kapcsolódnak, 

amelynek a válaszadási módja egy skálán történik attól függően, hogy mennyire értünk 

egyet a kérdéssel (Malhotra, 2001). 

 

5.1.2. A kérdőív bemutatása  

Jelen esetben a kérdőív hat részből áll, amelyet három nagyobb egységre 

bontottam. A kutatás céljának meghatározása, hogy a hofstedei modellre alapozva 

megvizsgáljam az eltérő kulturális csoportba tartozó emberek interakcióját, kapcsolatát. A 

kérdőívben szerepelnek nyílt kérdések, félig zárt-, és zárt kérdések is. A kitöltés nem 
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anonim módon történt, hiszen egy adott cégről van szó, melyben nem okozott problémát, 

ha nincs elrejtve a válaszadó neve. Az anyag elosztása az űrlapon a témák szerint 

kérdéscsoportokba került, ezáltal is levegősebbé és áttekinthetőbbé vált a kérdőív.  

 

Az általános adatok képviselnek egy nagyobb egységet, amelyek elengedhetetlenül 

fontosak. A kérdéscsoportok az „általánostól az egyedi felé” épülnek fel. A 

megkérdezettek személyes demográfiai/statisztikai adatai vannak felsorakoztatva, mint a 

név, életkor, nem, végzettség és a jelenlegi beosztás. Fontosnak véltem még megkérdezni 

itt, hogy a munkatárs nyitott e a tréningekkel, továbbképzésekkel kapcsolatban. 

A kérdőív második egysége három részre bontható, ahol szerepel a nyelvhasználat, a 

munkakapcsolat a külföldiekkel és a külföldiek attitűdje című fejezetek. Ebben a részben 

találkozhatunk az összes kérdéstípussal, melyeket már korábban említettem (nyílt-, félig 

zárt-, zárt kérdések).  

A kérdőív harmadik és egyben legmeghatározóbb része a Hofstede dimenziói egység. A 

vizsgálati kategóriák 5 vagy 6 kérdést tartalmaznak, amelyek meghatározása egy 5 

fokozatú skálán történt meg, ebben az esetben már árnyaltabbá szerettem volna tenni az 

egyezőségeket és különbségeket. A szemléltetés végett, az ábrázolás csak 4 fokú lesz, 

mivel az értékek is egy és négy között mozogtak. A négy alapdimenzió alapján tettem fel 

a kérdéseket, amelyek a következők: hatalmi távolság, bizonytalanságkerülés, 

kollektivizmus – individualizmus, maszkulin - feminin jelleg.  

A magyar és a német nyelvű kérdőív kis mértékben tér el egymástól érthetőség és a 

jobb értelmezés miatt. Az elemzés nem volt nehéz, mivel kevés kérdőív került 

kiértékelésre, ezért egy Excel táblázatban dolgoztam fel a válaszokat.  

 

5.1.3. A kutatási minta bemutatása 

A minta során, mint azt már korábban említettem, összesen 7 fővel tudtam a 

kérdőívet kitölttetni. Ők azok a személyek, akik közvetlen kapcsolatban vannak 

egymással Magyarország és Németország között.  

 

Az életkor az első jelentős adat a személyes információk sorában. A Häfelenél nincsenek 

életkorbeli kikötések a vezetőség vagy a munkatársak tekintetében, mint azt a minta 

alapján is elmondhatjuk. Ebben az esetben nem lehet viszonyítani a német vagy a magyar 

népszámlálási adatokhoz, hiszen egy vegyes nemzetiségi mintáról van szó. A válaszadók 
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életkora 26 év és 55 év közötti intervallumba esett, az átlagéletkor 39 év, mely a nőknél 

30 év, a férfiaknál 42 év. Az általam megkérdezett 7 személyt három csoportba soroltam 

az életkor alapján, melyek a 4. diagramban látni is lehet. Ezek alapján elmondható, hogy a 

válaszadók között 30 év alattiak 28,57%-ban, a 30 és 40 év közöttiek is 28,57%, míg a 40 

év feletti korosztály 42,86%-ban voltak jelen.  

 

Forrás: saját szerkesztés 

5. diagram: A minta eloszlása életkor szerint 

 

Mivel kis mintáról van szó, nem teljesen mutat valós képet a kérdőív, bár a Häfele-family 

mottó alapján támogatják az élethosszig tartó maradást a cégnél. Ezért nem meglepő, ha 

idősebb és egyben tapasztaltabb emberek is jelen vannak a vállalat működésében. 

 

 

A férfi-női arány esetében nem igazán sikerült olyan képet kimutatni, mint ami valójában 

is létezik a cégnél. A Häfele foglalkoztatottjai alapján elmondható, hogy a nemek 

eloszlása viszonylag egyenletes, ugyanolyan mértékben van női alkalmazottja, mint férfi. 

Jelen esetben pedig a válaszadók között csak két női dolgozó képviseltette magát, így a 

magyarok között a férfi-női arány 67-33%, míg a németek körében pedig 25-75%.  

Ennek végül is nagy jelentősége nincs, hiszen ez csak egy rész a cégnél dolgozó emberek 

köréből. Összességében ez az eredmény úgy alakult, hogy a válaszadók 71,42% férfi és 

28,58% nő, ezt mutatja az 5. diagram is.  

 

28,57% 

28,57% 

42,86% 

0 

Életkor szerinti csoportosítás 

30 év alatti

korosztály
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Forrás: saját szerkesztés 

6. diagram: A sokaság nemek szerinti eloszlása 

 

A kérdőív következő személyes adata a végzettség volt, ahol az eredmény hasonlóan 

alakult, mint a nemek tekintetében. A válaszadók közül csupán két személy rendelkezik 

felsőfokú végzettséggel, a többi válaszadó pedig középfokú papírral. Ebből is látszik, 

hogy a Häfelenél nem annyira fontos, hogy a személy milyen tanulmányokkal 

rendelkezik, mivel a továbbképzések által mindenki megkapja az elvárt tudást és 

kompetenciát. Az eredményt a 6. diagram mutatja, melyben látható, hogy a 

megkérdezettek 28,58% rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A  két személy egyike 

németek köréből került ki, a másik pedig a magyarok közül.  

 

Forrás: saját szerkesztés 

7. diagram: A mintasokaság eloszlása a végzettség alapján 

 

A kérdőívet kitöltök két nemzetiségből kerültek ki, ami a magyarokat és a németeket 

jelenti. A nemzetiségek tekintetében az anyaországban németek, míg a magyar területen 

pedig magyarok dolgoznak. Tavaly ez nem így volt, mert akkor Magyarországon még egy 

német állampolgárságú férfi dolgozott.  
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Forrás: saját szerkesztés 

8. diagram: A minta nemzetiség szerinti eloszlása 

 

Idén ez megváltozott, ez által alakult ki a nemzetiségek tekintetében a 42,85-57,15%-os 

arány magyar-német viszonylatban, ezt mutatja be a 7. diagram. A Häfele számára fontos, 

hogy olyan ember képviseljen minden területet, aki ismeri az adott országot, ezért 

jellemző az, hogy országbeli személy végzi el a munkát, viszont bizonyos esetekben 

előfordul ennek ellentettje is.  

 

Az általános adatok tekintetében érdemes még megemlíteni, hogy mennyi ideje dolgozik a 

Häfelenél az adott válaszadó. Ebben az esetben is három részre osztottam fel a 

válaszadókat, mint az a 8. diagramon látható is. Az eredmények hasonlóan alakultak, mint 

az életkornál. Kategóriák szerinti eloszlás tekintetében az 5 évnél kevesebb ideje ott 

dolgozók ketten vannak, azaz 28,57%, az 5 és 10 év közötti intervallumban is 28,57% 

képviseltette magát míg, aki több mint 10 éve a Häfelenél a megkérdezettek közül 

42,86%.  

Itt is érvénybe lép az életkornál konstatált megállapítás, miszerint jelentős számban van 

jelen az idősebb korosztály a cégnél, és az, aki hosszabb ideje dolgozik itt, hiszen az 

átlagéletkor a Häfelenél 35-40 év. Ez természetesen egy egyenes arányosságot mutat, s 

azt, hogy szereti a vállalat, ha megtalálja az értékes munkatársakat, akiket meg is becsül, s 

ez visszafele a munkatársak oldaláról is így van. 

42,85% 

57,15% 

Eloszlás nemzetiség alapján 

magyar

német



 

48 

 

Forrás: saját szerkesztés 

9. diagram: A sokaság csoportosítása a vállalatnál eltöltött idő alapján 

 

A vállalatnál eltöltött idő alapján látható az 5 évnél kevesebb időt eltöltök viszonylagos 

nagy száma. Ez annak köszönhető, hogy folyamatosan terjeszkedik a Häfele, és keresi az 

új és fiatal munkaerőt.  

 

5.1.4. Kutatási eredmények és megállapítások 

Az elkövetkezőkben a kulturális kategóriák kerülnek górcső alá a kérdőívek 

alapján. Ebben a részben az egyes hofstedei dimenziókat vizsgáljuk meg a minta alapján, 

majd levonjuk a vizsgálat eredményeit. Erre egy összesítő ábra is a segítségre lesz 

dimenziónként. Az egyes dimenziók adatait egy öt- vagy hatágú polárkoordináta rendszer 

(attól függően, hogy az adott dimenzióban hány kérdés szerepel) összesíti. Ez a rendszer a 

feltett kérdésekre adott válaszok átlagát ábrázolja, s azért, hogy két nemzetiség 

véleményének különbözőségét jobban láthatni lehessen, egy rendszerben ábrázoltam a 

nézeteket.  

A hatalmi távolság esetében hat kérdés lett feltéve, az egész témát átfedve a vállalat 

egészére. A kérdések kitérnek a hierarchikus felépítésre, az egyenlő jogokra, a 

beosztottak és vezetők közötti különbségre, továbbá, hogy mennyire kérik ki a 

beosztottak véleményét, a vezetők elérhetőségére és a saját tapasztalataik használatára. 

Ezeket a kérdéseket az 1. és a 2. mellékletben olvasni lehet, attól függően, hogy magyar 

illetve német munkatárs válaszolt. A hatalmi távolságra adott válaszok alapján, a HTI 

főátlaga (a hatalmi távolság angol megfelelőjének rövidítése, Hofstede által is használt 

rövidítés) a magyarok véleménye szerint 1,66, míg a németek szerint ugyanez az érték 

egy kicsivel több 1,75. Az látszik, hogy a két vélemény között nincs egy egész értéknyi 
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különbség, tehát mindkét csoport hasonlóan gondolkodik a hatalmi távolságot illetően. A 

felmérés értékei azt mutatják, hogy a Häfelenél a globális középértéktől (3,00), elég 

jelentősen eltérnek a válaszok átlagai, méghozzá a magyarok esetében 1,34 és a 

németeknél 1,25 századdal. A kérdéscsoport főátlagait a 9. diagram mutatja német és 

magyar vélemény alapján és azt lehet mondani, hogy a cégnél a hatalmi távolság értéke 

kicsi. Amely alapján megállapítható, hogy az ilyen kultúrákban a beosztottak és a 

felettesek egzisztenciálisan egyenlőnek tekintik egymást, ami kitűnik a második és 

harmadik kérdésre adott válaszok alapján is. Még jellegzetes az is, hogy a felettesektől 

elvárják a beosztottak, hogy elérhetőek legyenek számukra, azaz bármikor, bármilyen 

probléma kapcsán fordulhassanak főnökökhöz, vagy a felettesükhöz. Ez a kérdőívben az 

ötödik kérdésben jelent meg, s a válaszok is alátámasztották az előző állítást. A Häfelenél 

úgy valósul meg, hogy először is a közvetlen felettessel tartják a kapcsolatot, és ha nagy 

volumenű a probléma, kérdés akkor lehet fordulni a nagyfőnökhöz.  

 

Forrás: saját szerkesztés 

10. diagram: A hatalmi távolság kérdésenkénti átlaga magyar és német vélemény alapján 

 

A magyarok és németek véleményének eltéréskülönbsége a leginkább a 4. kérdésnél 

mutatkozott (0,75), azzal kapcsolatban, hogy mennyire is kérik ki a beosztottak 

véleményét. A németek szerinti érték (1,25) alapján inkább a teljes mértékben jellemző 

szint felé húz a vélemény, míg a magyarok meglátása (2) a részben jellemző kategóriába 

esik, méghozzá egész értékkel. A nézetkülönbség abból adódhat, hogy az anyaországban 

dolgozók véleménye alapján több helyzetben is a beosztottak felé fordulnak. De 

meglátásom szerint, ez nem annyira nagy volumenű eltérés, hiszen látható, hogy a két 
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nemzetiség véleményezése között nincs jelentős különbség. Mindegyik válasz esetében az 

eltérés kisebb, mint 1, ami azt mutatja, hogy a Häfelen belül kis hatalmi távolság a 

jellemző, a vélemények tekintetében sincs jelentősebb differencia.  

 

A következő kérdéskör a bizonytalanságkerülés dimenziója, a kérdőívben, ebben az 

esetben is hat kérdés volt, mint azt a 10. diagram mutatja. A kérdőívben a következő 

témákkal kapcsolatban voltak kérdések: a veszélyhelyzet-, és a stressz mértéke, a 

szabályok és a munkavégzés vonatkozása, hogy a biztonság vagy a teljesítmény motivál 

jobban illetve a jövőbelátás, precizitás mértékének viszonya. A bizonytalanságkerülés 

témakörében jelentek meg a legnagyobb számok a főátlagok tekintetében. A németek 

véleményére vonatkozó főátlag a legmagasabb érték a dimenziók közül, ez számszerűen 

2,45, míg a magyarok bizonytalanságkerülése a kérdőív alapján 2,33. Az érték közelít a 

globális középértékhez (3), tehát a bizonytalanságkerülés nem teljesen erős, kezd a 

gyenge felé tendálódni. Szóval majdnem egy középértéket mutat bizonytalanságkerülési 

index, ami egy megfelelő érték, mivel a magas bizonytalanságkerülésnél a munkahelyen 

nincs megfelelő szabályozottság, míg alacsony értéknél a túlságos szabályozottság 

zavarhatja az ott dolgozókat. (Heidrich 2001) A Häfelenél a legkisebb értéket, ami 

egyben az erősebb bizonytalanságkerülést jelenti, az ötödik kérdés véleménye adta. Ez 

arra vonatkozott, hogy milyen mértékben jövőbelátó a szervezet, ami természetes egy 

multinacionális cégnél, hiszen ezáltal tud tervezni, és felmérni a jövőbeli lehetőségeit. Ha 

nem lenne jövőbelátó a Häfele, akkor nem biztos, hogy ilyen nemzetközi eredményeket, 

és profitot tudna elérni. Tehát vállalni kell a kockázatot és a magas bizonytalanságot, 

amely az idő folyamán majd megtérül, de azt sem lehet csinálni, hogy mindent a 

„szerencsére” bízunk, fel kell mutatni számszerű és stabil értékeket is. Ezt a kettőt ötvözi 

a Häfele, amely által egy biztonságos munkahelyet, környezetet tud létrehozni. S ez a 

kérdőívből és a 10. diagramból is kitűnik, mivel a válaszadók egy viszonylag közepes 

átlagot produkáltak a válaszaikkal. 
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Forrás: saját szerkesztés 

11. diagram: A bizonytalanságkerülés kérdésenkénti átlaga magyar és német vélemény 

alapján 

 

A Magyarországon és Németországban dolgozók véleményének eltérései között ebben az 

esetben sem lehet jelentős különbséget észrevenni. Az értékek 0,17 és 0,83 között 

mozognak, de azt lehet mondani, hogy fél értékes differencia mindenhol megtalálható. A 

legkisebb nézetkülönbség (0,17) a jövőbelátó szervezet kérdésében volt, ahol szinte 

majdnem egyetértett a két válaszadó csoport. Ez is egyértelműen igazolja azt, hogy nincs 

siker bizonytalanság nélkül viszont, figyelni kell arra, hogy a cég stabilitása is 

megmaradjon. A 10. diagramon is jól látható, hogy a legnagyobb különbség pedig a 2. 

kérdés kapcsán merült fel, ami azt mutatja, hogy a németek véleménye szerint, az ő 

munkahelyük stresszesebb. Gondolom ez azért alakult ki így, mert ők az anyaországban 

dolgoznak, és talán nagyobb a nyomás, komolyabbak a kapcsolatok. Náluk ez az érték 

már a globális középértéket is túllépi 0,5 tizeddel, amely jelenősnek mondható ebben az 

esetben. Tehát elmondható a Häfeleről, hogy a bizonytalanságkerülés esetében egy 

majdnem közepes értéke jött ki a két vélemény alapján, ami talán az „arany középút”-ra 

asszociálva nem lehet rossz. 

 

A hofstedei dimenziók körében a harmadik kérdéskörben a kollektivizmus-

individualizmus kérdésköre következik. Ebben a kategóriában az egyén és a csoport érdek 

és nyomás jelenik meg, amelyek a kérdések alapján is jól kivehetőek. A kérdőívben öt 

kérdés sorakozik, amely által már csak ötágú polárkoordináta rendszert alkalmazok. A 

2,33 

2,67 

3 

2,67 

1,33 

2 

2,75 
3,5 

2,5 

3 

1,5 

1,5 

1

2

3

4
1. kérdés

2. kérdés

3. kérdés

4. kérdés

5. kérdés

6. kérdés

Bizonytalanságkerülés 

magyarok véleménye

németek véleménye



 

52 

kulturális jellemzőt a csoportban dolgozás és a csoportos teljesítmény, az emberi 

kapcsolatok, a „mi” tudat és az egységesség alapján közelítettem meg. Az eddig is 

jellemző mérési módszerekkel a következő főátlagok jöttek létre: a magyarok véleménye 

alapján az érték 2 és a németek szerint pedig 2,15. Amely kollektivizmusra enged 

következtetni, hiszen a globális középértéktől 1 illetve 0,75 századdal eltér az érték. A 

Häfele, mint egy multinacionális cég esetében elvárható is ez az eredmény, természetesen 

az egyének teljesítményétől is sok minden függ, de a csoportmunka is jelentős és 

összetartó tényező. A kollektivista társadalmakra jellemző, hogy a csoporthatalom fontos, 

tehát a „mi” tudat, a munkahelyen jellemző, hogy a rokonok, családtagok elsőbbséget 

élveznek. Ezáltal kívánják biztosítani a kockázatot, hiszen egy ismert embert 

alkalmaznak, de ez később nem biztos, hogy szerencsés választás lesz a bonyodalmak, 

félreértések végett. (Hofstede, Hofstede, 2008) A kérdéskörben van egy igen meglepő 

eredmény, ez az 5. kérdésre vonatkozik, ahol a válaszadók 100% mondta azt, hogy teljes 

mértékben jellemző az a Häfelere, hogy egységes a szervezet, olyan, mint egy nagy 

család. Ez a mottójukból is adódik- Häfele-family- amit már korábban is említettem, 

hiszen ezt már az alaptréningen megtanulták és átszellemültek ezzel. Tehát ez nem csak 

egy olyan mottó, ami létezik, hanem be is tartja ezt a cég és beivódik a dolgozók 

tudatába, így tudnak összhangban és egyetértésben együtt dolgozni.  

 

Forrás: saját szerkesztés 

12. diagram: A kollektivizmus-individualizmus kérdésenkénti átlaga magyar és német 

vélemény alapján 

 

A legmagasabb érték a 2. kérdésnél mutatkozik, mint azt a 11. diagram is mutatja, a 
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magyarok gondolják azt, hogy nem annyira hangsúlyos a csoportos teljesítmény a 

szervezetnél. Ez abból adódik, hogy jelenleg Magyarországon három képviselő dolgozik, 

az ország három területén és ritka, hogy együtt kell dolgozni, persze ez nem jelenti azt, 

hogy nem tudnak együtt dolgozni, csak nem annyira jellemző.  

A két nemzetiség véleményének differenciája között nincs nagy eltérés, mind az öt 

esetben 1 alatti az érték. A legmagasabb különbség a 3. kérdésnél jelentkezett (0,67), ahol 

az volt a kérdés, hogy mennyire fontos az emberi kapcsolat a feladatok megoldásában. Ez 

azt jelenti, hogy a végrehajtás, megoldás során milyen mértékben kér segítséget a 

munkatárs, vagy esetleg teljesen saját magára hagyatkozik. Ebben az esetben sem 

mondató jelentősnek a differencia. Végül is mindkét vélemény alapján az derül ki, hogy 

nagyon fontos a kapcsolat, hiszen napi szinten tartják az ügyfeleikkel a kontaktust a 

képviselők. Ez által tudják értékesíteni az áruikat, s értesíteni az ügyfeleiket az 

újításokról, tehát érzékelhető, hogy a Häfele esetében fontosabbak a kapcsolatok a 

feladatoknál. A legkisebb különbségről, ami nem is differencia, már korábban volt szó. 

 

Az utolsó kérdéskör, ami szerepel a kérdőívben az a maszkulin-feminin jelleg 

szerinti dimenzió. Ennek alapján a válaszadók feleleteiből megállapítható, hogy férfias 

vagy nőies e szervezet, nemzet, társadalmi értékrendszer. A dimenzió indexének értékét a 

vezetői feladatokban résztvevő férfiak aránya, a vezetési stílus feladatorientáltsága, a 

szakmai függetlenség, a verseny és a nemek eloszlása alapján vizsgáltuk. A főátlagok 

ebben a kérdéskörben a következőképpen alakultak: a Magyarországon dolgozók körében 

2,19, míg a Németországban dolgozók esetébe 2,3 a maszkulinitás-feminitás értéke. Tehát 

elmondhatjuk, hogy a férfias tartományban van az érték, a magyarok véleménye, ha kis 

mértékbe (0,102) is, de erősebb maszkulinitás mutat. Az érték alapján elmondható, hogy 

mindkét nemzetre jellemző a versenyszellem, a törekvés, elismerés a munka után és a 

kihívó munka. A munkahelyen sokkal inkább pergősek ezek a nemzetek, hangsúlyt kap 

az egyéni teljesítmény. Természetesen az sem jó, hogyha teljes mértékben a 

maszkulinitás jellemző egy adott ország lakóira, hiszen akkor elvesznek a nőies 

tulajdonságok, mint például a gondoskodás vagy a nézeteltérések tárgyalások útján 

történő megoldása. A Häfele esetében tehát megállapítható, hogy a maszkulinitás 

dominánsabb a feminitással szemben, inkább jellemző ezáltal a verseny és a sikerre való 

törekvés, mint a problémamentes együttműködés.  
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Forrás: saját szerkesztés 

13. diagram: A maszkulin-feminin jelleg kérdésenkénti átlaga magyar és német vélemény 

alapján 

 

A különböző kérések megválaszolása és kiértékelése után és a 12. diagramon is látható, 

hogy a legnagyobb eltérés az értékek között a 2. kérdésnél van. Látható, hogy a vezetési 

stílusra kérdez rá a kapcsolat-, és feladatorientáltság vonatkozásában. Az előző feminin, 

míg az utóbbi maszkulin tulajdonságokat rejt magába. A németek véleménye (3,5) már a 

globális középérték felett van, nem úgy, mint ebben a kérdésben a magyar nézet (2,33), 

ennek oka az lehet, hogy az anyaországbeliek a kapcsolatokat fontosabbnak vélik. Hiszen, 

mint az már korábban említettem, a Häfelenél jelentősek az emberi kapcsolatok, ami 

ebben a kérdéskörben is visszaköszön. Érdemes megemlíteni még az 1. kérdés 

eredményét, amely azzal kapcsolatban kér véleményt, hogy milyen mértékben látják el 

férfiak a vezetői feladatokat. Az értékek a magyarok és németek esetében 3,33-3, ami arra 

ad következtetést, hogy a nemek aránya nagyjából egyenlően oszlik el a vezetői feladatok 

tekintetében. Ez az egyensúly, valamilyen szintű biztonságot is adhat a dolgozóknak, 

miszerint semmiféle diszkrimináció nem jellemző a „főnökökre”. Érdekes még, hogy a 

kérdések számának növekedésével csökkentek az értékek a kérdéskörben, azaz, egyre 

inkább vált maszkulinná a vélemény, ami csak a véletlen szüleménye.  

 

5.1.5. A kutatás összegzése 

Az eddigi polárkoordináta rendszerek eredményei után egy teljes hofstedei 

dimenziók által létrehozott új diagram jön létre, ami a 13. diagram. Ebben az ábrában az 
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egyes dimenziók főátlagai szerepelnek a magyar és a német vélemények alapján. Az 

eredményeket már korábban ismertettem, s a különbségeit is, ezzel egy összesítést 

szeretnék bemutatni. Ezáltal látható, hogy mindkét vélemény alapján a Häfelere kis 

hatalmi távolság jellemző, amit nagymértékben alá is támasztanak a kérdőív válaszai, 

mivel a globális középértéktől nagyban (1,33 és 1,25) eltérnek. A válaszok alapján 

látható, hogy az egyenlő jogok jellemzőek a cégre, a beosztottak tudnak együtt dolgozni a 

vezetőkkel és fordítva, tehát a kapcsolat ilyen téren kölcsönös.  

 

A következő elemzési pontra a közepesen magas bizonytalanságkerülés jellemző. Nem 

lehet azt mondani sem, hogy magas a bizonytalanságkerülés, mivel az érték 

magyar/német viszonylatban 2,33/ 2,5, de azt lehet megállapítani, hogy mégis ebbe a 

kategóriába tartozik. Az utolsó három kérdéssel került a közepesen magas értékbe, mert 

az addigiak során inkább a globális középérték felé tendáltak az eredmények (2,66 és 

2,9). Ezek alapján lehet azt mondani, hogy a kérdések második fele, inkább 

bizonytalanságvállalóbb, amely egy ilyen nagy cégnél szükséges is kis mértékben. 

 

Forrás: saját szerkesztés 

14. diagram: A hofstedei dimenziók összehasonlítása a magyar és német vélemény 

alapján 

 

A kérdőív felmérés alapján a harmadik kérdéskörnél erősebb kollektivizmus figyelhető 

meg, mivel az értékek a magyar vélemény alapján 2, míg a németek esetében 2,15 század. 

Ez valamilyen szinten összefüggésbe van azzal, hogy a hatalmi távolság értéke kicsi, 
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mivel elérhetőek a munkatársak, ezáltal tudnak csoportban is dolgozni és erősebb ezáltal 

a kollektivizmus a Häfele esetében, mint az individualizmus. Persze ez nem csak a közös 

dolgozásra, hanem a szellemiségre is vonatkozik, ami által az összetartás jellemzőbb a 

cégre, mint amikor nem együttműködő egy szervezet.  

 

S végül következik a legutolsó kérdéscsoport a kérdőív alapján, ami a férfiasság-

nőiesség kérdését veti fel. Ez alapján a Häfelere közepes maszkulinitás a jellemző, hiszen 

a főátlagok értéke magyarok és németek által 2,19 és 2,3. Látható, hogy a magyarokra 

sokkal inkább jellemző a verseny, és a feladatorientáltság, amit alátámaszt a 6. alábbi ábra 

is, melyet Hofstede felmérései alapján állított össze. De erre a keménykezűségre van 

szüksége, egy sikeres és eredményes cégnek, mint a Häfele, hiszen komoly döntésekre 

van szüksége a működése során. 

Jelmagyarázat: 

PDI: Hatalmi távolság indexe 

IND: Individualizmus-kollektivizmus indexe 

MAS: Maszkulinitás-feminitás indexe 

UAI: Bizonytalanságkerülés indexe 

LTO: Hosszú távú orientáció indexe 

 

 

 

 

 

 

 

A Hofstede kutatásai által létrehozott 6. ábra, nem minden esetben mutatja azokat az 

értékeket, amelyek a kérdőívem alapján kialakultak. Ennek persze, olyan okai is lehetnek, 

hogy nem minden esetben alkottak véleményt a válaszadók, a saját nemzetiségük 

előítéletei alapján, vagy az idők folyamán már átalakult a nemzeti viselkedések, 

vélemények. A különbségek sem olyan számottevőek, mint az az alábbi 6. ábrán látható, 

de az annak is betudható, hogy a Häfele munkatársai pályájuk elején egy alapképzésen 

vesznek részt, ahol megismerik a cég szellemiségét, ezáltal alakulhattak ki a hasonló 

vélemények.  

 

9. ábra: Magyarország és Németország 

kulturális dimenziói értékeinek összehasonlítása 

http://www.geert-

hofstede.com/hofstede_dimensions.php?culture

1=40&culture2=34#compare  

(letöltés ideje: 2011.október 24.) 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php?culture1=40&culture2=34#compare
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php?culture1=40&culture2=34#compare
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php?culture1=40&culture2=34#compare
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5.2. A mélyinterjú, mint kutatási módszer 

A mélyinterjú a kvalitatív adatgyűjtés egyik módszere, amelynek a segítségével 

jelentős információkat tudunk szerezni. Az interjú egy strukturálatlan, közvetlen, 

személyes beszélgetés, amelyben egyetlen megkérdezettel társalog a kérdező, aki feltárja 

a nézeteit, attitűdjeit, érzéseit az adott témával kapcsolatban. Időtartama általában 30 

perctől akár 2 órán keresztül is eltarthat. (Tamus, 2011) 

 

A mélyinterjú alkalmazásának célja a megismerés és megértés az adott témában a kérdező 

nézőpontja, véleménye alapján. A vizsgálat célja a csoporthatástól és csoportbefolyástól 

mentes egyéni vélemény kialakítása, mivel alapvetően a kérdező és a megkérdezett van 

jelen. Általában egyénenként bonyolítják le a mélyinterjút, de léteznek olyan szituációk, 

amikor páros, illetve triád mélyinterjú folyik le. (Malhotra, 2001) 

 

Mint mindennek, a mélyinterjúnak is vannak előnyei, illetve hátrányai. Az (egyéni) 

mélyinterjú előnyei közé sorható, hogy: 

 teljes körűen lehet az egyetlen megkérdezettre koncentrálni 

 meghatározott problémakör mélyebb feltárására alkalmas 

 a kutatási eredmények az információk szabad cseréje során alakulnak ki 

 teljesen kötetlen, őszinte, légkör kialakítása lehetséges 

 kicsi a megkérdezettek köre, nincs csoportnyomás. 

Hátrányai is vannak a mélyinterjúztatásnak, amelyek a következőek: 

 az egyéni interjú költséges 

 a moderátor szerepe jelentős, s jó kérdezőt pedig nehéz találni 

 a létrejött adatokat elemezni, értelmezi komoly feladat 

 a mélyinterjú elkészítése sok időt igényel (egy témában több interjú készítendő) 

 a diktafonra, magnóra felvett mélyinterjú átírására és értelmezésére sok idő 

szükséges (Herczeg, 2008) 

 

5.2.1. A mélyinterjú kérdések 

A mélyinterjú négy nagy részből áll, amelyek során a vállalat menedzsment vonatkozásait 

szerettem volna kideríteni. Az első részben, a kérdőívhez hasonló általános rész szerepel, 
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ugyanazokkal a kérdésekkel. Ezzel lehet beazonosítani, hogy a kérdőívek alapján melyik 

munkatárssal készítettem el az interjút.  

A második részben a képzéssel, tréningekkel kapcsolatban vannak kérdések illetve a 

személyiségfejlesztés vonatkozásában. Szó volt arról, hogy milyen nemzetiségűek a 

trénerek, és hogy milyen előnyök és hátrányok jelentkeznek abból adódóan, hogy az 

oktatók más nemzetiségűek.  

A következő rész az emberi erőforrás menedzsment és kommunikációs egység. 

Elsősorban a HR területén dolgozó munkatársakkal kapcsolatban voltak kérdések, hogy 

mennyire elérhetőek, és milyen szinten tudják a munkatársak tartani velük a kapcsolatot. 

Ez egy fontos része a menedzsmentnek a cégnél, hiszen a HR munkatársa az összekötő 

kapocs lehet bizonyos problémák tekintetében. Ebben a részben is volt kérdés a 

nemzetiségekkel kapcsolatban a cég kulturális sokszínűségére való tekintettel. 

Az utolsó egységben a munkaerővel és a személyzetbiztosítással kapcsolatban kérdeztem 

rá a toborzási, illetve a kiválasztási folyamatokra. Ez után a teljesítményértékelési 

rendszerről érdeklődtem, hogy hogyan valósul meg Magyarországon és Németországban, 

illetve erről mi a véleménye a kérdezett képviselőnek. Pár kérdés erejéig a tudásátadásról 

is volt szó az interjúban.  

 

5.2.2. Az interjúalany bemutatása 

Interjúalanyomnak a nyugat-magyarországi képviselőt választottam. Jelenleg 5 

éve dolgozik a cégnél a 28 éves magyar nemzetiségű munkatárs. Középfokú 

végzettséggel rendelkezik és nem a szakmájában dolgozik, azaz, a korábbi tanulmányai 

nem a bútoriparhoz vagy esetleg az értékesítéshez kapcsolódik. Jelenleg felsőoktatási 

tanulmányokat folytat, amellyel szeretne eredményesebben és hatékonyabban dolgozni, 

hiszen a kommunikáció területén mélyíti el a tudását.  

 

5.2.3. Kutatási eredmények és megállapítások 

 Az kérdőív kiértékelése után az interjú elemzése következik a már korábban 

említett magyar alkalmazottal. A kis elemű kérdőív kitöltése miatt úgy gondoltam, hogy a 

mélyinterjút egy emberrel végzem el. Az általános adatok után a mélyinterjú következő 

részében a tréningekről és a munkahelyi képzésekről volt szó. A válaszok alapján kiderül, 

hogy az interjúalanyom 5 éve dolgozik a Häfelenél, és már 12 tréningen vett részt. 

Látszik, hogy komoly figyelmet fordítanak erre. Általában évente kettő tréning van, 
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ilyenkor mutatják be az új termékeket és azok használatát, illetve fejlesztik a 

kommunikációs képességeiket is. Az oktatáson 18-20 fő vesz rész, fele angol, a másik 

fele pedig német nyelven hallgatja a tréninget. Jelentős segítséget nyújtanak már azzal is, 

hogy ezekre a tréningekre különböző nemzetiségű munkatársakat hívnak meg, mert így 

mindenki megismerheti a más kultúrából érkező embereket és szokásaikat. Nem is 

gondolja a munkatárs, hogy ezzel milyen segítséget kap. Ezeknek az 1 vagy 2 napos 

tréningeknek a célja, hogy elemezzék az elmúlt időszakot, illetve az új termékek és 

fejlemények tükrében megállapítsák és kialakítsák a jövőbeli célokat, perspektívákat. A 

nemzetiségek számára a képzéseket németek tartják, hiszen minden tréning az 

anyaországban van, így valamilyen szinten evidens, hogy ők oktatnak. A résztvevők 

csoportokba vannak osztva és általában ugyanazok az országok mennek az adott 

tréningre. A magyarok a kelet-európai régióba tartoznak, a következő országokkal együtt: 

Románia, Szerbia, Ausztria, Horvátország, és így tovább. Azzal kapcsolatban, hogy 

milyen előnye van annak, hogy más kultúrákból jönnek résztvevők és trénerek, azt a 

választ kaptam, hogy így legalább kulturális eszmecserét tudnak folytatni. Ennek a 

kulturális sokszínűségnek, a hátránya hogy lehetnek nyelvi korlátai (nem annyira 

jellemző), inkább az, hogy nyelvi félreértésekkel lehet számolni.  

 

Az emberi erőforrás menedzsment témaköre volt a következő rész, ahol inkább a 

HR-es munkatársakról volt szó, és az ő kapcsolatukról a képviselővel. Összességében 

elmondható, hogy e-mailban kapják meg a munkatársak az üzenetetek, de levél formában 

is értesülnek a cégnél történő változtatásokról. Manapság az elektronikus megoldások 

gyorsabbak, azért ezeket részesítik előnyben a Häfelenél is. A munkatársnak jó a 

kapcsolata HR-esekkel, elmondása szerint mindenkivel megfelelő az összekötetés a 

cégnél. Akkor válik közvetlenebbé a kontaktus, ha már személyesen is találkoztak, de ez 

minden dolgozóval így van. Szituáció-, és helyzetfüggő, hogy telefonon, levélben, vagy 

e-mailban kommunikálnak, hiszen valamikor kényelmesebb és érthetőbb telefonon 

kommunikálni. Ha nincs semmilyen probléma, akkor 2-3 havonta beszél az interjúalany a 

HR-esekkel. Levél formátumban a hivatalos ügyintézés történik (szerződésmódosítás, 

változtatás). Az ügyintézés elég gördülékenyen megy, ez annyit jelenti, hogy a probléma 

nehézségét tekintve 1-5 nap között valósul meg a problémamegoldás. Az elmondottak 

alapján a probléma gyors lebonyolítása a jól kialakított szervezeti felépítés miatt valósul 

meg ilyen hamar. A nemzetiség tekintetében itt is, mint az egész cég felépítésére a 

kulturális sokszínűség a jellemző, vegyes a HR-s részleg nemzetisége is. Ennek előnye és 
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hátránya is van, például félreértések lehetnek a kommunikációban, nem úgy értelmezik a 

problémákat, ahogy kellene, de ez egy azonos nyelvet beszélő társadalomban is előfordul. 

A Häfele interkulturális jellege miatt, viszont szükség van a soknemzetiségű apparátusra, 

úgyhogy, mint mindennek, ennek is két oldala van. 

 

 A munkaerő felvételről, teljesítménymenedzsmentről és –értékelésről volt szó az 

mélyinterjú utolsó részében. A toborzás tekintetében nincs különbség az elmondottak 

alapján hazánkban és a külföldi részlegeknél. Több csatornán hirdetik meg az állást, 

például különböző internetes oldalakon, újságokban. Viszont minden egyes munkatárs 

úgy kerül be a Häfele csapatába, hogy valakinek az ismerőse, rokona, vagy épp a 

konkurens cégnek a munkatársa. Ez azért van így, mert nem akar olyan emberekbe pénzt 

(képzés) fektetni, aki nem felelne meg. Természetesen részt vesznek a bekerülendő 

munkatársak különböző szűrökön, nem vesznek fel mindenkit. Ilyen ellenőrzési kritérium 

az előélet, az iskolázottság, a szakmai előképzettség, ami általában előírás. Az alapozó 

tréningen mindent elmondanak, megtanítanak, de szükséges szakmai tudás, tapasztalat, 

amire majd lehet építkezni. S a későbbiekben is segítenek a tréningeken.  

Nincs különbség a magyar és a többi nemzet kiválasztási, illetve toborzási folyamata 

között. Ha valaki részt vett már az alapképzésen és viszonylag jó munkát végez, a cég 

akkor is inkább megpróbál segíteni a fellépő problémákon, mint egy új tagot venne, fel, 

mert így ez még mindig költséghatékonyabb. Az új tagokkal kapcsolatban teljesen 

elkötelezettek és segítőkészek, hiszen az anyacéghez és a munkatársakhoz is bármikor 

fordulhatnak. Ha nyelvi nehézségeik vannak, akkor is tudnak támogatást nyújtani, részt 

vesz nyelvtanfolyamon az illető és már gördülékenyebben megy neki a kommunikáció. A 

tudásátadás is nagyon jól ki van építve, mint arról az előzőekben szó volt, mindenki 

nyitott az új és az aktuális munkatársak felé, és ez a tudás átadásával kapcsolatban is így 

van. Például a továbbképzéseken résztvevők életkora és az vállalatnál eltöltött idő 

tekintetében teljesen vegyes, ezáltal tudnak hatékonyabban tapasztalatot cserélni, akár a 

munka, kultúra vagy csak az élet területén. A pénzbeli juttatások a teljesítményértékelés 

követően kerülnek megállapításra. Minden évben az alkalmazottak és az adott ország 

képviselete megállítja a jövőbeli terveit és egy év elteltével kerülnek ezek kielemzésre a 

vezetők, elemzők és felsővezetők által. Ha pozitív értéket produkálnak, akkor részesülnek 

pénzbeli prémiumba, ennek a neve EPS a Häfelenél. A teljesítményértékelés módjára úgy 

hat ki a nemzetköziesedés, hogy egy egységes rendszert kellett kialakítani a vállalatnak, 

amely által mindenkit egyenlően tudnak értékelni.  
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Tehát látható, hogy a mélyinterjú során is sokszor előjött a kulturális sokszínűsége a 

Häfelenek, ami szerintem sok tekintetben hasznára válik a cégnek. Nagy különbségek 

nincsenek a magyar és a német, anyavállalati menedzsment funkciókban, de az persze 

evidens, hogy Németországban nagyobb a benyomása a menedzsmentnek.  

 

5.2.4. A kutatás összegzése 

A kutatásról elmondható, hogy úgy, mint a kérdőív során és a cégbemutatásnál 

látható, hogy milyen sok nemzetiség található meg a Häfelenél, és mennyire össze tudják 

hangolni a munkájukat a dolgozók. Természetesen ehhez hozzájárul az is, hogy egy kis 

családi vállalkozásnak indul a cég, és folyamatosan növekedett, ezáltal tudott lépésről-

lépésre előre haladni, és kiépíteni a megfelelő rendszerek az eredményes működéshez. A 

mélyinterjú segítségével levonható a következtetés, hogy tréningek során nem csak a 

trénertől tanul a munkatárs, hanem a többi résztvevőtől is. Több napig vannak együtt, és 

ezáltal jobban ,megismerkednek és tanulnak egymástól, a különböző nézeteik miatt. 

Megállapítható, hogy a tréningek így több szempontból is hasznosak, hiszen elsajátítják a 

munkatársak azokat az ismereteket, amelyek miatt odautaztak, és még tudat alatt a saját 

személyiségük is fejlődik, kapcsolatokat építenek ki. A trénerek is megismerkedhetnek a 

többi kultúrával, illetve láthatják azokat a problémákat is, amelyek időközben 

felléphetnek, amelyeket a későbbiekben tudnak orvosolni. 

Az emberi erőforrás menedzsment tekintetében sincsenek komoly problémák, 

minden gördülékenyen alakul. Hiszen azt már korábban leírtam, hogy hamar meg tudják 

oldani ezzel a részleggel kapcsolatos problémákat, és készségesen a munkatársak 

segítségére vannak a HR-esek. De nem csak hozzájuk lehet fordulni, hanem a vezetők is 

tudnak segíteni, nem zárkóznak el, vagy hárítják át másra a megoldást, ha tudnak segíteni 

az alkalmazottnak.  

A toborzás és kiválasztás menetével kapcsolatban nem vagyok teljes mértékben 

elégedett, mert nem tartom igazságosnak ezt a lebonyolítási módot. Nem adnak egyenlő 

esélyt a bekerülni vágyó jelentkezőknek. Igaz, azt el lehet mondani, hogy a magyar 

köztudatban nincs nagy neve a cégnek, de a szakmán belül mindenki ismeri a Häfelet. A 

módszer mellett szól, hogy nem szeretnének olyan emberekkel dolgozni, akik munkája 

nem hatékony, és nem érnek el vele eredményeket. Ezért támaszkodnak a jelenlegi 

munkatársaik véleményére, és kapcsolati hálójukra, egy esetleges az új munkatárs 

felvétele kapcsán. A tudástranszfer, az interjúban elmondottak alapján nagyon jól 
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működik, és jól menedzselik. Nyíltan kimondják, hogy mindenkihez fordulhatnak az új, 

vagy tanulni kívánó munkatársak. 

 

Úgy gondolom, hogy a Häfele nagyon jól alakította ki a menedzsmentjét és az egész 

kapcsolati hálóját a munkatársakkal és az ügyfelekkel is. Sok olyan szituáció van, amikor 

nem is tudja az alkalmazott és mégis fejlődik a személyisége, jobb lesz a 

problémamegoldó képessége. Véleményem szerint, nagyon jól lettek kiépítve a HR 

menedzsment munkakörei, mert ezáltal is eredményes egy cég, főleg a jelenlegi piaci 

viszonyok idején.  

 

  



 

63 

6. Összegzés és következtetések 

Manapság nagy jelentőséget kell tulajdonítani egy vállalat a menedzsmentnek, 

hiszen nem mindegy, hogy egy cégnek a vezetése, kinek a kezében van. Az emberi 

erőforrás menedzsment is nagy befolyással rendelkezik, mivel ez a terület a 

munkatársakkal és az emberek befolyásolásával foglalkozik, fontos, hogy eredményes 

legyen. A siker kulcsa az emberi erőforrás hatékonyságának maximumra emelése. 

 

Dolgozatom elsődleges célja volt a német és magyar dolgozók interkulturális 

kapcsolatainak elemzése, nemzeti különbségeknek a feltárása és a közös munka során 

keltett benyomás vizsgálata. Mindemellett, annak bemutatása, hogy milyen 

tulajdonságokkal és sajátosságokkal rendelkeznek a cég. A Häfele bemutatásával, az 

interkulturális attribútumokkal kapcsolatban kerestem válaszokat, amely a globális 

vállalat és a magyarországi képviselete között valósul meg. A kutatásom eredményesnek 

bizonyult, mivel a cég alkalmazottai közül a válaszadóim kapcsolatban vannak, s 

megfelelnek minden kritériumnak.  

 

Az empirikus kutatás eredményei alapján rávilágítottam arra, hogy egy nagy 

multinacionális cég, mint a Häfele, a rengeteg külföldi munkatárssal is lehet sikeres, 

tudnak együtt dolgozni és megértik egymást. Fontos, hogy elfogadják egymást, hiszen ez 

az alapja ennek a multikulturális cégnek. A kérdőív és a mélyinterjú adatai alapján 

látható, hogy egy jól felépített cégről van szó, amely sokat köszönhet ennek. Sok olyan 

sajátossággal rendelkezik, amelyet nem is lehet észrevenni, gondolok itt az időszakos 

tréningekre, kiállításokra, munkaerő gondozása, támogatása és segítése. Nagy figyelmet 

fordítanak ezekre a tulajdonságokra, amelyet a menedzsment jól össze tud hangolni a 

vezetéssel. Az előbbi feladatok alapvetőnek tűnnek, de még kisvállalatoknál sem olyan 

gyakori a kivitelezése az előbb felsorolt tulajdonságoknak. S az, hogy egy multinacionális 

cégnél valósulnak meg ritka számba vehető.  

 

Úgy gondolom, hogy a nemzetközi vállalat kultúrájának sokszínűségét és az 

interkulturális kommunikáció vizsgálatának segítségével sikerült bemutatnom a Häfele 

különleges ismérveit. A két nemzet kultúrája között nagy különbség nem fedezhető fel, és 

gördülékenyen tudnak együtt dolgozni. A jól kialakított szervezeti kultúra és felépítés 
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segítségével tud a HR menedzsment eredményesen és sikeres ilyen hosszú ideje dolgozni. 

Bemutattam a német és magyar dolgozók közti interkulturális kapcsolatot, a két nemzet 

közti különbségeket és a közös munka során keltett benyomást, eredményeket. Bár 

dolgozatom témájával kapcsolatban sok-sok szakirodalom olvasható, remélem sikerült 

egy újabb oldalról, újabb szemszögből megközelíteni az interkulturális kommunikáció 

témakörét. 
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8. Mellékletek: 

1. számú melléklet: A Häfele felsővezetésének a szervezeti felépítése 
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2. számú melléklet: Kérdőív a magyar üzletkötők számára 

Kérdőív 
 

 
Mostanság, egyre több külföldi tulajdonú cég van jelen Magyarországon, részben vagy 

egészben, akár képviselet révén. Ezért tűnik hasznosnak és érdemesnek megvizsgálni az 

eltérő kulturális csoportba tartozó emberek interakcióját, kapcsolatát. A dolgozatomban a 

munkakapcsolat és a kommunikáció során szerzett tapasztalatokat tanulmányozom a 

német Häfele cég vonatkozásában. Válaszaival nagymértékben hozzájárul a kutatómunka 

eredményességéhez. Előre is köszönöm! 

 

 

1. Általános adatok: 

Az Ön neve: ...........................................................................................................................  

Életkora:  ................................................................................................................................  

Neme: .....  ...............................................................................................................................  

Végzettsége:  ..........................................................................................................................  

Beosztása:  .............................................................................................................................  

Nemzetisége:  .........................................................................................................................   

 

Mennyi ideje dolgozik a vállalatnál? 

 .......................................................................................................................................................  

 

Hány továbbképzésen, tréningen vett részt? 

 .......................................................................................................................................................  

 

Milyen gyakorisággal vett részt ezeken a képzéseken? 

 .......................................................................................................................................................  

 

 

2. Nyelvhasználat 

Kérem, válaszoljon a következő kérdésekre saját idegen nyelvi kompetenciájával! 

Anyanyelvén kívül hány nyelven tárgyalóképes? 

 .......................................................................................................................................................  

 

A Häfele alkalmazottaként melyik idegen nyelvet használja leginkább a munkája során? 

 .......................................................................................................................................................  

 

Milyen szintű nyelvismerettel rendelkezik az adott nyelvből? 

 .......................................................................................................................................................  
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Okozott-e problémát idegen nyelv/munkanyelv tudásának hiányossága?   

 .......................................................................................................................................................  

 

Okozott-e sikertelenséget idegen nyelv/munkanyelv tudásának hiányossága, 

pontatlansága? 

 .......................................................................................................................................................  

 

Származott-e már üzleti vesztesége nyelvi probléma miatt? 

 .......................................................................................................................................................  

 

Mely idegen nyelv ismeretére lenne (még) szüksége a munkavégzéshez? 

 .......................................................................................................................................................  

 

Nyelvtanulás: 

 

Mi motiválja a leginkább a nyelvtanulásra? 

Kérem, húzza alá az Ön számára megfelelő választ/ válaszokat! 

munkahely lehetőség 

munkahelyi kényszer 

kihívás (karrier) 

érdeklődés a kultúra után 

a munkakörnyezet motivál 

 

 

Ön szerint előnyt jelent a vállalatnál a magas szintű nyelvtudás? 

Kérem, húzza alá az Ön számára megfelelő választ! 

 igen vagy nem 

 

Mi okoz Önnek nehézséget leginkább az idegen nyelv használata során? 

Kérem, húzza alá az Ön számára megfelelő választ/ válaszokat! 

 

a dialektusok     gyakorlás hiánya  

a beszéd     az írás    

szókincs     a szakmai nyelv  

nyelvtan     egyéb    

 

 

Milyen munkanyelveket használ a cég? 

 .......................................................................................................................................................  
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3. Munkakapcsolat a külföldiekkel 
 

Kérem, húzza alá az Ön számára megfelelő választ! 

Mielőtt a Häfelenél helyezkedett el, dolgozott korábban már külföldön? 

igen vagy nem 

 

 

Hazájában dolgozott-e már tartósan együtt külföldiekkel? 

igen vagy nem 

 

 

4. Külföldiek attitűdje 
 

Mi jellemzi leginkább a közös munka során a német nemzetiségű munkatársait? 

 

Kérem, értékelje az alábbi tulajdonságokat: 

1 = egyáltalán nem jellemző 

2 = nem feltétlen jellemző 

3 = nagyon jellemző 

 

Munkával kapcsolatban: 

+         Pontosság   ............................  

Áldozatvállalás, a vállalat eredményessége érdekében   ............................  

Tökéletes minőségre törekvés   ............................  

Problémamegoldás   ............................  

Rugalmasság   ............................  

Megbízhatóság   ............................  

Állandó önképzés   ............................  

Felelősségvállalás   ............................  

Team-készség   ............................  

Időgazdálkodás   ............................  

Innovativitás   ............................  

 

 

5. Motiválhatóság: 
 

Rangsorolja, hogy mi motiválja Önt a leginkább a munkája során! 

1-től 6-ig, emelkedő sorrendbe a legerősebb tényező jelenti a 6-st! 

 

Önmegvalósítás  .......................  

Nyilvános elismerés a teljesítményért            ......................  

Maga a munka   .......................  
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Szakmai fejlődés   .......................  

Fizetésemelés   .......................  

Egyéb juttatás   .......................  

 

Milyen motivációs eszközökkel él a cég! 

 .......................................................................................................................................................  

 

 

6. Hofstede dimenziói: 
 

Kérem, válassza ki, az Ön számára legmegfelelőbb szintet, alábbi kérdések során: 

 

1 = Teljes mértékben jellemző 

2 = Részben jellemző 

3 = Nagyjából jellemző 

4 = Kismértékben jellemző 

5 = Egyáltalán nem jellemző 

 

 

Hatalmi távolság: 

 

- Mennyire fontos a vállalatánál a hierarchikus felépítés? 

 

1 2 3 4 5 

 

- A vállalatnál mennyire érzi, hogy egyenlő jogok illetik meg a munkatársakat? 

 

1 2 3 4 5 

  

- Mennyire tudnak együtt dolgozni a vezetők és beosztottak? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Mennyire kérik ki a beosztottak véleményét a vállalatnál? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Mennyire elérhetőek a vezetők a vállalatnál? 

 

1 2 3 4 5 

 

- A vezetők mennyire támaszkodnak a saját tapasztalataikra? 

 

1 2 3 4 5 
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Bizonytalanságkerülés: 

 

- A bizonytalanság mennyire kelt veszélyhelyzetet az Ön számára az Ön 

vállalatánál? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Milyen mértékben stresszelt, feszültséggel teli a munkahelye? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Mennyire segítik elő a szabályok a munkavégzést? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Mennyire motiválja Önt a biztonság/állandó munkahely, mint a teljesítmény? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Milyen mértékben jövőbelátó a szervezet? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Milyen mértékben igényli a precizitást a Häfele? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Kollektivizmus – Individualizmus 

 

- Mennyire jellemző a csoportmunka/ csoportban dolgozás az Ön vállalatánál a 

képviselők munkájában? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Mennyire hangsúlyos a csoportos teljesítmény a szervezeténél? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Mennyire fontos az emberi kapcsolat a feladatnál? 

 

1 2 3 4 5 

 

- A „mi” tudat mennyire jellemző a vállalatra? 

 

1 2 3 4 5 
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- Milyen mértékben nevezhető egységesnek ( mint, egy nagy család ) a szervezet? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Feminin - Maszkulin 

 

- Milyen mértékben látják el férfiak a vezetői feladatokat? 

 

1 2 3 4 5 

 

- A vezetési stílus mennyire feladatorientált? (mint kapcsolatorientált) 

 

1 2 3 4 5 

 

- Mennyire fontos a szakmai függetlenség az Ön vállalatánál? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Mennyire jellemző az Ön szervezetére a verseny? 

 

1 2 3 4 5 

 

- A nemek eloszlása mennyire egyenlő az Ön vállalatánál? 

 

1 2 3 4 5 
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3. számú melléklet: Kérdőív a német dolgozók számára 

Fragebogen 
 
Heute sind, mehr und mehr ausländische Unternehmen in Ungarn, mit veränderlich, 

ausländischem Eigentum oder durch eine Vertrenung. Daher erscheint es lohnend, die 

verschiedenen kulturellen Gruppen von Menchen die Interaktion, die Beziehung zu 

analisieren. In meiner Arbeit studiere ich durch die Zusammenarbeit und Kommunikation 

erfahrend Empirie, in der deutschen Gesellschaft für Häfele. Vielen Dank im Voraus!  

1. Allgemeine Informationen: 

Ihr Name: ................................................................................................................................  

Alter:  ......................................................................................................................................  

Sex: .........................................................................................................................................  

Qualifikation:  .........................................................................................................................  

Position:  .................................................................................................................................  

Nationalität:  ............................................................................................................................  

 

Wie lange haben Sie Unternehmen tätig? 

 .......................................................................................................................................................  

Wie viel Traning und Weiterbildung haben Sie teilgenommen? 

 .......................................................................................................................................................  

Wie oft in dieser Bildung mitgemacht? 

 .......................................................................................................................................................  

 

2. Sprachgebracht 

Bitte, beantworten die folgende Frage ihre eigene Kompetenz in einer Sprache! 

Als ihre Muttersprache, wie viel Sprache sind Sie verhandlungsfähig? 

 .......................................................................................................................................................  

Welche Fremdsprache benutzen Sie zum grössten Teil der Arbeit? 

 .......................................................................................................................................................  

Welches Niveau der Sprachkenntnisse verfügen Sie über diese Sprache? 

 .......................................................................................................................................................  

Haben Sie schon Problem Fremdsprache/ für Kenntnisse einer Arbeitssprache wegen des 

Mangels? 

 .......................................................................................................................................................  

Verursacht hat  Ihene schon Misserfolg, der Mangel an den Kenntnissen der 

Fremdsprache, sein Ungenauigkeit? 

 .......................................................................................................................................................  
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Abgeleitet haben beretits (sein?) Geschäftsverlust wegen eines sprachlichen Problems? 

 .......................................................................................................................................................  

Welche Fremdsprache würden Ihnen wissen (noch) brauchen einen Job? 

 .......................................................................................................................................................  

Sprachen lernen: 

Bitte, unterstreichen Sie die passende Antwort für Sie! 

Was motiviert Sie die meisten Sprachen lernen? 

Arbeitsplatz  

Gelegenheit 

Arbeitsplatz Zwang 

Herausforderung (Karrier) 

Interesse nach der Kultur 

Arbeitsumgebung motivieren Sie 

 

Bitte, unterstreichen Sie die passende Antwort für Sie! 

Glauben Sie, dass die hoche Sprachkenntnisse ein Vorteil für ihr Unternehmen? 

ja, oder nein 

 

Bitte, unterstreichen Sie die passende Antwort/Antworten für Sie! 

Was veranlasst Sie die grössten Schwierigkeit bei der Verwendung einer fremden 

Sprache? 

die Dialekte     der Mangel der Bewegung 

Rede      Schreiben    

Wortschatz     Fachsprache 

Grammatik     andere 

 

Welche Arbeitssprache verwendet das Unternehmen? 

 .......................................................................................................................................................  

 

3. Die Haltung von Deutschen 

Was charakterisiert am besten der ungariche natiolatität Mitarbeiter im Laufe der 

allgemeinen Arbeit? 

 

Bitte bewerten Sie folgende Attribute: 

1= überhaupt nicht typisch für  

2= nicht unbedingt typisch 

1= sehr charakteristisch für 

 

Kontakter mit der Arbeit 
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+         Genauigkeit   ............................  

Perfekte Qualität Betrenuung   ............................  

Opfergang, die Firma, um wirksam zu sein   ............................  

Problemlösung   ............................  

Flexibilität   ............................  

Zuverlässigkeit   ............................  

Ständing Selbsstudium   ............................  

Verantwortung   ............................  

Team- Fähigkeit   ............................  

Zeitmanagement   ............................  

Innovativität   ............................  

 

4. Motivation: 

Bitte ordnen Sie, was Sie die Reihe seiner Arbeit hauptsächlich  motiviert! 

Von 1 bis 6 in eine steigende Reihenfolge, bedeutet der stärkste Faktor es 6! 

 

Selbstverwirklichung  .......................  

Öffentliche Anerkennung für die Leistung     ......................  

Die Arbeit selbst   .......................  

Fachliche Entwicklung   .......................  

Gehaltserhöhung   .......................  

Andere Leistung   .......................  

 

Mit welchem Gerät motiviert die Firma die Mitarbeiter! 

 .......................................................................................................................................................  

 

Mit wem kann man die ungarische Mitarbeiter motivieren? 

 .......................................................................................................................................................  

 

5. Hofstede Dimensionen: 

Bitte wählen Sie die am besten ansprechend Niveau für Sie, die folgenden Fragen auf: 

 

1 = vollständig charakterisiert 

2 = teilweise charakterisiert 

3 = etwa typische 

4 = leicht charakteristischen 

5 = überhaupt nicht typisch für 
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Machtabstand 

 

- Wie wichtig ist die hierarchischer Aufbau des Unternehmens? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wie viel die Kollegen finden, dass sie gleiches Reicht gebrühen? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wie können die Führer und Mitarbeiter zusammen arbeiten? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wie viel bitten sie um die Meinung dem Mitarbeiter an der Gesellschaft? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wie verfügbar sind die Führer an der Gesellschaft? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wie viel neigen sich die Führer auf ihren eigenen Erfahrungen? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Unsicherheitsvermeidung 

 

- Wie viel verursacht die Unsicherheit eine Gefahrensituation für die ungarischen 

Marketing an Ihrer Gesellschaft? 

 

1 2 3 4 5 

 

- In welches Mass ist stressig, spannungsgeladen  die Arbeitplatz? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wie viel erleichtern die Regeln das Arbeiten? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

- Wie viel motivieren Sie die Sicherheit /stabiler Arbeitsplatz als die Leistung? 

 

1 2 3 4 5 

http://szotar.magyarnemet.hu/szotar/nemet-magyar/spannungsgeladen
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- In welchem Maß ist visionär die Organisation? 

 

1 2 3 4 5 

 

- In welchem Maß beanspruch die Präzision Häfele? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Individualismus versus Kollektivismus 

 

- Wieweit ist typisch die Gruppenarbeit/im Gruppen arbeiten, an seiner Gesellschaft 

in der Arbeit der Vertreter ? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wie betont ist die gruppiert Leistung an seiner Organisation? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wieweit wichtig ist der menschlich Kontat bei der Aufgabe? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wie ist typisch die „wir” Bewusstsein für die Gesellschaft? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Inwieweit kann als einheitliche (wie in einer großen Familie) Organisation nennen 

werden? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Männlichkeit versus Weiblichkeit 

 

- In welches führt Maß die Männer die Führungsaufgaben durch? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wieweit ist aufgabeorientiert der Führundstill? (als kontaktorientiert) 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wie wichtig ist die Berufsunabhängigkeit an Ihrer Gesellschaft? 

 

1 2 3 4 5 
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- Wie typisch ist die Konkurrenz der seiner Organisation? 

 

1 2 3 4 5 

 

- Wie gleich ist der Vertrieb der Geschlechter an Ihrer Gesellschaft? 

 

1 2 3 4 5 
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4. számú melléklet: Mélyinterjú 

 

Interjú 

Általános adatok: 

Az Ön neve: ...........................................................................................................................  

Életkora:  ................................................................................................................................  

Neme: .....  ...............................................................................................................................  

Végzettsége:  ..........................................................................................................................  

Beosztása:  .............................................................................................................................  

Nemzetisége:  .........................................................................................................................  

 

Képzés és fejlesztés 

- Mennyi ideje dolgozik a vállalatnál?  

- Hány továbbképzésen és tréningen vett részt? 

- Milyen gyakorisággal vett részt ezeken a képzéseken? 

- Mi volt a továbbképzések, illetve tréningek célja és témája? 

- Milyen nemzetiségű értékesítők vettek részt a továbbképzéseken, illetve 

tréningeken? 

- Milyen nemzetiségűek voltak az oktatók és a trénerek? 

- Milyen előnyei és milyen hátrányai voltak annak, hogy a résztvevők, oktatók és a 

trénerek más kulturális háttérrel rendelkeztek? 

 

 

HR menedzsment, kommunikáció 

- A cég központjában működő HR részleg hogyan tartja a kapcsolatot az 

értékesítőkkel, milyen kommunikációs csatornák segítségével? 

- Közvetlen vagy formális kapcsolatuk a HR-esekkel? 

- Milyen beosztású HR munkatársakkal és milyen gyakorisággal beszélnek? 

- Milyen beosztású HR munkatársakkal és milyen gyakorisággal leveleznek (e-mail, 

postai levél)? 

- Mennyi időt vesz igénybe a problémák megoldása, az ügyintézés? 

- Milyen nemzetiségűek a HR munkatársak? Milyen előnyei és hátrányai vannak 

ennek ön szerint a HR menedzsment tekintetében? 
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Toborzás, kiválasztás, teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelés 

- Hogyan valósul meg a toborzás a cégnél?  

- Hogyan valósul meg a toborzás Magyarországon a leányvállalatnál?  

- Milyen a cég kiválasztási folyamata? 

- Milyen szűrőkön kell átmenni a kiválasztottaknak? 

- Van különbség a magyarországi illetve a németországi kiválasztási folyamat között?  

- Vannak munkára felkészítő tréningek a felvett munkatársaknak?  

- Hogyan tudnak az új alkalmazottak bekapcsolódni a munkába, milyen segítséget 

kapnak ehhez? 

- Tudásátadás a tapasztalt munkatársak átadják tudásukat a kezdő munkatársaknak? 

- Milyen esetekben, csatornákon valósul meg a tudásátadás? 

- Hogyan történik az értékesítők teljesítményének értékelése?  

- Ki/kik az értékelők? 

- Milyen a teljesítménymenedzsment gyakorlata Magyarországon? Azonos módón 

történik ez Németországban és a többi leányvállalat esetében is? 

- Írja le, hogy az ön véleménye szerint a kulturális háttérnek milyen hatása van a 

teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelés módjára.  


