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Előszó 

A Széchenyi István Egyetemen a „Nemzetköziesítés, oktatói, 

kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és 

technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás 

eszközei a Széchenyi István Egyetemen” című (azonosítószám: 

EFOP-3.6.1-16-2016-00017) projekt kiemelten foglalkozik a 

nemzetközi együttműködésekkel. A Nemzetközi Tanulmányok és 

Kommunikáció Tanszék oktatói, jelen és volt hallgatói a projekten 

belül „Nemzetközi együttműködések, nemzeti és szervezeti kultúrák 

érték- és normaközpontú vizsgálata” témában „A nemzetközi szintű 

kutatási területek nemzetközi színtéren láthatóvá tétele” alprojekthez 

kapcsolódnak. Kutatásunk célja egy komplex, a viselkedési 

normákat meghatározó kulturális értékek, az ezeket formáló 

történelmi, eszmetörténeti, földrajzi, politikai és pszichológiai 

aspektusok, valamint a kultúraközi együttműködéseket segítő és 

gátló kulturális tényezők feltárását és elemzését célzó vizsgálat 

bemutatása. 

A tanulmánykötetben megjelent tanulmányok megerősítik, hogy a 

kutatásunk keretében zajló vizsgálatok célja, hogy átfogóbb, 

ugyanakkor mélységében részletesebb képet kapjunk az egyes 

nemzeti, regionális és szervezeti kultúrák tagjainak magatartását és 

kommunikációját befolyásoló tényezőkről a hatékonyabb 

nemzetközi együttműködés elősegítése érdekében. A vizsgálatok 

eredményei közvetlenül hasznosíthatók lesznek az oktatásban a 

tananyagfejlesztések során, mind az előadások, mind a gyakorlati 

kurzusok tekintetében, továbbá felhasználhatók az üzleti és közéleti 

szektor feladatainak, gyakorlati problémáinak konkrét és innovatív 

megoldásában, különösen a más kultúrákkal történő zökkenőmentes 

együttműködés érdekében. 

Ablonczyné Mihályka Lívia esettanulmányok segítségével az üzleti 

viselkedés kérdéskörét több kultúra szempontjából is körüljárja, 

gyakorlati példákkal megerősíti, hogy a korábbi és a nemrégiben 

folytatott kutatások eredményei többnyire összhangban vannak a 



 

 

mai gyakorlatban tapasztaltakkal. Kecskés Petra tanulmánya 

elméleti áttekintést ad és szintézis formájában ismerteti a földrajzi 

közelség értelmezésének és mérhetőségének lehetőségeit, valamint 

bemutatja a nem földrajzi közelségként azonosított faktorokat. 

Kocsis Alexandra, Nemzetközi Tanulmányok alapszakos hallgató 

írásában két országot hasonlít össze Hofstede és a GLOBE-kutatás 

vonatkozó kulturális dimenziói, a maszkulin és feminin vonások 

mentén. Nádai Julianna a pályakezdő munkavállalók 

munkahelyekkel szemben támasztott érték-elvárásainak alakulását 

vizsgálja a társadalmi változások tükrében. Szőke Júlia és Keszi 

Zsófia Szonja áttekintést nyújt az interkulturális kompetencia 

vizsgálatának elméleti hátteréről és annak vezetői magatartásban 

betöltött szerepéről. Tompos Anikó és Jenei Viktor az üzleti 

tárgyalások interkulturális aspektusával foglalkozik. A disztributív 

és integratív üzleti tárgyalások és a legújabb hofstedei konstruktum 

bemutatása után beszámolnak egy megfigyelésen alapuló empirikus 

kutatás céljairól, módszereiről és eredményeiről. 

A kötetben található közlemények megerősítik, hogy a globalizáció 

és a diverzitás nem jár együtt a nemzeti kultúra értékeinek 

eltűnésével, illetve a gazdasági határok csökkenésével 

párhuzamosan a kulturális határok akár emelkedhetnek is. 
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ÜZLETI VISELKEDÉS: ESETTANULMÁNYOK A 

KULTÚRÁK TÜKRÉBEN 

 

ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA

 

Az utóbbi évtizedekben megfigyelhető az a tendencia Magyarországon is, hogy 

eltérő kulturális háttérrel rendelkező gazdasági szereplők kerülnek kapcsolatba 

egymással. Az együttműködés sikeressége és hatékonysága több tényezőtől függ, 

amelyek közül nem szabad figyelmen kívül hagynunk a viselkedési normákat 

meghatározó kulturális jellemzőket. Kutatások és gyakorlati tapasztalatok 

igazolják, hogy a globalizálódó gazdaságban tartós versenyelőnyök 

megszerzéséhez és/vagy megtartásához nem elégségesek a kiváló termékek vagy 

szolgáltatások, a korszerű technológiák, hanem a megfelelő viselkedési módokra 

is szükség van. A tanulmány célja, hogy esettanulmányok segítségével az üzleti 

viselkedés kérdéskörét több kultúra szempontjából is bemutassa, illetve gyakorlati 

példákkal megerősítse, illetve elutasítsa a hazai és külföldi szakirodalomban 

feltárt kulturális viselkedéstechnikai jellemzőket. 

Kulcsszavak: vállalati kommunikáció, viselkedés, kulturális kihívások 

Bevezetés 

A rendszerváltozás óta eltelt időszakban Magyarországon is 

megfigyelhető az a tendencia, hogy azonos nyelvet beszélő, de eltérő 

kulturális háttérrel rendelkező munkavállalók dolgoznak együtt, 

továbbá a globális munkaerő és árupiacok megnyitásával, illetve a 

globális együttműködés kialakulásával a magyar munkavállalók 

eltérő kulturális környezettel találkoznak. A globalizáció 

fogalmának újraértelmezését éljük
1
, a globalizáció mint terminus ma 

az egyik legvitatottabb fogalom. A globalizáció értelmezése számos 

                                                 

 egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Nemzetközi 

Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék, e-mail: ablne@sze.hu 
1
 PALÁNKAI TIBOR – MIKLÓS GÁBOR: Globalizációs indexek (kísérletek a globális 

integráció mérésére). Magyar Tudomány, 2014/6. szám, 692–711. o. 
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fórumon zajlik és különböző tudományterületek kutatói egyetértenek 

abban, hogy a jelenséget csak interdiszciplinárisan lehet elemezni
2
, 

mivel a globális, világméretű tendenciák az élet minden területére 

begyűrűznek, legyen szó gazdaságról
3
, társadalmi berendezkedésről, 

nyelvről, kultúráról vagy tudományról. 

Globális együttműködés, a nemzetközi színtéren való megjelenés 

kulcsfogalmak a vállalatok szempontjából is. Hazai és nemzetközi 

kutatások meggyőztek bennünket arról, hogy tudatosítani kell a 

munkavállalókban, hogy az üzleti partnerek kulturális hátterének 

ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy hatékonyan és 

sikeresen tudjanak együttműködni. A vállalatok szempontjából is 

kiemelten kell kezelni a kulturális aspektust, mert a jobb 

versenypozíciók eléréshez szükséges kompetenciák kialakításában 

nagy szerepe van. A kulturális sajátosságok nemzetfüggők, de 

ismeretük és kihasználásuk sikertényezőnek számít a vállalatok 

számára. 

A nemzetközi együttműködések, nemzeti és szervezeti kultúrák 

érték- és normaközpontú vizsgálata magában foglalja a viselkedési 

normákat meghatározó kulturális értékek, az ezeket formáló 

történelmi, eszmetörténeti, földrajzi, politikai és pszichológiai 

aspektusok, valamint a kultúraközi együttműködéseket segítő és 

gátló kulturális tényezők feltárását és elemzését. 

Jelen tanulmány célja, hogy továbbmutasson azon az axiómán, 

hogy a különböző kultúrák eltérő értékrendeket, eltérő 

értéknormákat és eltérő magatartást hoznak magukkal a vállalati 

intern és extern kommunikációban. A bemutatott esettanulmányok 

az üzleti viselkedés kérdéskörét több kultúra szempontjából is 

körüljárják, gyakorlati példákkal megerősítik, hogy a korábbi és a 

nemrégiben folytatott kutatások eredményei többnyire összhangban 

vannak a mai gyakorlatban tapasztaltakkal. 

                                                 
2
 LÉVAI IMRE: A globalizáció értelmezésének módszertani és elméleti kérdései. 

Magyar Tudomány, 2008/7. szám, 823–832. o. 
3
 ABLONCZY-MIHÁLYKA LÍVIA: Economia Globale – Cultura Globale – Lingua 

Globale. Nuova Covina. Rivista di Italianistica, 2001/9, pp. 160–171. 
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A kutatás intézményi háttere 

A Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és 

Kommunikáció Tanszékének (jogelődje: Nemzetközi 

Kommunikáció Tanszék) oktatói több mint másfél évtizede 

foglalkoznak a szakmai, nemzeti és szervezeti kultúrák 

összefüggéseinek több szempontból történő elemzésével és 

vizsgálatával.
4
 

Tanulmányokban
5
, szakcikkekben

6
, kutatási beszámolókban

7
, 

konferencia-közleményekben publikáltuk vizsgálati eredményeinket 

és bizonyítottuk, hogy a vállalat, a kultúra (nemzeti és szervezeti 

kultúra), a szervezeti kommunikáció (belső és külső vállalati 

kommunikáció) gazdasági összefüggésekben történő vizsgálata 

aktuális és a piaci szereplők szempontjából elvárt tevékenység. 

                                                 
4
 ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA – TOMPOS ANIKÓ: Kultúrakutatások tegnap és 

ma. In: TOMPOS A. – ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA L. (szerk.) „Kitekintések – 25 éves 

a győri közgazdászképzés”: Kautz Gyula Emlékkonferencia. 2015, Széchenyi 

István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr, Paper Abl_Tomp. 8 

o. 
5
 TOMPOS ANIKÓ: Osztrák-magyar együttműködések vizsgálata. In: DOBOS CS. 

(szerk.) A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális 

aspektusai. 2012, Miskolci Egyetem, Miskolc, 233–240. o.; TOMPOS ANIKÓ: 

Austrian and Hungarian Norms in Cross-Cultural Management Research. Impresa 

Progetto – Electronic Journal of Management, 2015/3, Paper Tompos. 16 p.; 

ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA: Gazdaság és nyelvhasználat. In: DOBOS CS. 

(szerk.) A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális 

aspektusai. 2010, Miskolci Egyetem, Miskolc, 243–256. o. 
6
 SZŐKE JÚLIA: Kultúraközi menedzsment aspektusok magyar kis- és középválla-

latok példáján. Marketing és Menedzsment, 2015/1. szám, 58–70. o.; TOMPOS 

ANIKÓ: The Interplay of Culture and Gender in the Perceived Ethicality of 

Negotiation Tactics. International Research Journal of Social Sciences, 2016/5, 

pp. 11–17. 
7
 ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA – TOMPOS ANIKÓ: Empirikus vizsgálat az üzleti 

és vállalati kultúra tükrében. In: TOMPOS A. – ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA L. (szerk.) 

„Növekedés és egyensúly”. 2013, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazda-

ságtudományi Kar, Győr. 

http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2013/kultura/ABLONCZ

Y_TOMPOS_KAUTZ.pdf. (2013. 12. 20.)  
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Kutatásaink nagy hányadát a gazdasági környezetben zajló 

kommunikáció elemzése teszi ki
8
, amelyek fókuszában az eltérő 

kulturális háttérrel rendelkező gazdasági szereplők kommunikációja 

van
9
, elfogadva azt a tényt, hogy a mai gazdasági körülmények 

között kultúrák és népek keverednek már a vállalatokon belül is.
10

 

Elméleti háttér: kultúra – (vállalati) kommunikáció – (üzleti) 

viselkedés – illem 

A kultúra összetett fogalom: rengeteg definíció van rá, azonban 

egységes és mindenki által elfogadott meghatározása a mai napig 

nem létezik. Ez a kultúra komplexitásával függ össze, ám nem 

szabad elfelejteni azt sem, hogy a különböző tudományágak saját 

céljaiknak megfelelően, eltérő megközelítésekből indulnak ki, eltérő 

alapfeltételezésekkel élnek, így természetesen más és más 

definíciókat határoznak meg. 

Elfogadjuk, hogy a kultúrának sok jelentése van. A kultúra mindig 

kollektív jelenség, mivel legalább részben meg kell osztanunk olyan 

emberekkel, akik ugyanabban a társadalmi környezetben élnek vagy 

éltek, amelyben a kultúrát elsajátítottuk.
11

 A kultúra a társas játszma 

íratlan szabályainak alkotóelemeit jelenti. 

                                                 
8
 GARAI ANNA – NÁDAI JULIANNA: Entrepreneurs’ Value Judgement System and 

Personality Profile. In: COVARRUBIAS VENEGAS, B. – FINK, G. – MAYRHOFER, W. 

(eds.) Contemporary Approaches in Training & Education for Cross-Cultural 

Competence – Potentials, Challenges and its Limits: IACCM 2015. 14th IACCM 

Annual Conference and 7th CEMS/IACM Doctoral Workshop. 2015, Vienna 

University of Economics and Business, Vienna, pp. 52–54. 
9
ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA – TOMPOS ANIKÓ – KECSKÉS PETRA: Munkahelyi 

nyelvhasználat az Észak-Dunántúli régió vállalatainál. Alkalmazott Nyelvészeti 

Közlemények, 2014/1. szám, 9–17. o. 
10

 ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA – NÁDAI JULIANNA: Cooperation Strategies of 

Multicultural Management in Hungary. In: SPRINGER, R. – CHADRABA, P. (eds.) 

Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. 2010, Vienna 

Institute for International Economic Studies, Bécs, pp. 3–14. 
11

 HOFSTEDE, GEERT – HOFSTEDE, GERT J.: Kultúrák és szervezetek. Az elme szoft-

vere. 2008, VHE Kft., Pécs.  
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A kultúra és a kommunikáció
12

 szoros kapcsolatban vannak 

egymással. A kultúra egy közös értékeket valló, ugyanabban hívő 

embercsoportok életfelfogása, amelynek vannak látható és nem 

látható szimbólumai. A kultúrát folyamatosan tanuljuk, a kultúra egy 

szellemi szoftver, különböző elemei kölcsönösen 

összekapcsolódnak. Ha egyetlen elemhez hozzányúlunk, változik a 

többi is.
13

 A kultúra egyben csoportspecifikus is azáltal, hogy közös 

jelek azonosítják a csoport egyes tagjait, de a határait is megszabják, 

meghatározza, ki az, aki már nem tagja egy bizonyos kultúrának. 

Tiszteletben kell tartani, hogy más embereknek más kultúrája van és 

el kell fogadni a kulturális különbségeket. Mindenkinek megvan a 

saját értékrendszere és mindenki a sajátját alkalmazza.
14

  

Az embernek megvan az a tulajdonsága, hogy előítéleteket alkot, 

általánosításokat hoz létre, ezáltal kialakít ésszerűtlen kategóriákat.
15

 

Ha ismerjük kommunikációs partnerünk kultúráját, akkor 

felülkerekedhetünk a sztereotípiákon és elkerülhetjük a kulturális 

baklövéseket. 

A vállalati kommunikációnak mint fogalomnak és tudományos 

diszciplínának a jelentéstartalma is változásokon ment át. A 

változásokat több tényező is okozta: a vállalat értelmezésének 

megváltozása, a különböző tudományok (a szociológia, a 

szervezetpszichológia, a nyelvtudomány, kommunikációelmélet, 

stb.) fejlődése, továbbá a megváltozott társadalmi és gazdasági 

környezet.
16

 

                                                 
12

 ABLONCZY-MIHÁLYKA LÍVIA: Language, Culture and Communication in 

Organisations. In: ANTONCIC, B. (ed.): ABSRC. 2013, Gea College Faculty of 

Entrepreneurship, Ljubljana, Paper 56. 
13

 CSATH MAGDOLNA: Interkulturális menedzsment. 2008, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 8–16. o. 
14

 HIDASI JUDIT: Interkulturális kommunikáció. 2008, Scolar Kiadó, Budapest, 27–

31. o. 
15

 ALLPORT, GORDON: Az előítélet. 1999, Gondolat Kiadó, Budapest, 44–59. o. 
16

 BORGULYA ÁGNES: A vállalati kommunikáció értelmezése és kutatása. Tér-

Gazdaság-Ember, 2012/1. szám, 11–31. o. 
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Tény, hogy a vállalati kommunikáció vizsgálata interdiszciplináris 

megközelítést kíván meg a kutatók részéről, hiszen attól függően, 

hogy milyen tudomány képviselői foglalkoznak a témával, a 

fókuszban mindig egy-egy kérdéskör áll. A kutatások között fontos 

helyet foglalnak el a nemzetközi és kultúraközi kommunikációra 

vonatkozó kutatások.
17

  

A vállalati kommunikáció vizsgálatakor elfogadjuk Borgulya
18

 

megállapítását, hogy a vállalati kommunikációt több környezeti és 

vállalati tényező is befolyásolja. A környezeti tényezőkhöz tartozik a 

társadalom, a nemzeti és a gazdasági kultúra, amelyben a vállalat 

működik. A külső környezeten kívül a vállalat egyedi sajátosságai is 

fontosak, mivel a kommunikációt alapvetően meghatározza a 

vállalat célja, mérete, a szervezeti struktúrák, a vállalat kultúrája, a 

vállalat vezetésének stílusa és a vállalatot alkotó egyének 

kvalifikációja.  

Borgulya meghatározása szerint: „vállalati kommunikáción a 

szervezet tagjainak mindennemű kommunikatív cselekvését értjük, 

amellyel a gazdálkodó egységben hozzájárulnak a javak előállítását 

célzó feladatok meghatározásához és teljesítéséhez. Ily módon a 

vállalati kommunikáció körébe tartoznak a vállalat tagjai intern, 

valamint extern csoportjai között folyó, a vállalati célokat szolgáló 

kommunikációs tevékenységek”.
19

  

A kommunikáció, a kultúra és a viselkedés között szoros kapcsolat 

van. A viselkedés létrejöttének alapvetően genetikai okai vannak. 

Senki sem születik úgy, hogy mindent tud, a viselkedés a 

környezethez való alkalmazkodás eredménye. Viselkedésünk 
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kialakulására hatással vannak az evolúciónkat meghatározó 

ökológiai viszonyok, valamint viselkedésünket nagyban 

befolyásolják és különbözővé teszik a kulturális hagyományok is, 

hiszen egy adott csoport kultúrája meghatározza, mit tanul meg az 

egyén. 

Elfogadjuk, hogy személyiségünk sajátosságait örökölt és tanult 

vonások együtt adják. A magatartás általános vonásai egy állandóan 

formálódó folyamatban születnek és változnak, de bizonyos 

időtartományban viszonylagos állandóságot is mutatnak. A 

magatartás az embert általánosan jellemzi, a személyiségjegyeket és 

a helyzethez való tudatos és ösztönös alkalmazkodást együtt jelenti. 

Alapja a személyiség, melynek megnyilvánulási formáit 

gyerekkorunk óta tanuljuk. Konkrét, helyzethez kapcsolódó 

megnyilvánulásait, eseményeit viselkedésnek nevezzük.
20

 A 

viselkedéskultúra, más néven illem, „az emberek közötti érintkezés, 

a jó modor és az udvariasság szabályainak társadalmilag elfogadott 

összessége”.
21

 

A helyes üzleti viselkedés valójában nem más, mint a 

mindennapokban elfogadott illemszabályok üzleti világra való 

tükrözése. Az üzleti élet megalkotott illemszabályai egyszerre 

segítik a zavartalan kommunikációt, valamint megkönnyítik, hogy jó 

benyomást keltsünk. 

A megfelelő üzleti viselkedés különösen bonyolult különböző 

kultúrkörből származó kommunikációs partnerek esetében, amikor a 

kommunikációs aktus során nem egyszerű a megfelelő 

viselkedéstechnikát alkalmazni, hiszen a viselkedés kultúránként 

változhat.
22

 

A legfontosabb lépés, hogy megtaláljuk a közös jelrendszert, hogy 

kommunikáció alakuljon ki a két kommunikációs fél között. 
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GERGELY TIBOR: Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai. 2013, 
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Azonban a közös nyelv nem minden, hiszen hiába vagyunk 

felkészültek akár szakmai, akár nyelvi szempontból, a kulturális 

hiányosságok, vagy akár egy mozdulat, gesztusok, mimika vagy 

hanglejtés is okozhat zavart a kommunikációban.
23

 

Ismerni kell, hogy különböző kultúrákhoz tartozó emberek 

másképpen fejezik ki érzelmeiket, más nem verbális jelzéseket 

használnak, személyközi kapcsolataik, szabályaik különbözhetnek, 

illetve eltérőek lehetnek a munkaszokásaik. Ez azonban nem azt 

jelenti, hogy rosszabbak, gyengébbek, mint a mieink. Csak mások.
24

 

Aki jól hasznosítja a szükséges viselkedéstechnikai eszközöket, 

elősegíti ezzel a jövőbeli sikeres, hosszú távú együttműködés 

alapjait.
25

 

A viselkedéstechnikai elemeket két nagy csoportra oszthatjuk, 

aktívákra és passzívákra. Ottlik
26

 szerint „aktívák azok az elemek, 

amelyek megnyilvánulásához cselekvő közreműködésünkre, 

megszólalásunkra, valamilyen interakcióra van szükség”, illetve 

„passzíváknak nevezzük azokat a mozzanatokat, amelyek cselekvő 

közreműködésünk nélkül is jellemzik illemtani kulturáltságunkat, 

protokollismereteink színvonalát”. A két csoportba az alábbi elemek 

tartoznak: 

˗ aktívák: köszönés, kézfogás, kézcsók, meghajlás, 

megszólítás, bemutatás, bemutatkozás, tegezés, magázás, 

társalgás (beszédmodor), testbeszéd, testhangok; 

                                                 
23
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˗ passzívák: jellem, lelkiismeret, megjelenés, fellépés, 

öltözködés, jó modor (illedelmesség), udvariasság, 

előzékenység, figyelmesség, pontosság, szerénység, 

önuralom. 

A kutatás célja és módszere 

Szakmai, nemzeti és szervezeti kultúrák érték- és normaközpontú 

vizsgálatával foglalkozó vizsgálódásaink szorosan kapcsolódnak a 

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék oktatási 

tevékenységéhez is. A vállalati/szervezeti kommunikáció kultúrák 

szempontjából történő vizsgálata képezi a Kommunikáció színterei, a 

Nemzetközi Tanulmányok szakon törzsanyaghoz tartozó kurzusnak 

az alapját, amelynek keretén belül a hallgatók prezentációkon 

mutatják be a vállalati belső és külső kommunikációval kapcsolatos 

ismereteiket, illetve a szakmai gyakorlatokon szerzett 

tapasztalataikat. Ismereteik bemutatására több szakdolgozatban
27

 is 

sor került és a jelen tanulmányban bemutatott esettanulmányok is a 

hallgatók gyűjtése.  

A hallgatókkal végzett közös kutatásaink nem titkolt célja, hogy 

adatbázist építsünk és az esettanulmányokat figyelembe vegyük 

kurzusaink tervezésénél, valamint a megszerzett tudást beépítsük 

kurzusaink tartalmába.
28

 Ennek a célnak az eléréséhez az 

esettanulmány mint empirikus kutatási módszer bizonyult 

megfelelőnek, mivel egy-egy jelenséget annak eredeti kontextusában 

                                                 
27
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vizsgál meg, illetve a szakirodalomban megismert elméleteket 

igazolhatunk vagy cáfolhatunk vele. 

Esettanulmányok 

A magyar-japán viselkedési jellemzőket bemutató 

esettanulmányokat a hallgatók részben szakmai gyakorlatuk során 

szerzett tapasztalataik alapján mutatták be, részben felhasználták a 

témában megjelent, esettanulmányokat felvonultató szakkönyvet 

is.
29

  

E1. 

„Egy magyar cég képviselője tájékoztatta a japán partnert, hogy 

szeretnék, ha október végéig le tudnák szállítani az árut. A japán fél 

ugyan igennel válaszolt, mégis hatalmas félreértés következett, az 

üzlet végét jelentette”.  

A japán kommunikációra igaz, hogy akár magánbeszélgetések, 

akár üzleti tárgyalások alkalmával is nagyon fontos a megerősítés. A 

japán fél a válaszával csak megerősíteni próbálta: igen, értettem, 

amit Ön mond. A megerősítés nem vonatkozott az érdemi 

tartalomra, csupán a mondandó követésére. Ha a kommunikációs 

partner, jelen esetben a magyar fél, figyelmen kívül hagyja ezt, a 

megerősítés hiánya számos félreértés forrása lehet. 

E2. 

„Amikor először találkoztam japán üzletfeleimmel, nagyon 

kellemetlen helyzetbe kerültem már az első percekben. Ahogy 

megszoktam, odaadtam a névjegyemet és én is kaptam, amit azonnal 

a papírjaim alá tettem. Bár csak egy pillanatig láttam az elképedést 

a japánok arcán, majd felöltötték a semleges arckifejezést, de 

zavarba jöttem, nem értettem, hogy mit hibáztam el.” 

A névjegykártya Japánban majdnem olyan fontos, mint a személy 

maga; a japán partner személyiségének fontos tartozéka, ezért a 

kapott kártyát illik nagy tiszteletben tartani, udvariatlanság 
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ráfirkálni, zsebre tenni vagy eldobni. A szertatásokat tisztelő japán 

kultúrához hozzátartozik, hogy a névjegykártya átadását is rituálék 

övezik. A japán fél így tudja felmérni partnere helyzetét a hivatali 

hierarchiában. A névjegykártya-átadás protokollját követve, mindig 

két kézzel nyújtsuk a kártyát, szöveges oldalával a címzett felé 

tartva, és ugyanígy két kézzel is fogadjuk el. A névjegycsere 

alkalmával illik hosszasan, gondosan tanulmányozni, átolvasni azt, 

majd tegyük ki magunk elé az asztalra, írással felfelé, akár olyan 

sorrendben, ahogy a partnerek ülnek velük szemben, így biztosak 

lehetünk abban, hogy nem tévesztjük el partnerünk megszólítását.
30

 

Magyar-német viselkedéskultúra témájában (E3-E4) sok 

tapasztalatot szereztek hallgatóink, ami bizonyára annak is 

köszönhető, hogy Győrben és vonzáskörzetében végezték szakmai 

gyakorlatukat és ismeretes, hogy ebben a régióban a német-magyar 

kapcsolatok nagyon erősek. 

E3. 

„A szakmai gyakorlatomat egy külföldi cégnél végeztem, 

pontosabban a cég egy német-osztrák vegyes tulajdonban lévő 

(pontosabban egy német és egy osztrák családi vállalkozás által 

közösen alapított), Magyarországon bejegyzett vállalkozásnál 

veszprémi székhellyel, mely építőanyag gyártással és 

kereskedelemmel foglalkozik. Sok minden meglepett, de csak egy 

esetet szeretnék kiemelni: a hatékonyság növelése érdekében 

’szakértőket’ kértek fel, akik szintén a német területről érkeztek. 

Egyikőjük, név szerint Herr Bock, azaz Bock Úr (képzettségét 

tekintve „oberschlosser”, azaz lakatos mester) több hónapon 

keresztül folyamatosan a cégnél tevékenykedett. Mi magyarok, 

nagyon furcsálltuk, hogy komolyabb végzettség nélkül, ilyen fontos 

témára, a magyar fogalmak szerint ’alulképzett’ kollégát kértek fel, 
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még akkor is, ha német. Egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni vele, 

hogyan szólítsuk, lehetünk-e vele bizalmasabb viszonyban (…)”. 

Bizonyos kultúra-indikátorok esetében a szakirodalomban is 

kiemelik a magyar és német kultúra közötti eltéréseket. A magyar 

kultúrára jellemző ’nagy hatalmi távolság’ nem jelenik meg a német 

kultúrában, így nem véletlen, hogy a magyarok részéről erős 

informális ellenállás várható a viselkedésben, ahogy az esetet 

elmesélő hallgató is kiemelte („Na, nehogy már egy 

„oberschlosser” mondja meg nekünk, már majdnem diplomásoknak 

a tutit!”) 

E4. 

„A személyügyi területen német vezető irányította a csapatot, 

amelyben dolgoztam. Így már a kezdetekkor volt szerencsém 

megismerni testközelből a németekre jellemző határozottságot, 

precizitást. Ami nagyon szokatlan volt számomra, hogy a vezető 

rendkívül távolságtartó volt, saját beosztottjai is mind magázó 

viszonyban voltak vele.” 

A fenti esettanulmány bizonyítja, hogy bár magyar részről úgy 

gondoljuk, hogy ismerjük a német kultúrát, mégis a rutinszerű 

kommunikáció is okozhat meglepetést, zavart, esetleg félreértést is. 

Az egyik előzetes várakozás a német precizitásra vonatkozik, amit a 

hallgatók szakmai gyakorlatuk során is tapasztaltak. Kiemelték 

továbbá, hogy „a szervezetben rendkívüli módon törekednek a 

tökéletességre, és például a minőség tekintetében igen magas 

elvárásaik vannak”. A megszólítással kapcsolatos tapasztalatok a 

magyar és német kultúra közötti különbségre utalnak: a munka és a 

magánélet különválasztása, affektív és neutrális kultúra közti 

különbségekben keresendő. 
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E5. 

„Kínai partnerem email-ben ígéretet tett egy mintadarabokat 

tartalmazó szállítmány mielőbbi elindítására. Üzenetében a gyakran 

használt „elintézem”, és a „kérem, ne aggódjon” kifejezések arra 

utaltak, hogy minden rendben van, az áru elkészült és a 

szállítmányozó cég hamarosan felveszi a szállítmányt. Erre 

vonatkozóan nem kaptam konkrét visszaigazolást, de a szövegből, 

illetve az előzőleg megbeszéltekből erre következtettem. Rosszul. Két 

héttel később partnerem arról tájékoztatott, hogy csak nagyon 

nehezen tudtak kapcsolatba lépni a szállítmányozó céggel, és 

egyébként sem tudnak helyet foglalni a szállítóhajóra, mert 

mindegyik tele van. Mindeközben megtudtam a szállítmányozó 

cégtől, hogy többször keresték a kínai gyártót, de mindig találtak 

valamilyen kifogást, ami miatt halasztani kellett a szállítmány 

indítását.” 

A kínai kultúrára jellemző a konfuciuszi szemlélet, a harmóniára 

törekvés, ami együtt jár a nyílt konfliktuskerüléssel, az „arc” 

megőrzésére való törekvéssel. A fenti esetből is kiderült, hogy a 

kínai partner titkolni próbálta, hogy nem tudta valószínűleg a 

megbeszélt időre elkészíteni a megrendelt mintadarabokat, de ezt 

nem mondta ki nyíltan, hanem a szállítási idő folyamatos 

halogatásával kívánta leplezni. Konfliktuskerülő kultúra esetében 

(mint a kínai) nem mondanak határozott nemet semmilyen 

kérdésben, ami egy magyar kultúrából származó ember számára 

félreérthető lehet. 

E6. 

„Üzleti kapcsolatban állok évek óta Kínával. Furcsának tűnhet, 

hogy az evés közbeni csámcsogás, böfögés, szürcsölés igen gyakori. 

Ezt azért is jó megjegyezni, mert egy tárgyalás akár vacsorával is 

végződhet, ahol bizony, biztosan állíthatom, hogy szembesülünk 

ezzel a nekünk furcsa szokással. Ilyenkor nem illik meglepődni.” 

Az üzleti együttműködések kérdésköre kapcsán figyelembe kell 

venni, hogy egyetlen helytelen lépés, apró kommunikációs zavar 



 Üzleti viselkedés… 21 

 

 

veszélybe sodorhatja az együttműködés pozitív kimenetelét, illetve 

személyes megítélésünket, ami a kínai kultúrában nagyon fontos. 

Nem számíthat sikerre az, aki nem készül fel az országhatáron kívüli 

interakciókra. A fenti eset tipikus példa arra, hogy a szokások 

kultúránként különbözőek lehetnek. 

E7. 

„Szüleim másfél évtizede dolgoznak multikulturális környezetben, 

így egyértelmű volt, hogy gyakorlatomat én is a vállalatuknál 

végzem (M. C., kiemelten a szántóföldi növényfajok termeltetésével, 

értékesítésével foglalkozik). Sok kultúrából érkezett csapat tagja 

lettem, ami először nagyon vonzott, de közben sok bosszúságot is 

okozott. Mire célzok itt? Arra, hogy különböző országokból 

származó emberek egy-egy számukra teljesen természetes dologgal 

megbánthatják a másik kultúrából származó partnerüket, 

kollégájukat egy apró viselkedésformával vagy etikett szabállyal, 

mely a saját kultúrájukban elfogadottnak számít, míg egy másik 

országból érkező ember számára egyáltalán nem az. Ez vonatkozott 

a közvetlen, vállalaton belüli kommunikációra is, de arra is, amikor 

a cég Magyarországon kívüli telephelyeivel kommunikáltam. 

Összegyűjtöttem és csoportosítottam a kollégák származásait kultúra 

szerint:  

˗ török származású, de családjával Svájcban él, 

˗ nigériai származású, de Franciaországban él, 

˗ tunéziai származású, de családjával Svájcban él, 

˗ francia és belga szülők gyermeke, aki Costa-Rica-i férjével 

és kislányával Svájcban él, 

˗ litván származású, de orosz férjével és kisfiával 

Magyarországon él. 

Konkrét tapasztalataim: a franciák nem voltak túl segítőkészek, 

például, ha megkérik valamire, önmaguktól segítséget nem 

ajánlanak fel – például velünk, magyarokkal ellentétben, akik 

mindig meg akarják ’gyorsan menteni a világot’. A francia 

kollégáimat például egy projekt során folyamatosan irányítani kell, 
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meetingeket, konferenciabeszélgetéseket, emaileket kell folytatni 

velük, annak érdekében, hogy az ügy haladjon előre. Az ukránok 

nagyon segítőkészek, kitartóak, viszont egy kicsit nyers a modoruk. A 

románok precízek, nagy a munkabírásuk, minden történelmi 

ellentétet félretéve nagyon jól tudtam velük együttműködni.” 

A fenti eset is bizonyítja, hogy a kultúrák ismerete elengedhetetlen, 

ha más-más kultúrából származó munkavállalóknak kell 

együttdolgozni. A különböző viselkedési jellemzők vizsgálatakor 

nemcsak az aktívákra kell fókuszálni (mint például üdvözlési 

formák, kézfogás, tegezés-magázás, non-verbális kommunikáció), 

hanem a passzívákra is, mint például döntéshozatali folyamat, 

konfliktuskezelés, stb. 

Összegzés 

Globális környezetben működő tudásra, megfelelő készségekre és 

tapasztalatokra van szükség. A vállalatok minden területre és 

minden szintre olyan munkavállalókat keresnek, akik képesek 

kezelni a nemzeti és kulturális kihívásokat. A globális tudás, az 

interkulturális érzékenység és interkulturális kompetencia továbbra 

is fontos tényezők, nemcsak vezetői szinteken, de a vállalat minden 

szintjén.  

Kutatások és üzleti tapasztalatok egyaránt azt igazolják, hogy a 

globalizálódó gazdaságban tartós versenyelőnyöket egyre kevésbé 

lehet csak kiváló termékekkel és korszerű technológiákkal 

megőrizni. Ha egy vállalat versenyképes akar maradni, akkor 

megfelelő viselkedési módokra és elkötelezettségre van szükség a 

munkavállalók részéről a vezetési színvonal és minőség, valamint a 

cég intellektuális tőkéje mellett. 

A tanulmányban elemzett esettanulmányokon keresztül látható, 

hogy a folyamatos tanulás egymás kulturális környezetéből tud 

bennünket többé és jobbá tenni, a diverzitás ismerete és tiszteletben 

tartása szükséges a sikeres és hatékony együttműködéshez. A sikeres 

együttműködés eltérő kultúrkörből származó felek között lehetséges, 
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csupán elég figyelmet kell fordítani arra, hogy felkészültek, 

tájékozottak, valamint elfogadóak legyünk más kultúrából származó 

partnerünkkel. 

El kell fogadnunk, hogy bár a viselkedés alapvetően genetikai 

alapokon nyugszik, változásában fontos szerepet játszanak a tanult 

elemek is. Az adott csoport kultúrája, hagyományai határozzák meg, 

miként viselkedik az egyén, következésképpen a mai gazdasági 

valóságban a kultúra jelentős szerepe vitathatatlan. 

A viselkedéstechnikai elemek megfelelő használata, valamint más 

kultúrák és azok hagyományainak tiszteletben tartása, nemcsak az 

üzleti élet területén vezet sikerhez, hanem a mindennapi életben is. 
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A KÖZELSÉG MEGJELENÉSI FORMÁI A 

NEMZETKÖZI VÁLLALATI KAPCSOLATOKBAN 

 

KECSKÉS PETRA
1

 

A gazdasági és társadalmi folyamatok változásának hatására az e processzusokat 

leíró terminusok átalakulása is megfigyelhető jelenség. A vállalatok egymás között 

kialakult kapcsolatainak növekedésével párhuzamosan az e relációkat, valamint a 

kapcsolódások hátterében álló, azokat mozgató és meghatározó tényezők feltárása 

és tanulmányozása is megkezdődött. A hagyományos, földrajzi interpretáción 

túlmutató tényezők elemzése figyelhető meg a regionális tudományok területén, 

amely az ún. szubreális vagy nem földrajzi közelség kifejezést hívta életre. E 

ponton vetődik fel a kérdés, hogy akkor milyen módon értelmezhető két vállalat 

közelsége. A tanulmány elméleti áttekintés és szintézis formájában ismerteti a 

földrajzi közelség értelmezésének és mérhetőségének lehetőségeit, valamint 

bemutatja a nem földrajzi közelségként azonosított faktorokat, amelyek puha, 

kevésbé egzakt módon mérhető tényezők, ám szerepük releváns a nemzetközi 

színtéren realizálódó vállalatközi kapcsolatok során. 

Kulcsszavak: közelség, interpretációs különbségek, vállalati kapcsolatok 

Bevezetés 

Napjaink gazdaságában még a legnagyobb és legerősebb vállalatok 

sem tudják megállni helyüket a piacon egyedül, együttműködések, 

kapcsolatok nélkül. A vállalati kapcsolatok számos válfaja és 

módozata alakult ki az utóbbi évtizedekben, a kapcsolatok létesítését 

sokféle cél és motiváció határozhatja meg, amelyek alapján a 

kapcsolatok tipizálhatóak. 

                                                 

 tanársegéd, Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Nemzetközi 

Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék, e-mail: kecskes.petra@sze.hu 
1
 Jelen tanulmány a szerző doktori értekezésének a közelség terminológiai 

változásait áttekintő fejezeteinek kivonata (KECSKÉS PETRA: A közelség 

értelmezése szervezetközi relációkban. Doktori értekezés, 2018, Széchenyi István 

Egyetem, Győr.) 
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A gazdasági szervezetek egymás között kialakított kapcsolatai, 

valamint a nem gazdasági tevékenységet végző szervezetek irányába 

megvalósuló kapcsolatai realizálódhatnak egyrészt a lokális térben, 

másrészt – a térbeli távolságokat áthidalva – más országokban, 

kontinenseken elhelyezkedő partnerekkel.  

A növekvő számú és erősségű vállalati kapcsolatok, 

kapcsolatrendszerek, valamint a puha tényezők e kapcsolatokon 

keresztül megvalósuló áramlásának felerősödése magával hozta a 

közelség tanulmányozását. Mindez egyúttal a közelség terminusának 

újradefiniálását is jelentette, hiszen a térbeli távolságok áthidalását 

kevésbé egzakt módon mérhető tényezők is segítik. E tényezők közé 

sorolható a kultúra, az értékek, a bizalom, a gondolkodásmód, vagy 

a szabályozás, amelyek hasonlóságuk vagy meglétük szerint képesek 

biztosítani a vállalatok és szervezetek közötti közelséget. 

A tanulmányban áttekintésre kerülnek a vállalati kapcsolatokat 

meghatározó közelség terminus, valamint a kifejezés 

újraértelmezése során definiált ún. közelség-dimenziók, amelyek 

segítenek a vállalati kapcsolatok újszerű megközelítésében. A 

fejezetek egyúttal mutatják azt az átalakulást is a fogalom kapcsán, 

amely a távolság hagyományos, fizikai értelmezésétől vezet a 

gazdasági távolságon át az ún. szubreális távolság kifejezéshez – 

utóbbi esetében preferált a közelség meghatározás, amely a 

kapcsolatok és a kapcsolatok létesítését befolyásoló, megkönnyítő 

tényezők létére, illetve hasonlóságára vonatkozik. 
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A távolság a hagyományos földrajzi értelmezés szerint 

A közelség tudományos modellek alkotóelemeként (lásd 

gravitációs modell, centrum-periféria modell) számos esetben 

megjelenik a tértudományokban, mind elméleti, mind gyakorlati 

síkon. A közelség mint térdimenzió mindkét esetben hagyományos, 

azaz földrajzi értelemben használatos, fontos szerepe van a 

telephelyelméletekben
2
, a vonzáskörzetek kijelölésében

3
, továbbá 

települések közlekedésének ellátásakor
4
, vagy a munkaerő ingázása 

kapcsán.
5
 

Közös vonás ezekben az elméletekben, hogy a közelség terminus 

helyett a távolság kifejezést preferálják, amely utal a térbeli eltérés 

mértékére.  

Ha a hétköznapi értelmében használjuk a távolság terminust, akkor 

a tér két pontja közötti legrövidebb út hosszát jelenti.
6
 Tudományos 

megfogalmazás szerint a távolság nem más, mint két hely (vagy két 

alakzat) térbeli eltérésének mértéke.
7
 

                                                 
2
 Vö. ISARD, WALTER: Introduction to Regional Science. 1975, Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs; KRUGMAN, PAUL: A földrajz szerepe a fejlődésben (The Role 

of Geography in Development). Tér és Társadalom, 2000/4. szám, 1–21. o.; 

PORTER, MICHAEL R.: Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries 

and Competitors. 1998, The Free Press, New York. 
3
 KISS JÁNOS P. – BAJMÓCY PÉTER: Gravitációs modellek alkalmazása a 

térszerkezet vizsgálatára. Területi Statisztika, 2001/5. szám, 479–491. o. 
4
 Vö. BAJMÓCY PÉTER – KISS JÁNOS P.: Megyék, régiók és központjaik – 

Modellek tükrében. Tér és Társadalom, 1999/1–2. szám, 31–51. o.; ERDŐSI 

FERENC: A kommunikáció környezeti szempontból „Janus-arcú” globalizálódása. 

Környezetvédelmi Mozaikok. 2003, Tiszteletkötet Dr. Kerényi Attila 60. 

születésnapjára, Debrecen, 58–70. o. 
5
 PÉNZES JÁNOS – MOLNÁR ERNŐ – PÁLÓCZI GÁBOR: Helyi munkaerő-piaci 

vonzáskörzetek az ezredforduló után Magyarországon. Területi Statisztika, 

2014/5. szám, 474–490. o. 
6
 LENGYEL IMRE – RECHNITZER JÁNOS: Regionális gazdaságtan. 2014, Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 
7
 NEMES-NAGY JÓZSEF: A tér a társadalomkutatásban. Bevezetés a regionális 

tudományba. 1998, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 168. o. 
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A fizikai vagy földrajzi távolság esetében is megfigyelhetők 

különbségek abban a tekintetben, hogy melyik szerző milyen mérési 

módszerek alapján határozza meg azt. Az 1. táblázat négy szerző 

fizikai távolság-fogalmát foglalja össze, az alkalmazott mérési 

módszerekkel együtt. 

1. TÁBLÁZAT 

A fizikai, hagyományos távolság-fogalmak 

Nemes-Nagy  

(1998) 

Schneider  

(2007) 

Lengyel  

(2010) 

Matuschewski 

(2012) 

A fizikai 

(/földrajzi, 

légvonalbeli) 

távolságot 

hétköznapi 

távolságként 

azonosítja: 

- euklideszi 

távolság, 

- Manhattan 

távolság, 

- Csebisev-

távolság. 

- Légvonalbeli 

távolság, 

- útvonal-

távolság, 

- Manhattan 

távolság. 

- Légvonalban 

mért 

(euklideszi) 

távolság. 

- Euklideszi 

távolság, 

- Manhattan 

távolság. 

Forrás: Saját szerkesztés (2017)8 

Az euklideszi távolság geometriai értelemben két pont közötti 

egyenes szakasz hosszát jelenti, amely a hétköznapi értelemben 

használt távolságfogalmat takarja. A Manhattan távolságot city 

block távolságnak is nevezik, amely két pont 

koordinátakülönbségének, abszolút értékeinek összegét mutatja; 

                                                 
8
 NEMES-NAGY JÓZSEF: A tér a társadalomkutatásban. Bevezetés a regionális 

tudományba. 1998, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest; 

SCHNEIDER, HELMUT: Grundlagen Humangeographie II: Einführung in die 

Wirtschaftsgeographie. 2007, Institut für Geographie, Universität Duisburg, Essen 

– Campus Duisburg; LENGYEL IMRE: A regionális tudomány “térnyerése”: reális 

esélyek avagy csalfa délibábok? Tér és Társadalom, 2010/3. szám, 11–40. o.; 

MATUSCHEWSKI, ANKE: Vorlesung „Einführung in die Wirtschaftsgeographie”. 

2012, Geographisches Institut Bayreuth. http://www.wigeo.uni-

bayreuth.de/de/download/SS_2012/vorlesung_wigeo_1_einf__hrung.pdf (2017. 

10. 22.) 
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elnevezését New York egyik kerületéről kapta, ahol a légvonalbeli 

távolságok megadása helyett az utcasorok és háztömbök adják a 

ténylegesen megteendő távolság mértékét. A Csebisev-távolság 

egyrészt két síkbeli pont esetében a nagyobb koordinátakülönbség 

abszolút hosszát fejezi ki, n-dimenzióban pedig a legnagyobb 

koordinátakülönbség abszolút értékét mutatja.
9
 

A gazdasági távolság 

Ha gazdasági egységekről van szó, akkor az üzleti döntések során 

az alábbi távolságtípusokat különböztetjük meg: 

˗ közlekedéshálózati távolság, melyet a tényleges közúti, 

vasúti útvonalon mérünk, 

˗ időtávolság, mely megmutatja, hogy mennyi idő szükséges 

az adott szállításhoz, 

˗ gazdasági/költség távolság, mely a szállítás költségét adja 

meg.
10

 

Erdősi
11

 a távolság fogalmát kardinális térparaméterként értelmezi. 

A szerző munkáiban a kommunikációs forradalom távolságokra, 

valamint közlekedésre kifejtett hatását vizsgálja
12

, bevezetve a 

logisztikai távolság fogalmát, amely a személy- és áruszállítási 

útvonalak kiválasztása során alkalmazott üzemeltetés észszerűsítési 

szempontok előtérbe helyezését jelenti.
13
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Tóth és Kincses
14

 munkáiban szintén a közlekedés kapcsán jelenik 

meg a távolság fogalma az elérhetőségi modellek ellenállási 

faktoraként, vagyis leküzdendő távolságként. A Bain & Company 

által 2016-ban megjelentetett tanulmány a távolság csökkenő 

költségeire hívja fel a figyelmet, melynek hátterében a 

kommunikációs és technológiai fejlődés áll. Dusek és Szalkai a 

földrajzi térrel veti össze az idő- és költségtereket, melyek 

hálózatokból – azaz csomópontokból és az azokat összekötő 

útvonalakból – épülnek fel.
15

 

A gazdasági távolság-dimenziók szintén adott mértékegység 

használatával mérhetőek, azaz a távolság mértéke számokkal 

kifejezhető, és alapjukat a földrajzi közelség adja.  

Nachum és szerzőtársai
16

 az országok elhelyezkedése 

vonatkozásában elemzik a földrajzi közelség jelentőségét, valamint 

azt, hogy a földrajzi közelség által befolyásolt gazdasági (költség) 

távolság hogyan hat a multinacionális nagyvállalatok telephely-

választási döntéseire. Vizsgálataik kimutatták, hogy a hagyományos 

erőforrásokhoz való hozzáférés (fizikai és gazdasági közelség) 

háttérbe szorult, a tudáshoz való hozzáférés viszont fontosabb lett.  

A gazdasági távolsággal kapcsolatos nemzetközi szakirodalom 

áttekintése során terminológiai zavar mutatkozik. Az economic 

distance angol kifejezésre rákeresve, azt a tanulmányok többsége az 

országok közötti gazdasági távolság meghatározására használja, azaz 

a gazdaságaik közötti különbségek definiálására bizonyos dimenziók 
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mentén.
17

 Érdemes tehát körültekintően olvasni és figyelni az adott 

tanulmányban alkalmazott terminusok jelentésére. 

A szubreális távolság 

A gazdaság térbeliségének elemzésekor (vállalatok kapcsolatai) 

egyrészt megjelenik a területi eloszlás, másrészt a „gazdasági 

alapkategóriák tereinek elemzése is”.
18

 A távolságfogalmak 

tekintetében a szerző a földrajzi és gazdasági távolság mellett a 

társadalmi távolság kifejezést használja, amellyel az egyének és 

társadalmi csoportok különbözőségét jelöli.
19

  

Nicholson és szerzőtársai
20

 a földrajzi tér mellett a kapcsolati tér 

dimenzióját különítik el, amely az individuumok és gazdasági 

egységek közötti kapcsolódásokat és közelséget foglalja magában.
21

 

Schneider
22

, valamint Matuschewski
23

 a távolságot és 

ellentétpárját, a közelséget is elemzik és tipizálják. E koncepcionális 
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szétválasztás és csoportosítás mutatja egyrészt a 21. századi 

gazdasági és társadalmi folyamatok hatását, vagyis modern 

értelemben használt távolság- és közelségfogalmak megjelenését, 

másrészt a távolság és a közelség párhuzamos alkalmazása utal a 

kifejezések negatív, illetve pozitív töltetű értelmezési lehetőségeire. 

Schneider a fizikai és gazdasági távolság mellett egy további 

kategóriát különít el, amely szubreális távolságként értelmezhető, és 

szociokulturális távolságnak nevezi.
24

 Emberek, valamint társadalmi 

csoportok közötti távolság kifejezésére használja a terminust, melyet 

két szinten értelmez: 

˗ vertikális (státuszban, jövedelemben vagy például 

képzettségben „mért” távolság), 

˗ horizontális (az életstílus pluralizáltsága által előidézett 

távolság). 

Matuschewski Schneiderhez hasonlóan a társadalmi 

egyenlőtlenség mértékét használja a szubreális távolság kifejezésére, 

melyet szociális távolságként/messzeségként azonosít az egyének és 

társadalmi csoportok szintjén.
25

 Mindazonáltal a kognitív távolság 

definícióját is bevezeti, ami szervezetek tudásállományának 

különbözőségét jelenti, és befolyásolja a szervezetek 

kommunikációs képességét. Szőke
26

 a kognitív távolság fogalmát a 

pszichikai távolság meghatározással azonosítja. 
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Alapvetően két távolság-típus különíthető el, amelyek alapját 

mérhetőségük adja. A reáltávolságok közé sorolható egyrészt a 

távolság földrajzi interpretációja, másrészt az általam gazdasági 

távolságként definiált kategória, melyben a fizikai távolsággal 

szorosan összefüggő, távolság-típustól függően különböző 

mértékegységgel kifejezhető távolságfogalmak szerepelnek.  

A reáltávolságokkal szemben az Erdősi által szubreális 

távolságként megfogalmazott távolság áll, amely a társadalom 

térbeli átrendeződése, a hálózatosodás, a kapcsolati tér előtérbe 

kerülését jelöli.
27

 

A 2. táblázat összesíti a távolságfogalmak hazai és nemzetközi 

szakirodalmakban fellelhető kategóriáit, különbséget téve a 

reáltávolságok és a szubreális távolság, pontosabban közelség 

között. 

2. TÁBLÁZAT 

A távolság-fogalmak kategorizálása 

Reáltávolság 
Szubreális tér és 

távolság 

Földrajzi 

távolság: 

hagyományos 

értelemben vett 

fizikai, 

légvonalbeli 

távolság 

Gazdasági távolság: 

A földrajzi távolsággal 

függvényszerű (pl. lineáris, 

lépcsős) kapcsolatban álló 

távolságok. Ide tartozik: 

˗ közlekedéshálózati 

távolság, 

˗ költségtávolság, 

˗ időtávolság. 

Társadalmi 

kapcsolatokon 

alapuló 

távolságok: 

A társadalom 

kapcsolataitól, az 

interakciók 

erősségétől és 

szorosságától függő 

távolság.  
Forrás: Saját szerkesztés (2017) 
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Bathelt és Glückler a gazdaságban zajló térbeli folyamatokkal 

foglalkozott, kiemelve, hogy a kapcsolódások, kapcsolati terek 

határozzák meg a folyamatokat.
28

 A földrajzi közelség fontossága 

mellett a kapcsolati térre irányították a figyelmet, amelyben a 

földrajzi közelségen túlmenően további közelség-dimenziók is 

szerepet kapnak. 

Többféle megközelítés született a földrajzi és a nem földrajzi 

közelség-dimenziók megkülönböztetésére, a nem földrajzi közelség 

tipizálására. A nem földrajzi vagy más néven szubreális közelség 

kifejezés használata abban az esetben indokolt, amikor arra 

szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a fizikai közellét mellett egyéb 

tényezők is megjelennek a szervezetek közötti interakciókban.  

A szubreális közelség a puha tényezőket összefoglalva, egyfajta 

’ernyőfogalomként’ funkcionál és a szervezetközi kapcsolatokban 

értelmezhető ún. puha tényezőket együttesen megkülönbözteti a 

földrajzi közelség-dimenziójától. 

A közelség-dimenziók szakirodalmakban megtalálható és 

különféle módon definiált típusait szintetizálva érdemes 

megkülönböztetni a földrajzi és a nem földrajzi, vagy más néven 

szubreális közelség-dimenziókat egymástól. A szubreális közelség 

további aldimenziókra osztható: 

˗ technológiai közelség: amely a szervezetek közös 

technológiai tapasztalatait és/vagy tudását jelenti
29

; 

˗ kapcsolati/szervezeti közelség: amelyet különféle 

kommunikációs interakciók segítenek elő, Boschma szerint 
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a szervezeten belüli, másrészt a szervezetek közötti 

interakciók elemzésére is szükség van.
30

  

Capello és Nijkamp a szervezeti közelséget kapcsolati közelségnek 

nevezte, melyet a gazdasági szereplők közötti interakciók és 

együttműködések kifejezésére használnak.
31

 

A kapcsolati vagy más szerzők által szervezeti közelségként 

definiált közelség-dimenziók többféle tényezőcsoportot foglalnak 

magukban, amelyek közé sorolhatóak: 

˗ kognitív közelség: a közös nyelv és az osztott, hasonló 

értékek, kompetenciák és készségek miatt könnyebben 

kommunikálnak egymással, jobban megértik egymást, 

amelynek következtében a tudásátadási folyamat is 

rövidebbé és egyszerűbbé válik
32

; 

˗ intézményi közelség: Boschma szerint egyrészt jelenti a 

formális (pl. jogszabályok)
33

, másrészt az informális (pl. 

azonos nyelv, kultúra) intézményi keretrendszert, amely 

képes olyan üzleti környezet kialakítására, melyben a 

homogenitáson alapuló interakciók létrejöhetnek; 

˗ kulturális közelség: Menzel értelmezésében a kulturális 

közelség a kapcsolati közelség egyik aldimenziója
34

, mely a 
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közös szabályokat, szokásokat, ideológiákat, nézőpontokat 

és hagyományokat jelenti; 

˗ virtuális közelség: a virtuális közelség a földrajzi távolság 

áthidalására szolgál
35

, mely során az online felületek 

segítségével biztosított a folyamatos kapcsolattartás; 

˗ társadalmi közelség: a gazdasági szereplők mikroszintű 

társadalmi beágyazottsága jelenik meg, ahol a bizalomnak, 

valamint az egyének közötti távolságtartásnak is kiemelkedő 

szerep jut.
36

 

Ahány kutatás és kutatási irány, annyiféle közelség-meghatározás. 

A terminusok közötti átfedések elkerülése érdekében érdemes 

csökkenteni a közelség-dimenziók számát, továbbá egzakt módon 

meghatározni azok jelentéstartalmát, mindezt oly módon, hogy az 

adott dimenzió könnyen azonosítható és elkülöníthető legyen a 

további dimenzióktól. 

Összegzés 

A vállalatok más vállalatok, illetve nem gazdasági jellegű 

szervezetek irányába megvalósuló kapcsolatait számos tényező 

befolyásolja, amelyek a kapcsolatok jellegére, módjára és formájára 

is hatással vannak. Az infokommunikációs eszközök révén 

napjainkban a vállalatok is képessé váltak arra, hogy a hagyományos 

földrajzi távolságokat leküzdve, ún. puha tényezők, azaz a szubreális 

közelség-dimenziók előtérbe kerülésével építsenek ki és tartsanak 

fenn kapcsolatokat. 

A tanulmány egyrészt szintetizálta a közelség-fogalmak 

megjelenési módjait, valamint azok jelentéstartalmát, másrészt – 

tekintettel a vállalati kapcsolatok evolúciójára – felhívta a figyelmet 

a közelség-terminus jelentésének változásai mögött rejlő tényezőkre, 
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továbbá arra, hogy a távolság kifejezés helyett miért vált preferálttá 

a közelség meghatározás. 

A szerző az elméleti áttekintés alapján empirikus kutatás keretében 

vizsgálja és tanulmányozza a szintézisben azonosított közelség-

dimenziókat, valamint a földrajzi közelség változó szerepét, amely 

doktori értekezésének alapját és fő kutatási irányát jelenti. 
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JAPÁN ÉS SVÉDORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

MASZKULIN ÉS FEMININ ATTITŰDÖK MENTÉN 

 

KOCSIS ALEXANDRA

 

Napjaink hétköznapi, üzleti és tudományos életét egyaránt meghatározza a nők és 

a férfiak társadalomban betöltött szerepe. A tanulmány célja bemutatni a 

maszkulin-feminin kulturális dimenziót és két nagyméretű kvantitatív kultúraközi 

összehasonlító kutatás alapján ismertetni a japán és a svéd kultúrára vonatkozó 

értékeket. A két tárgyalt kutatás eredményei ellentmondásosak, így a tanulmány 

következtetése az, hogy az összehasonlító kultúrakutatások mellett szükség van 

egy-egy adott nemzeti kultúra kvantitatív és kvalitatív módszerekkel végzett 

vizsgálatára is, amelyek közül az utóbbi a szerző további kutatási tervei között 

szerepel. 

Kulcsszavak: asszertivitás, kulturális dimenziók, nemi egyenlőség 

Bevezetés 

A különböző kultúrákhoz tartozó emberek eltérő módon fejezik ki 

az érzelmeiket, más nem verbális jelzéseket használnak, 

személyközi kapcsolataik és szabályaik különbözhetnek egymástól.
1
 

Kutatók, kultúrantropológusok és szociálpszichológusok számos 

kutatást folytattak annak feltérképezésére, hogy mely ismérvek 

alapján lehet a különböző kultúrákat összehasonlítani egymással. 

Azokat az értékeket, amelyekről úgy vélik, hogy az összehasonlítás 

eszközéül szolgálhatnak, a főként felmérésekkel végzett úgynevezett 

dimenzió-alapú összehasonlító kultúrakutatások kulturális 

dimenziókként határozzák meg. Jelen tanulmány a maszkulin-
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feminin dimenzióval foglalkozik. Geert Hofstede 1980-ban
2
 és 

1991-ben
3
 megjelent műveiben egy IBM-felmérés során készített 

kérdőív eredményei alapján vont le következtetéseket a nemzeti 

kultúrákról.  

A GLOBE
4
 kutatás előkészítése során két dimenzióra osztották 

Hofstede maszkulinitás dimenzióját, így a felmérésben az 

asszertivitást és a nemek közti egyenlőséget külön-külön vizsgálták.
5
 

A tanulmány célja a két vizsgálat eredményeinek áttekintése két 

nemzeti kultúra, Japán és Svédország vonatkozásában. 

A kultúra meghatározása 

A kultúra egy összetett fogalom, amelynek elemzése során már az 

1950-es években Kroeber és Kluckhohn
6
 több mint 100 definíciót 

gyűjtött össze, azonban egységes, mindenki által elfogadott 

meghatározása a mai napig nem létezik. Az egyik legismertebb 

kultúrakutató, Geert Hofstede a kultúrát a gondolkodás kollektív 

programozásaként definiálta, amely megkülönbözteti egy csoport 

vagy egy kategória tagjait másoktól. Ez a programozás befolyásolja 

gondolkodási sémánkat, így különböző kultúrák nem egyformán 

értelmezik az élet különböző dolgait, amely például hat arra is, hogy 

milyen intézményrendszereket állítanak fel.
7
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A GLOBE kutatócsoport kultúraértelmezése szerint „a kultúra a 

közösség tagjainak közös tapasztalatokból származó és 

generációkon keresztül átöröklődő, a közösség valamennyi tagja 

által osztott motivációinak, értékeinek, meggyőződéseinek, 

identitásainak és a lényeges események közös értelmezéseinek vagy 

jelentéseinek összessége”.
8
 

A fenti definíciókból kitűnik, hogy a kultúra közös tapasztalatok, 

értékek, attitűdök összessége, amelyet a szocializáció során az adott 

nemzet tagjai elsajátítanak. A kultúra belső struktúrájának 

szemléltetésére megfelelő Hofstede hagyma-modellje. Ez a modell 

ugyanis úgy ábrázolja a kultúrát, mint amelynek van egy központi 

része (az értékek) és ezt a kultúra rétegei (bentről kifelé haladva: 

rítusok, hősök, szimbólumok) mint a hagyma levelei veszik körül.
9
 

Maszkulin vs. feminin kultúra 

A maszkulin (férfias), illetve feminin (nőies) kultúrák 

megkülönböztetésére határozta meg még a múlt század második 

felében Hofstede a maszkulinitás–femininitás kulturális dimenzióját. 

1967 és 1973 között az IBM leányvállalatai körében, több mint 50 

ország 116.000 alkalmazottjának munkához való hozzáállását 

vizsgálta egy kérdőív segítségével. A hofstedei adatbázisban 

jelenleg 76 kultúra szerepel.
10

 

A kutatási eredményeket alapul véve dolgozta ki azokat a 

kulturális dimenziókat, amelyek mentén az egyes nemzeti kultúrák 

összehasonlíthatóvá váltak. Kezdetben négyet, majd ötöt, később 

pedig hat dimenziót különböztetett meg egymástól. Az eredeti négy 

dimenzió a hatalmi távolság, a bizonytalanságkerülés, az 
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individualizmus versus kollektivizmus, illetve a maszkulinitás 

versus femininitás voltak, amelyeket később a hosszú távú és rövid 

távú orientáció, majd az engedékenység versus korlátozás dimenziók 

egészítettek ki.
 
 

Jelen tanulmányban a maszkulin versus feminin dimenzióval 

foglalkozom. Hofstede kutatásaiban ez a dimenzió azt vizsgálja, 

hogy az adott kultúrában a férfias vagy a nőies vonások a 

meghatározóak. Hofstede szigorúan értelmezi a férfiassághoz, illetve 

a nőiességhez kapcsolódó magatartási formákat és 

viselkedésmódokat (1. táblázat). 

1. TÁBLÁZAT 

A maszkulin–feminin dimenzió jellemzői 

 
MASZKULIN 

JELLEMZŐK 
FEMININ JELLEMZŐK 

Értékrend 

anyagi javak, siker, pénz, 

hatalom, erősebb túlélési 

ösztön érvényesül 

másokról való gondoskodás, 

szolidaritás, a környezet és a 

természet védelme, jólét 

fontossága 

Oktatás 

a legjobb diák az 

irányadó, a bukás 

tragédiának minősül, a 

tanároknál fontos a 

szakmai tudás, nincs 

koedukáció 

az átlagos diák a példa, a 

bukás nem minősül 

tragédiának, a tanároknál a 

kedvesség a legfontossabb, 

van koedukáció 

Üzleti élet 

verseny folyik, 

konfliktusok megoldása 

küzdelemek árán, 

munkamánia jellemző, 

magas fizetés elérése, 

kihívások keresése, 

elismerés 

kompromisszumos 

megoldás keresése, 

konfliktuskerülő magatartás, 

vezető jó 

munkakapcsolatban áll a 

beosztottakkal, 

együttműködés jellemző 

Mottó 
„Azért él, hogy 

dolgozzon.” 

„Azért dolgozik, hogy 

jobban éljen.” 
Forrás: Saját szerkesztés Hofstede – Hofstede (2008) alapján 



 Japán és Svédország ... 45 

 

 

Hofstede kulturális dimenzióit és kutatási eredményeit is alapul 

véve a GLOBE nemzetközi kutatási program kísérletet tett a 

különböző kultúráknak egy egységes szempontrendszer szerinti 

összehasonlítására.
11

 A projekt elkészítése során többfázisú, 

kvantitatív és kvalitatív módszereket tartalmazó felmérést 

készítettek a társadalomkutatók. Részben a hofstedei modell 

továbbfejlesztéseként tehát kilenc dimenziót alkalmaztak: 

bizonytalanságkerülés; hatalmi távolság; társadalmi, intézményi 

kollektivizmus; csoport kollektivizmus; nemek közti egyenlőség; 

asszertivitás; jövő-orientáció; teljesítmény-orientáció; illetve humán-

orientáció.
12

 

A hofstedei maszkulinitás–femininitás dimenziójához a nemek 

közti egyenlőség és az asszertivitás dimenziója kapcsolódik. A 

GLOBE kutatói azért bontották ketté Hofstede dimenzióját, hogy a 

Hofstede által kissé összemosott nemi szerepek és a munkához, 

szervezetekhez, egyénekhez való viszony két külön dimenzióban 

jelenjen meg.  

A nemek közti egyenlőség dimenziója azt jelöli, hogy a társadalom 

vagy egy szervezet mennyire minimalizálja a nemi szerepek közti 

különbségeket, elősegítve ezzel a nemek közötti egyenlőség 

biztosítását.
13

 E dimenzió vonatkozásában tehát, amennyiben magas 

értéket ér el egy nemzeti kultúra, feminin kultúrának tekinthető. 

Ezzel szemben az asszertivitás dimenziója azt tükrözi, hogy a 

társadalmak és szervezetek tagjai a társadalmi kapcsolataikban 

milyen mértékben mutatnak asszertív, konfrontációs és agresszív 

vonásokat.
14

 Az ebben a dimenzióban elért magas érték tehát 
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hofstedei értelemben maszkulin jelleget tükröz. A GLOBE 

kutatásban újdonság az is, hogy nemcsak az adott társadalomra 

jellemző valós értéket kutatja, hanem a kívánatos értéket is, ami arra 

utal, hogy az adatközlők szerint milyennek kellene lennie a 

helyzetnek az adott országban. 

Japán és Svédország összehasonlító elemzése a maszkulin vs. 

feminin dimenzió mentén 

Hofstede maszkulinitás-indexe szerint Japán az egyik legerősebb 

maszkulin ország a világon (95-ös érték), míg Svédország az egyik 

legkevésbé maszkulin (5-ös érték), vagyis az egyik legerősebben 

feminin kultúra a világon (1. ábra).
15

 

1. ÁBRA 

Japán és Svédország a hofstedei dimenziók alapján 

 
Megjegyzés: A kék szín jelöli Japánt, a lila Svédországot. 

Forrás: https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/  

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a japán társadalmat a 

verseny, a siker és az eredmények elérése irányítja. Ezzel szemben 

Svédországban a nőies értékek dominálnak, illetve elengedhetetlenül 

fontos náluk a szolidaritás, a környezet és a természet védelme, 

valamint az emberi kapcsolatok megbecsülése. A társadalom 
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domináns értékei továbbá a másokon való segítés és az életminőség 

javítása. 

Ugyanakkor a GLOBE kutatás eredményeit figyelembe véve némi-

leg árnyaltabb képet kapunk a két országról a férfias és a nőies atti-

tűdöket illetően (2. táblázat). 

2. TÁBLÁZAT 

A maszkulin–feminin dimenzió jellemzői 

Dimenzió  Japán Svédország 

Asszertivitás valós érték 3,59 3,38 

kívánatos érték 5,56 3,61 

Nemek közti 

egyenlőség 

valós érték 3,19 3,84 

kívánatos érték 4,33 5,15 
Forrás: Saját szerkesztés https://globeproject.com/results/countries alapján  

A fenti eredmények azt mutatják, hogy az asszertivitás tekintetében 

a valós érték nincs messze egymástól a két ország esetében (bár az 

értékek alapján Japán maszkulinabb orientációjú), ami azt jelenti, 

hogy mindkét országban viszonylag alacsony az olyan férfias 

tulajdonságok megléte, mint a konfrontáció, az agresszivitás és az 

asszertivitás. Ugyanakkor a kívánatos érték Japánban jóval 

magasabb, mint Svédországban, vagyis a japánok nagyobb 

mértékben várnák el ezeknek a férfias vonásoknak a meglétét, mint a 

svédek, akik nagyjából elégedettek a fennálló helyzettel. A nemek 

közti egyenlőség tekintetében azt láthatjuk, hogy szintén nincs 

jelentős különbség a két ország között a valós értékeket illetően, bár 

az értékek alapján itt is Japán a maszkulinabb. A kívánatos értékek 

ugyanakkor mindkét ország esetében magasabbak, vagyis mind a 

japánok, mind a svédek nagyobb mértékű csökkentést tartanának 

kívánatosnak, igaz, a svédek a japánoknál jóval jelentősebbet.  

A GLOBE kutatás eredményei tehát arra engednek következtetni, 

hogy a hofstedei kutatás eredményeivel ellentétben nincsenek olyan 

jelentős különbségek a két ország között a maszkulinitás vs. 

femininitás dimenziója tekintetében, vagyis nem jelenthető ki 

egyértelműen, hogy Japán maszkulin, Svédország pedig feminin 

kultúra. 
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Összegzés 

A nemzeti kulturális sajátosságok hasznos információkkal 

szolgálhatnak az interkulturális folyamatok megértése során. Jelen 

publikáció rövid áttekintést nyújtott a maszkulin–feminin dimenziók 

vizsgálatának elméleti hátteréről, illetve ismertette két nagy 

összehasonlító kultúrakutatás Japánra és Svédországra vonatkozó 

eredményeit. A kultúrális dimenziók közül a maszkulinitás–

feminitás az egyik legvitatottabb, aminek az az oka, hogy az egyes 

kultúrák között nagy különbségek vannak a dimenzióhoz kapcsolódó 

értékek tekintetében.
16

 A valóságban a maszkulin–feminin 

dimenziók vizsgálata közben minden az elemzés szintjével hozható 

összefüggésbe, ugyanis nem mindegy, hogy egész társadalmak 

kultúráját vesszük górcső alá, vagy éppen egyéneket vizsgálunk 

egyes társadalmakon belül.
17

  

A két ismertetett kutatás eredményei ellentmondásosak. A 

hofstedei eredmények alapján a japán kultúrára a versengés, a nyílt 

konfrontáció és a nemi szerepek közötti nagy különbség, míg a svéd 

kultúrára a nemek közötti egyenlőségre és az életminőség javítására 

való törekvés, a szerénység és gyengédség jellemző, míg a GLOBE-

kutatás értékei szerint a valóságban az asszertivitás tekintetében 

nagyon kicsi a különbség, és a nemi szerepek sem válnak el 

túlzottan egymástól. Utóbbi kutatás a kívánatos értékek tekintetében 

azt mutatta ki, hogy a japán adatközlők jóval határozottabban 

szeretnének viselkedni, mint ahogy most teszik, és a nemek közti 

egyelőségen is szeretnének javítani. 

Az ellentmondásos eredményeket magyarázhatják a különböző 

kérdések és minta mellett az önbevalláson alapuló kérdőívek egyéb 

hátrányai is. A kvantitatív kutatási eredmények érvényességét és 

                                                 
16

 MIKULÁS GÁBOR: Versenyképességi kulturális orientációk azonosítása vezetői 

narrációkban. Doktori értekezés, 2011, Szent István Egyetem Gazdálkodás és 

Szervezéstudományok Doktori Iskola, Budapest.  
17

 HOFSTEDE, GEERT – HOFSTEDE, GERT, JAN: Kultúrák és szervezetek. Az elme 

szoftvere. 2008, VHE Kft., Pécs.  
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megbízhatóságát érdemes kvalitatív vizsgálatokkal is biztosítani 

(ahogy erre a GLOBE-projektben kísérletet is tettek), illetve csak 

egy adott kultúrát vizsgálni akár kvantitatív, akár kvalitatív 

módszerekkel, ideális esetben a kettő kombinációjával. Jelen 

áttekintés folytatásaként azt tervezem, hogy szakirodalom-kutatást 

végzek a svéd és japán kultúra sajátosságaival kapcsolatban, illetve 

sajtótermékekben megjelent híreket, eseteket dolgozok fel a 

maszkulinitás–femininitás szempontjából. 
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TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK A MUNKAHELYI 

ÉRTÉKPREFERENCIÁK TÜKRÉBEN 

 

NÁDAI JULIANNA

 

Napjaink társadalma az élet minden területén értékválsággal küzd, a minket 

körülvevő valóságból nehéz kiválasztani és azonosítani a valós értékeket, amely 

folyamatot megnehezíti az információ áramlásának gyorsasága, a hozzáférhető 

adatok mennyisége, sokfélesége és minősége. A fiatalok munkahelyválasztáskor 

igyekeznek olyan értékelvárásokat megfogalmazni, amelyek számukra kedvező 

jövőképet mutatnak egy-egy munkahelyről vagy beosztásról. Jelen tanulmányban 

bemutatom azokat a szempontokat, amelyek a frissdiplomás fiatalok 

munkahelyekkel szemben felállított értékítéletét és értékelvárásait befolyásolják. 

Mindehhez az értékrendszereket bemutató szakirodalom áttekintése után sorra 

veszem azokat az értékeket, amelyeket a pályakezdők munkahelyi elvárásai között 

hangsúlyosan megjelennek. Ehhez azonban fontos bemutatni azokat a társadalmi 

változásokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az elvárt értékek megváltoztak, 

vagy azokon belül hangsúlyeltolódás tapasztalható. Fontos megjegyezni, hogy 

jelen tanulmány az elvárt értékekre fókuszál, a tapasztalt értékek elemzésére nem 

kerül sor. 

Kulcsszavak: információáramlás, értékelvárások, munkahely, pályakezdők, 

társadalmi változások 

Bevezetés 

A 21. század gazdasági és társadalmi sajátosságai új 

megközelítéseket tesznek szükségessé a munkaerő-piaci igényekhez 

való igazodásban, valamint a fiatal munkavállalók munkahelyekkel 

szemben támasztott értékrendjében is. A felsőoktatási 

intézményekből a munka világába kilépő fiatalok nemcsak az anyagi 

biztonságot helyezik előtérbe, hanem a karrierjük megvalósítását, 

tudásuk és kreativitásuk kibontakoztatásának lehetőségét is. A 
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munkáltatók célja az, hogy a legrátermettebb pályakezdőket 

alkalmazzák, és ennek érdekében olyan munkaerő kiválasztási 

rendszereket dolgoztak ki, amelyek segítségével – véleményük 

szerint – ezt sikeresen megtehetik.  

Napjaink társadalma az élet minden területén értékválsággal küzd, 

a minket körülvevő valóságból nehéz kiválasztani és azonosítani a 

valós értékeket, amely folyamatot megnehezíti az információ 

áramlásának gyorsasága, a hozzáférhető adatok mennyisége, 

sokfélesége és minősége. A fiatalok munkahely választásakor 

igyekeznek olyan érték-elvárásokat megfogalmazni, amelyek 

számukra kedvező jövőképet mutatnak egy-egy munkahelyről vagy 

beosztásról.
1
  

Jelen tanulmányban bemutatjuk azokat a szempontokat, amelyek 

frissdiplomás fiatalok munkahelyekkel szemben felállított 

értékítéletét és érték-elvárásait befolyásolják. Mindehhez az 

értékrendszereket bemutató szakirodalom áttekintése után sorra 

vesszük azokat az értékeket, amelyek a pályakezdők munkahelyi 

elvárásai között nyomatékosan megjelennek. Ehhez azonban fontos 

bemutatni azokat a társadalmi változásokat, amelyek hozzájárulnak 

ahhoz, hogy az elvárt értékek megváltoztak, vagy azokon belül 

hangsúlyeltolódás tapasztalható. Fontos megjegyezni, hogy jelen 

tanulmányban az elvárt értékekre fókuszálunk, a tapasztalt értékek 

elemzésére itt nem kerül sor. Ugyanakkor rávilágítunkk az elvárt és 

felkínált értékek közötti kongruenciára és megvizsgáljuk a köztük 

lévő egyezéseket. Jelen vizsgálat jó alapul szolgál egy hosszú távú 

és teljes körű kutatáshoz, amelynek középpontjában a munkahelyi 

értékrendszerek és a pályakezdők érték-elvárásainak összehangolása 

áll. A tanulmány célja, hogy a szakirodalom áttekintés alapján 

                                                 
1
 ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA: When in Rome do as the Romans do: is it a 

Reality of Business Life? In: ROTSCHEDL, J. – CERMAKOVA, K. (eds.) Proceedings 

of the 14th International Academic Conference. 2014, International Institute of 

Social and Economic Sciences (IISES), Prague, pp. 1–9. 
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körvonalazza a kutatás társadalmi aspektusaira vonatkozó, további 

lehetséges irányait. 

Egyéni és munkahelyi értékek 

Az érték fogalmi meghatározására már számos kutató vállalkozott, 

annak ellenére, hogy az érték gyakran nem egy adott mértékhez 

köthető, objektív entitás. Az értékek ezen tulajdonsága miatt 

alakulhatnak ki viták a társadalomban alapvető, morális kérdésekről. 

A fiatal munkavállalók is éppen az értékek definiálásának nehézsége 

miatt nem tudnak helyesen dönteni a munkahely kiválasztásakor, 

nehezen tudnak igazodási pontot találni, amely segíti őket a helyes 

döntésben. Ezért is fontos, hogy jelen tanulmányban bemutassuk az 

érték különböző megközelítési lehetőségeit. 

Az érték fogalmának meghatározásakor a kutatók különböző 

szempontokat helyeztek előtérbe, amelyek összességéből azonban 

jól körülhatárolhatóan kirajzolódik az érték-fogalom. Sok kutató 

foglalkozott az értékválasztás mechanizmusának vállalati és 

társadalmi kontextusával is. Rokeach felfogása szerint az értékek 

univerzálisak, azaz minden egyes ember ebből a készletből választja 

ki a számára legfontosabbakat. Nézete szerint az értékek az egyén és 

a társadalom által elfogadott viselkedésről kialakult hiedelmeket 

tükrözik.
2
 Gresham az értékeket egyéni tényezőknek tekinti, amik a 

döntéshozatal folyamatát irányítják.
3
  

                                                 
2
 ROKEACH, MILTON: The Nature of Human Values. 1973, The Free Press, New 

York. 
3
 GRESHAM, LARRY G.: A Contingency Framework for Understanding Ethical 

Decision Making in Marketing. Journal of Marketing, 1985/49, pp. 87–96. 
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Számos kutatást folytattak annak feltérképezésére, hogy milyen 

összefüggések állnak fenn a szervezeti értékrendszerek és a 

döntéshozatal folyamata között.
4
 Jones szerint a szervezeti értékeket 

a szervezeti célokról alkotott elképzelések határozzák meg, és a 

szervezet tagjai ezen értékek mentén valósítják meg a kitűzött 

célokat.
5
 Schein azonban a szervezet vezetőségének felelősségeként 

értelmezi az értékeket, akik elvárják a tagoktól (munkavállalóktól), 

hogy ezekhez alkalmazkodjanak, és ezáltal a tagok viselkedése 

kiszámíthatóbb lesz.
6
  

Nem lehet éles határvonalat húzni a szervezeti és az egyéni értékek 

között, mert a gyakorlatban egymással kölcsönhatásban állnak.
7
 

Ahogy a vállalati értékek befolyásolják a munkavállaló adott 

feladathoz történő hozzáállását, úgy az egyéni preferenciák is 

megjelennek a munkavégzésben.
8
 A szakirodalom a jelenséget 

érték-kongruenciaként definiálja. Lamm, Gordon és Purser ezt az 

egyéni és a szervezeti értékek közötti hasonlóságokként írja le. 

Kristof holisztikus megközelítést alkalmaz és a kongruenciát három 

feltételhez köti: akkor valósul meg, amikor legalább az egyik 

értékrendszer azt nyújtja, amire a másiknak szüksége van, alapvető 

                                                 
4
 Vö. NIEDERMEYER, SANDRA: Wertebildung im Unternehmen Theoretische 

Grundlagen und Implementation. 2014. 
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TOMPOS ANIKÓ – ABLONCZY-MIHÁLYKA LÍVIA: Situational Factors Affecting the 

Use of Ethically Ambiguous Negotiation Tactics. Humanities and Social Sciences 

Review, 2014/1, pp. 195–204. 
5
 JONES, GARETH R.: Strategic Management. 2001, Houghton Mifflin, Boston, 

MA. 
6
 SCHEIN, EDGAR: Organisational Culture and Leadership. 2010, Jossey-Bass, 

San Francisco. 
7
ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA: Language, Culture and Communication in 

Organisations. In: ANTONCIC, B. (ed.) ABSRC. 2013, Gea College Faculty of 

Entrepreneurship, Ljubljana, Paper 56., 10. p. 
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2015/3, Paper Tompos, 16. p. 
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közös jellemvonásaik vannak, vagy mindkettő megfigyelhető.
9
 Az 

érték-kongruencia előnyös a szervezet és a munkavállaló számára is, 

mivel minél több értékegyezés áll fenn a szervezet és a 

munkavállaló között, annál inkább számíthat mindkét fél hosszú 

távú munkakapcsolatra, ami további értékek megjelenését 

eredményezheti (például lojalitás, bizalom, kölcsönös 

segítségnyújtás, stabil anyagi státusz, több innováció, morális 

értékek erősödése). A tanulmányban azokra az értékekre helyezzük a 

hangsúlyt, amelyek a fiatal munkavállalók elvárásait tükrözik.
10

 

Nem célunk annak bemutatása, hogy a vállalatok, munkavállalók 

készek-e arra, hogy az elvárások ismeretében változtatnak a 

kialakított szervezeti értékrendszereken, hogy jobban megfeleljenek 

a pályakezdők igényeinek. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a 

munkáltatóknak érdemes megfontolni a változtatás lehetőségét és a 

meglévő értékeket új megközelítésben átalakítani, ha a szervezethez 

lojális munkavállalókat szeretnének alkalmazni hosszú távon is.  

Generációk és elvárások 

A hazai és a nemzetközi szakirodalom alapján kijelenthetjük, hogy 

a 21. században nagyobb hangsúlyt kapnak azok a kutatások, 

amelyek a különböző generációk egy-egy kérdéskörhöz, 

problémához való hozzáállását vizsgálják.
11

  

A nemzedékek kutatása nemcsak a társadalomtudományokban 

foglal el kiemelt helyet, de a műszaki, egészségtudományi, 

pszichológiai vagy zenei témájú kutatások középpontjába is került. 

Napjainkban az élet szinte minden területét kategóriákba soroljuk, 

                                                 
9
 KRISTOF, AMY L.: Person-Organization Fit: An Integrative Review of its 

Conceptualizations, Measurement, and Implications. Personnel Psychology, 

1996/4, pp. 1–49. 
10

 LAMM, ERIC – GORDON, JUDITH – PURSER, RONALD E.: The Role of Value 

Congruence in Organizational Change. Organization Development Journal, 

2010/2, pp. 49–64. 
11

 MCGRINDLE, MARC – WOLFINGER, EMILY: Az XYZ ábécéje. A nemzedékek 

meghatározása. Korunk, 2010/11. szám, 13–18. o. 
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csoportosítjuk, azonosítókkal, címkékkel látjuk el, hogy valamilyen 

közös jellemvonást általánosítsunk és kiemeljünk. A generációkra is 

igaz ez a tendencia, hiszen azokat betűkkel jelöli a szakirodalom.  

Az X (1960-1979 között születettek), Y (1980-1995 között 

születettek), Z (1996-2007 között születettek), α/alfa/ (2007 után 

születettek) generáció elnevezések azonban – mint általában a 

kategorizált csoportnevek – véleményünk szerint hamarosan 

elavulttá válnak, illetve hangolásra, további árnyalásra szorulnak. Az 

egy-egy generációhoz meghatározott intervallum túl nagy ahhoz, 

hogy azok tagjai biztosan közös tulajdonságokkal 

rendelkezhessenek. Ez különösen igaz az általunk vizsgált Y 

generáció tagjaira. Az 1980-ban születettek még egy centralizált 

irányítású korszakban szocializálódtak gyermekként, míg a 

generációhoz tartozó, 1990 után születettek egy szabadabb, a 

mobilitást, egyéni döntéseket elfogadó, az egyéniség 

kibontakozására lehetőséget adó, decentralizált társadalmi 

berendezkedésben alkottak elképzelést és fogalmazhattak meg 

értékeket a világról. Az Y generáció 80-as években született tagjai a 

szülői minta alapján elfogadóbbnak bizonyulnak az egy karrier – egy 

munkahely elv irányában, míg a 90-es években felnövő fiatalokra a 

napjainkban kialakult mobilitás, gyakori munkahelyváltás és új 

munkavégzési szokások (pl. nemzetközi munkakörnyezet, rugalmas 

munkaidő, otthonról végzett munka, technikai eszközök 

alkalmazása) elfogadása a jellemző.  

Ugyanakkor a látszólag kötetlen és szabad mozgás az országok és a 

munkahelyek között a nemzedék tagjai elé újabb kihívásokat 

állítanak. Felmerülhet a kérdés, hogyan legyenek lojálisak a 

munkahelyükhöz, hogyan alakítsanak ki hosszútávú munkahelyi 

együttműködéseket, ha a váltás szinte elvárásként fogalmazódik meg 

a kortársakban. Hogyan lehet a hosszú távú bizalomra épülő emberi 

kapcsolatokat értékként megjeleníteni számukra? Hogyan lehet 

rávilágítani arra, hogy a legkorszerűbb technikai eszközök nyújtotta 

lehetőségekre csak eszközként és ne célként, ne életformaként 
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tekintsenek? Jelen tanulmány kereteiben ezekre a kérdésekre nem 

adunk választ, azonban a kérdések megfogalmazása szükséges 

ahhoz, hogy a továbbiakban bemutatott jellemzőket szélesebb 

kontextusba helyezzük.  

A generációk elhatárolása további kérdéseket vet fel például az alfa 

generációval kapcsolatban. Az alfa generáció tagjainak 

jellemvonásait fiatal koruk miatt nehezen lehet még meghatározni, 

ezért kategorizálásuk tudományos szempontból egyelőre nem tűnik 

célravezetőnek.   

Mivel a szakirodalom a generációk vizsgálatára ezeket a 

kategóriákat alkalmazza, jelen tanulmányban is ezt vesszük 

kiindulási alapul.    

Jelen tanulmányban az Y generáció érték-elvárásaival 

foglalkozunk. Az úgynevezett Y generáció tagjai, azaz az 1980 és 

1995 között születettek a korukra jellemző bizonyos attitűdök miatt 

egy csoportban vizsgálhatók. A generáció tagjai hasonló hozzáállást 

tanúsítanak társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális, technikai és 

etikai kérdésekhez. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezen logika 

mentén a generáció tagjait további alcsoportokra lehetne osztani, 

hiszen a rendszerváltás előtti években szocializálódott egyének más 

életritmushoz alkalmazkodtak, mint a 90-es években születettek. 

Jelen tanulmányban azonban a jelenlegi szakirodalmi kategorizálás 

szerinti Y generációt mutatjuk be, ezért érdemes néhány közös 

tulajdonságukra felhívni a figyelmet a korábbi hazai és nemzetközi 

kutatások eredményeinek tükrében. A nemzedék elnevezése is eltérő 

a szakirodalomban, a legtöbb elfogadott megnevezést az Y 

generáció esetében találhatjuk. Az Y-generáció elnevezései lehetnek 

a millenáris-, digitális-, jövő-, internet-, www-, e-generáció, 

cyberkids, de a nemzetközi szakirodalom az Echo Boomers, Gen Y, 

Netter, Nexter, illetve a Net Generation elnevezéssel illeti a 

nemzedéket.
12
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Az X és az Y generációk megismerésének igényét és jogosultságát 

tudományos szempontból a várható eredmények gyakorlati 

alkalmazhatósága is alátámasztja. A munkáltatók hasznos 

visszajelzéseket kaphatnak a kutatások által a munkahelyekkel 

szemben támasztott igények és elvárások tekintetében. A jelenlegi 

munkaerőpiacon a KSH 2017. IV. negyedévre vonatkozó adatai 

szerint a munkavállalók több, mint 80%-a ennek a két nemzedéknek 

a tagja. „Az ún. legjobb munkavállalási korúakra, a 25–54 évesekre 

számított 82,9%-os foglalkoztatási aránnyal a [EU] tagországok 

legkedvezőbb mutatójú egyharmadába kerültünk”.
13

 A korábbi 

generációk (pl. baby boomerek, veteránok) foglalkoztatottság 

szempontjából már inaktív korosztályok.  

Az Y generáció munkához való viszonyáról, stílusáról és az általuk 

értéknek tartott tulajdonságok minőségéről nyújtunk áttekintést a 

következőkben korábbi nemzetközi és hazai kutatások 

megállapításait összegezve. Martin
14

 és Foreman szerint az Y 

generáció kész arra, hogy keményebben dolgozzon és rövidtávon 

feláldozza a munka – magánélet egyensúlyt a sikeres karrier 

érdekében. Legszívesebben olyan munkahelyeket és pozíciókat 

választanak, ahol a diplomát értékelik, mivel a generáció tagjai a 

diplomához kötött állásokat tekintik presztízs értékűnek.
15

 

Magyarországon ennek egyik oka az, hogy a 90-es évektől, a 

rendszerváltás első éveitől egyre több fiatal szerez diplomát 

egyetemeken, főiskolákon, ami által a magasabb beosztások elérését 

látják biztosítottnak és ezzel egy nagyívű pályafutás 

megvalósíthatóságát is. Értékelik a rugalmas munkavégzés 

lehetőségét és elfogadható kezdő fizetésre számítanak, habár a 

generáció tagjai leginkább az arányos és igazságos teljesítmény és 
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pénzbeli díjazást tartják elsődlegesnek. Az Y generációs 

pályakezdők azokat a munkalehetőségeket keresik, ahol kollégáikkal 

együttműködve, több feladaton egyszerre dolgozhatnak 

(multitasking), mert ebben látják jövőbeli karrierjük felívelését.
16

 Az 

Y generáció munkahelyi elvárásai és a valós munkatapasztalat ebben 

a kérdésben egyezéseket mutatnak.
17

 A motiváció-kutatások is 

alátámasztják az említett igények jelenlétét a munkaerőpiacon. A 

színes, kreatív feladatmegoldásra ösztönző vállalatok alkalmazottai 

lojálisabbak a szervezethez, saját képességeiket hatékonyabban 

használják és érdeklődők mások ötletei iránt is.
18

  

Természetesen nem lehet a jellemzőket egyszerűsíteni és 

általánosítani a generáció egyes tagjaira vonatkoztatva, hiszen 

egyéni eltérések mutatkozhatnak a személyiség, a neveltetés és a 

szociális háttér függvényében. 

                                                 
16

 Vö. GARAI ANNA – NÁDAI JULIANNA: Entrepreneurs’ Value Judgement System 
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corvinus.hu/2121/1/vt2013n10p12.pdf (2017. 12. 10.). 



60 Nádai Julianna 

 

 

A kutatási modell 

A korábbi kutatások mentén fontos négy aspektust elkülönítenünk, 

amelyek döntően befolyásolják a pályakezdők munkavállalásának 

alakulását. Schwartz szerint az alapvető értékeket négy átfogó 

kategóriába sorolhatjuk:  

˗ nyitottság a változásra,  

˗ önmeghaladás, 

˗ én-felnagyítás, 

˗ konzerválás. 

Ebben a négyes rendszerben kapnak helyet azok az univerzális 

értékek, amelyek nemcsak az értékítélet alapjául, hanem 

célkitűzésként is megjelennek az általunk vizsgált válaszadói 

csoportban. Schwartz elemezte az értékek működési mechanizmusát 

is, azaz bemutatta az értékképzet megjelenésétől az egyén 

cselekvéséig vezető utat.
19

  

                                                 
19

 SCHWARTZ, SHALOM H.: A Proposal for Measuring Value Orientations across 

Nations, 2001. 

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/core_ess_questionnaire/

ESS_core_questionnaire_human_values.pdf (2017. 08. 08.). 



 Társadalmi változások ... 61 

 

 

1. TÁBLÁZAT 
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Forrás: Saját szerkesztés (Schwartz, 2006 alapján20) 

Jelen tanulmányban azonban olyan kategóriákra van szükség, 

amelyekben figyelembe vesszük a bemutatott egyéni és szervezeti 

értékeket, valamint az Y generáció jellemvonásait. Ezért létre kell 

hozni egy olyan új kategória rendszert, amely a meglévő modellnél 

specifikusabb és alkalmasabb az Y generáció munkahelyi érték-

elvárásainak osztályozására. Tisztázni kell tehát az alapkategóriákat, 

mert ezek szolgálnak kiindulási alapul az interjúkhoz. Tekintettel a 

vállalati és szervezeti értékekkel szemben támasztott elvárásokra a 

következő kategóriákat határoztam meg: 1. feladat-orientáltság, 2. 

anyagi státusz, 3. emberi kapcsolatok, 4. szakmai karrier.  

A jelenleg is folyamatban lévő kutatást félig strukturált interjúk 

segítségével végzem a Széchenyi István Egyetem utolsó éves 

hallgatóinak bevonásával, akik a diploma megszerzése után elkezdik 

szakmai életüket. A hallgatók az Y generáció 90-es éveiben született 

tagjai közé tartoznak. A hallgatók változatos tudományterületeken 

végezték tanulmányaikat: közgazdaság-, mérnöki- és 
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társadalomtudományok.
21

 Jelen tanulmány tehát nem reprezentatív 

kutatás eredménye. Eddig 32 adatközlő válaszolt a kérdésekre, 

amelynek feldolgozása jelenleg is zajlik. A feldolgozás jelenlegi 

fázisa a tanulmányban ezért olyan általános összefüggések 

bemutatására ad lehetőséget, amelyek betekintést engednek a 

vizsgált generáció értékattitűdjének sajátosságaiba. A 

keresztmetszeti vizsgálat kiterjesztése hiteles, mélyebb tanulságokra 

vezető eredményeket hozhat a kutatás későbbi fázisaiban. 

Az interjú kérdései arra vonatkoztak, hogy a pályakezdők milyen 

értékeket várnak el a munkáltató szervezetektől, vállalatoktól. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmány célja a diplomázó hallgatók 

elvárásainak felmérése a vállalati értékekkel kapcsolatban, azonban 

a szervezeteknél már meglévő értékeket nem vizsgáljuk. A célunk 

egy kvalitatív kutatás bemutatása az elvárt értékekről, és nem 

kvantitatív jellegű elemzés a meglévő értékrendszerekről. A 

kérdések középpontjában azok az értékek állnak, amelyek 

illeszkednek a fent említett kategóriákba: 1. feladat-orientáltság, 2. 

anyagi státusz, 3. emberi kapcsolatok, 4. szakmai karrier. 

A tanulmányban tehát az értékeket az igények és elvárások 

tükrében vizsgáljuk, amelyek egyének és csoportok értékszemléletét 

egyaránt jellemzik. A tanulmányban az érték-elvárások vizsgálata 

Schwartz értéktesztjeinek alkalmazásával történik, amelyek a 

korábbi kutatások alapján alkalmasnak bizonyultak kvalitatív és 

kvantitatív kutatások elvégzésére is. Az értékek segítenek abban, 

hogy a céljainkat elérjük, erősen motiválnak minket, és mindez igaz 

a pályakezdő fiatalokra is.   

Az interjúkban az adatközlőknek saját nézeteiket kell egy hatfokú 

skála segítségével értékelniük olyan szempontból, hogy mennyire 

hasonlítanak elvárásaik egy másik emberéhez. A válaszokat a 
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hatfokú skálán az „olyan, mint én”-től az „egyáltalán nem olyan, 

mint én”-ig kell meghatározniuk. Az interjúk során ugyanakkor 

lehetőséget biztosítottunk a válaszadóknak arra is, hogy 

válaszaikhoz megjegyzéseket, magyarázatokat fűzzenek, hogy 

megbízható, átlátható eredményeket kapjak. A hallgatók szabadon 

elmondhatták gondolataikat a munkahelyekkel szemben támasztott 

elvárásaikról, így minden hallgató egyéniségként vett részt a 

kutatásban és nem egy arc nélküli tömeg részeként, vagy egy 

statisztikai mintaként. Ennek köszönhető, hogy a válaszadók 

lelkesebben és őszintén nyilatkoztak. A kutatás eredményei 

hasznosak lehetnek az egyetemek számára, akik felkészítik a 

hallgatókat a szakmai életükre és hasznos azoknak a szervezeteknek, 

vállalatoknak, akik a fiatalokat alkalmazzák, hogy az eredmények 

ismeretében a pályakezdők elvárásai alapján megfontolják 

értékrendszerük kialakítását vagy megváltoztatását. 

Az interjúk 

Az interjúban a kiinduló kérdés a következő: Mennyire hasonlít 

ahhoz az emberhez, akire igazak az alábbi kijelentések? A 

hasonlóság mértékét egy hatfokú értékskálán jelölték az adatközlők: 

1. olyan, mint én; 2. hasonlít rám; 3. nagyjából hasonlít rám; 4. kicsit 

hasonlít rám; 5. nem olyan, mit én; 6. egyáltalán nem olyan, mint én. 

A skálán jelölt válaszokat pedig kiegészíthették saját 

megjegyzéseikkel, véleményükkel. Az interjúban a következő 

állításokról kell a válaszadóknak véleményt alkotni: 

 

1. Az otthonához tartozó régióban szeret dolgozni. 

2. A feladatait szereti a saját különleges módszere szerint 

végezni. 

3. Szívesen dolgozik kiegyensúlyozott emberekkel. 

4. Szeret másoknak segíteni, ha gondjaik adódnak egy adott 

munkafázisban. 

5. Szívesebben dolgozik önállóan, mint csapatban. 
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6. Egyértelműen csapatban szeret dolgozni. 

7. Szívesen dolgozik ugyanannál a vállalatnál hosszabb ideig. 

8. Szereti a monoton feladatokat. 

9. Szívesen vállal felelősségteljes, nehezen megoldható 

feladatokat. 

10. A munkája során csak a legkorszerűbb technikai 

eszközöket szereti használni. 

11. A fizetést tartja a leginkább motiváló tényezőnek. 

12. Elvárja, hogy kollégái és főnökei elismerjék a 

teljesítményét. 

 

A korábban felállított kategóriák mentén a válaszadók 

véleményének értékelése alapján az alábbi jellemvonásokat 

állapíthatjuk meg a fiatal pályakezdők munkahelyekkel szemben 

támasztott érték-elvárásaival kapcsolatban.  

A feladat-orientáltság fontosabb az Y generáció tagjai számára, 

mint az anyagi elismerés, mert saját magukat olyan egyéniségeknek 

tekintik, akik jó problémamegoldó képességekkel rendelkeznek és 

ezt nagy elszántsággal meg is teszik. Ennek része a kreatív 

gondolkodás képessége, ami minden cselekedetüket meghatározza 

és mindez azt a képzetet kelti bennük, hogy a saját döntéseik alapján 

végzik el a feladatukat. A fiatalok sikerorientáltak, az elismerés 

további feladatok teljesítésére sarkallja őket. Azonban fontos 

kiemelni, hogy a sikerrel nem arányos elismerés – akár alábecsült, 

akár túlértékelt – frusztrációhoz, motiválatlansághoz vezethet. Jelen 

tanulmányban nem definiáljuk a siker fogalmát, de meg kell 

jegyezni, hogy az érték definíciókhoz hasonlóan az Y generáció 

számára fontos a kifejezés körülhatárolása.  

Az anyagi státusz magában foglalja a fizetést, az egyéb pénzügyi 

és tárgyi juttatásokat, amelyek az Y generáció szakmai 

erőfeszítéseinek elismerésére szolgálnak. A fizetés összege 

számukra nem jelenti a munkában nyújtott teljesítményük 

értékelését, hanem eszközként tekintenek rá, ami a magánéletükben 
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anyagi természetű céljaik megvalósulásához szükséges. Az 

önállóság elérése a legvonzóbb cél, aminek egyik eszköze a stabil 

anyagi háttér kialakítása. A függetlenség, az önálló döntéshozatal 

lehetősége ösztönző lehet a nemzedék tagjainak.   

Az emberi kapcsolatokat nagyra értékelik a fiatal munkavállalók, 

ami a magánéletüket komfortossá és élhetővé teszi, ugyanakkor a 

jövőben karrierjük építésének a kulcsa is lehet. Ez az oka annak, 

hogy olyan csapatban dolgoznának szívesen, ahol motiváló 

munkatársak veszik őket körül, akiktől ugyanakkor sokat 

tanulhatnak, és így szakmailag fejlődhetnek. Szakmailag főleg a 

kommunikációs, illetve tárgyalási képességeik fejlesztése és a 

kreatív gondolkodás elsajátítása a céljuk. Az önállóság és a 

sikerorientált attitűd eredményeképp az előző (azaz X) generációhoz 

képest sokkal határozottabban fogalmazzák meg kérdéseiket és 

kétségeiknek is hangot adnak akár feletteseik irányába is. A 

szervezeti hiererchiát nem a tekintélyelvűség, az alá- és 

fölérendeltségi viszony eszközeként értelmezik, hanem a vezetőkben 

a tapasztalt tanácsadót látják, akikkel a problémák megoldásában 

együttműködhetnek.
22

 Az emberi kapcsolatok hangoztatásának 

jelentősége azonban megkérdőjeleződik azáltal, ha figyelembe 

vesszük, hogy az Y generáció tagjai a leginkább hajlandók a gyakori 

munkahely változtatásra. Akár másfél – három évenként is állást 

változtatnak, ha nagyobb kihívásokat ígérő szervezetben 

álláslehetőséghez jutnak.
23

  

A szakmai karrierről alkotott elképzelések generációnként eltérőek 

lehetnek. A korábbi nemzedékekkel ellentétben az Y generáció nem 

csak a magas beosztást és a fizetést tartja elsődleges célként szem 
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előtt, hanem sokkal inkább olyan munkát akarnak vállalni egy jó 

hírnevű vállalatnál, ahol lehetőségük nyílik összetett, érdekes és 

kreativitást igénylő feladatok megoldására. Ez a nemzedék nagyon 

fontosnak tartja, hogy munkavégzésük során meg tudják mutatni 

egyéni képességeiket és azokat a jövőben is hasznosítani tudják. 

Magabiztosságuk az X generáció tagjaihoz képest abban is rejlik, 

hogy a technikai újdonságokat magabiztosan állítják saját 

szolgálatukba, az információra nyitott nemzedék tagjaiként a 

feladatok megoldási módszerében folyamatos megújulásra képesek. 

Nem okoz gondot számukra az új számítógépes programok 

elsajátítása és alkalmazása, a digitális környezethez való 

alkalmazkodás és az adott feladatokhoz igazodva a gyors változás 

képessége.  

A munka, a karrier mint élmény új jelenség a generáció 

elvárásainak tükrében. A társadalmi berendezkedés változásai a 

szervezetben is új kulcsszavakat generáltak a munkavállalók 

elvárásaiban: színes, gyors, kreatív, önkifejező, motivált, 

csapatmunka, digitalizáció. 

A fentiekben megfogalmazottak elvárásként jelennek meg a fiatal 

munkavállalókban és azokat a szervezeteket részesítik előnyben, 

amelyek mindezeket, vagy az elvárásaikból minél többet 

biztosítanak számukra. Jelen tanulmányban nem vizsgáljuk az 

elvárások megvalósulásának realitását vagy ezek hatását a 

személyiség alakulására, azonban a kutatás ezek által adhat teljes 

képet az új generációk munkahelyi értékattitűdjéről. 

A tanulmány témája, az elvárt munkahelyi értékek vizsgálata 

lehetővé teszi, hogy Schwartz értékrendszerét alkalmazzuk a 

kutatási eredmények bemutatására. Schwartz érték-kategóriái jól 

körülhatárolhatóak, amelyeket érdemes további kategóriákkal 

kiegészíteni, hogy a kutatásokról árnyaltabb, pontosabb képet 

adhassunk. Jelen tanulmányban ezért további, tágabb érték-

kategóriát határoztunk meg, amelyekhez Schwartz meglévő tíz 
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kategóriáját rendeltük, és kiegészítettük olyan alapértékekkel, 

amelyek a fiatal munkavállalók elvárásait tükrözik.    

Meg kell jegyezni, hogy bár a kutatás alapján levonhatunk 

bizonyos általános következtetéseket, és az Y generáció tagjainak 

vannak hasonló vonásaik a munkahelyekkel szemben támasztott 

érték-elvárások tekintetében, mindennapi cselekedeteiket egyéni 

döntéseik határozzák meg, ezért azok változatosak lehetnek. Az 

egyének az aktuális szituációnak megfelelő döntéseket hoznak az 

alapján, hogy mit tartanak helyesnek vagy helytelennek.  

Az előzetes vizsgálatok alapján néhány hasznos gondolatot 

érdemesnek tartunk megfontolásra a vállalatok számára, akik lojális 

és motivált munkaerőt szeretnének alkalmazni. Az Y generáció 

számára nem a fizetés és az egyéb juttatások az elsődlegesek, hanem 

sokkal fontosabbnak tartják az energikus, fiatalos munkahelyi 

környezetet, a szakmai fejlődés és előrelépés lehetőségét. Ezek a 

lehetőségek kölcsönösen előnyösek a munkavállalóknak és a 

munkaadóknak is. Az Y generáció tagjai ugyanis rendszerint kreatív, 

innovatív ötletekkel járulnak hozzá a vállalatok sikeréhez, és a 

munkáltatókhoz való pozitív viszonyulásuk elősegíti a stabil és 

sikeres szervezetek kialakítását.  

Az előzetes interjúk alapján ismét áttekintettük az Y generáció 

érték-elvárásainak vonatkozásában alkalmazott négy alapkategóriát, 

hogy az interjú tapasztalatai alapján néhány fontos kiegészítést 

tegyünk.  

A feladat-orientáltság nem értelmezhető csupán a feladatok 

megoldására való törekvésként, hanem inkább egy olyan eszköztárat 

takar, amely alkalmas a kreatív gondolatok sokrétű kifejezésére és a 

közösségi szellem meglétének bizonyítására. Párhuzamot vonhatunk 

ezen jellemzők és az emberi kapcsolatok kategóriájának 

tulajdonságaival. Ha megvizsgáljuk a Schwartz által felállított 

értékrendszer – szervezeti szinten is megjelenő – elemeit 

(hedonizmus, jóindulat, tradíciók, univerzalizmus) a munkahelyi 

elvárásokkal kapcsolatban, megállapíthatjuk, hogy ezek az értékek a 
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munkahelyeket inkább az emberi kapcsolatok által meghatározott 

színtérré teszik, mint a kötelességek teljesítésének helyszínévé. Ez a 

nemzedék az anyagi státuszt csak egy szükséges eszköznek tekinti, 

amely anyagi szükségleteikhez biztosítja számukra a függetlenséget 

és a biztonságot. A szakmai karrier és az anyagi elismerés között 

nem látnak közvetlen összefüggést. A szakmai előrelépéstől azonban 

elvárják a társadalmi elismerést, a tiszteletet és a munkahelyi 

kihívásokat, mert ezekben a helyzetekben tudják a pályakezdő, fiatal 

munkavállalók képességeik legjavát megmutatni az adott 

szervezetben. Kijelenthetjük tehát, hogy a négy kategória között 

nem lehet éles határvonalat húzni, mivel az elvárt értékek 

tekintetében számos átfedés és kapcsolódás tapasztalható közöttük. 

Összegzés 

A tanulmányban bemutatásra került a pályakezdő munkavállalók 

munkahelyekkel szemben támasztott érték-elvárásainak alakulása, 

miközben figyelembe vettük azokat a társadalmi változásokat, 

amelyek a vizsgálat középpontjába állított nemzedék tagjait 

leginkább érintik. A félig strukturált interjúk segítségével a 

pályakezdők egyéni értékrendjét ismerhettük meg, amelyből 

következtethettünk az adott generáció tagjainak attitűdjére is. 

Megállapításra került, hogy a szervezeti értékek és az egyéni értékek 

között átfedések fedezhetők fel, amely lehetővé teszi, hogy lojális 

munkaerővel rendelkező, stabil szervezetek működhessenek.
24

 A 

jelenlegi kutatáshoz adaptáltuk a már meglévő értékrendszer-

modelleket, amelyeket módosítottunk és új kategóriákat állítottunk 

fel, hogy az interjú adatközlőitől valós információkat kapjunk a 

karrierről alkotott elképzeléseikről. Mindezt az is segítette, hogy a 

válaszadóknak lehetőségük volt az adott válaszlehetőségekhez saját 

                                                 
24

 CONNOR, PATRICK E. – BECKER, BORIS W.: Values and the Organization: 

Suggestions for Research. Academy of Management Journal, 1997/18, pp. 500–

561. 
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gondolataikat, véleményüket kinyilvánítani az adott kérdés 

tárgykörével kapcsolatban. Kijelenthetjük, hogy a vizsgált generáció 

tagjai a kreatív munkavégzés lehetőségét az anyagi elismeréssel 

egyenrangú preferenciaként kezelik, véleményüket nyíltabban 

vállalják problémás munkaügyi kérdésekben és az emberi 

kapcsolatokat igyekeznek magánéleti és szakmai stabilitásuk 

érdekében kiépíteni. A jelenleg is folyó kutatás eredményei hosszú 

távon hasznos információt nyújthatnak a munkáltató szervezeteknek, 

hogy a legalkalmasabb munkaerőt kiválaszthassák.  
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AZ INTERKULTURÁLIS KOMPETENCIA 

SZEREPE A VEZETŐI MAGATARTÁSBAN 

 

SZŐKE JÚLIA

, KESZI ZSÓFIA SZONJA

 

Köszönhetően annak, hogy az elmúlt néhány évtizedben a világ „kinyílt” mind a 

magánszemélyek, mind a vállalatok, üzletemberek előtt, az eltérő kultúrák 

találkozása elkerülhetetlenné vált. Mindez azt vonja maga után, hogy a jövő egyik 

kulcskompetenciája az interkulturális kompetencia lesz. Ennek megfelelően a 

tanulmány célja az interkulturális kompetencia elméleti hátterének bemutatása, 

illetve a vezetői magatartásban betöltött szerepének ismertetése. Ennek során a 

tanulmány kitér az interkulturális kompetencia fejlesztésének lehetséges módjaira, 

illetve az interkulturális kompetencia egyik legfontosabb elemének, az 

interkulturális kommunikációs kompetenciának az ismertetésére is. A vezetői 

magatartással kapcsolatban foglalkozik a kulturális diverzitás sikeres 

menedzseléséhez szükséges vezetői kompetenciákkal és az interkulturális vezetői 

magatartás tényezőivel. 

Kulcsszavak: interkulturális kompetencia, interkulturális kommunikációs 

kompetencia, vezetői magatartás 

Bevezetés 

Az utóbbi néhány évtized egyik leglátványosabb folyamata, hogy a 

világ egyre kisebb. A technika fejlődésének köszönhetően ugyanis a 

földrajzi távolságok bizonyos értelemben lecsökkentek, 

gyakorlatilag meg is szűntek, mivel például valós időben 

kommunikálhatunk bárkivel a Föld másik pontjáról. Másrészt, 

lehetőség nyílt arra, hogy viszonylag rövid idő alatt egyik országból 

egy másikba utazzunk. Mindez azt is maga után vonta, hogy a 

vállalatok is kiterjesztették tevékenységüket az országhatárokon 
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túlra. Ennek eredményeképpen, ma már elképzelhetetlen egyrészt 

az, hogy munkahelyünkön ne kelljen más kulturális hátterű 

emberekkel kommunikálnunk, együttműködnünk
1
, másrészt az, 

hogy egymástól földrajzilag távol eső vállalatok kommunikáljanak 

egymással.
2
 Ez azonban kihívást is rejt magában, tekintettel arra, 

hogy az eltérő kulturális háttér eltérő szokásokat, normákat, és 

attitűdöket jelent. Ezen eltérések ellenére is a különböző kultúrák 

közötti, vagyis az interkulturális kapcsolatok sikeresek lehetnek, az 

esetleges konfliktusok kiküszöbölhetővé válhatnak az interkulturális 

kompetencia fejlesztésének köszönhetően. Ebből adódóan, a jövő 

egyik kiemelt fontosságú kompetenciája az interkulturális 

kompetencia lesz, főként a vezetők körében, ha sikeresen akarják 

menedzselni az eltérő kulturális hátterű beosztottaik 

együttműködését. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az Európai 

Unió nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a jövőben olyan 

munkavállalókat képezzen, akik rendelkeznek megfelelő 

interkulturális kompetenciákkal.
3
   

A fentiek alapján jelen tanulmány célja az interkulturális 

kompetencia elméleti hátterének bemutatása, valamint a vezetői 

magatartásban betöltött szerepének ismertetése. Mindezek alapul 

szolgálnak ugyanis egy jövőbeli empirikus kutatáshoz, amely 

magyarországi vállalati vezetők interkulturális kompetenciáját 

vizsgálja majd az alkalmazottaik szemszögéből. 

                                                 
1
 Vö. TOMPOS, ANIKÓ – ABLONCZY-MIHÁLYKA, LÍVIA: Cultural Diversity in the 

Workplace: Exploring the Impact of Intercultural Trainings on the Attitudes of 

Business Actors. International Journal of Arts and Sciences (CD), 2017/4, pp. 91–

100.; SZŐKE JÚLIA: A kulturális tényező szerepe a vállalkozási teljesítmény alaku-

lásában. Translatologia Pannonica, 2009/1. szám, 208–213. o.  
2
 KECSKÉS PETRA – TOMPOS ANIKÓ: A földrajzi és a virtuális közelség hatása a 

vállalatközi kommunikációra. Tér-Gazdaság-Ember, 2017/2. szám, 40–49. o.  
3
 STIER, JONAS: Internationalisation, Intercultural Communication and 

Intercultural Competence. Journal of Intercultural Communication, 2006/11, pp. 

1–12., 2. p. 



74 Szőke Júlia, Keszi Zsófia Szonja 

 

 

Az interkulturális kompetencia elméleti háttere 

Az interkulturális kompetencia 

Tekintettel arra, hogy az interkulturális kompetencia egy relatíve új 

fogalom a szakirodalomban, leírása nem szűkül le egyetlen 

meghatározásra. Ennek megfelelően a tanulmány elsőként néhány, a 

kutatási téma szempontjából releváns definíciót ismertet.  

Fantini és Tirmizi definíciója szerint az interkulturális kompetencia 

„azon képességek összessége, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 

hatékonyan és megfelelően viselkedjünk a sajátunktól eltérő nyelvi 

és kulturális háttérrel rendelkező egyénekkel való interakció 

során”.
4
  

Spitzberg és Chagnon meghatározása szerint az interkulturális 

kompetencia a „megfelelő és hatásos menedzsmentje olyan emberek 

interakcióinak, akik, valamely mélységig, különböző vagy eltérő 

érzelmi, kognitív és viselkedési irányt képviselnek”.
5
 

Deardorff szerint az interkulturális kompetencia „az interkulturális 

helyzetekben való hatékony és megfelelő kommunikációra való 

képesség, melynek alapját az interkulturális tudás, képességek és 

attitűd adja”.
6
 

Jokikokko szerint az interkulturális kompetencia „képesség és 

hajlandóság kulturális tudatosság növelésére, megértésre, 

párbeszédre és gyümölcsöző együttműködés kialakítására és az 

egymástól történő tanulásra a világ multikulturális 
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társadalmaiban”.
7
 Ugyanakkor Jokikokko arra is rámutat, hogy az 

interkulturális kompetencia az ún. interkulturális tanulás 

eredménye.
8
 

A fenti meghatározások közös vonásai alapján megállapítható, 

hogy az interkulturális kompetencia az interkulturális tanulás 

eredménye, amely képessé teszi az egyént arra, hogy megfelelően és 

hatékonyan kommunikáljon, illetve működjön együtt más kulturális 

háttérrel rendelkező személlyel.  

Az interkulturális tanulás pedig nem más, mint „tanulás a másik 

kultúráról; tanulás saját kultúránkról; tanulás a kultúráról 

általában; tanulás az identitásról és annak kultúrával való 

összefüggéseiről; tanulás arról, hogy hogyan tudunk együttműködni, 

együtt élni, és együtt dolgozni más kultúrák képviselőivel; tanulás 

arról, hogy meglássuk a kultúrát az ember mögött; és tanulás arról, 

hogy meglássuk az embert a kultúra mögött. Ez egy tudatosodási 

folyamat: olyan dolgok felismerése, amelyek mindig is ott voltak, de 

nem láttuk, vagy éreztük meg őket. Az interkulturális tanulás 

egyfajta érzékenyebbé válás”.
9
 Más szóval, az interkulturális tanulás 

az a folyamat, amelyet az eltérő kulturális háttérrel rendelkező 

személyekkel történő interakció során átélünk, megtapasztalunk, 

majd ezeket a tapasztalatokat magunkban elraktározzuk.  
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Az interkulturális tanulást segíti elő és könnyíti meg – és ezáltal az 

interkulturális kompetenciát is fejleszti – a Bennett által összeállított 

készségcsoport, mivel ezek birtokában könnyebb eligazodni a 

kultúrák között: 

˗ nyelvhasználat, 

˗ nonverbális viselkedés, 

˗ kommunikációs stílus, 

˗ kognitív stílus, 

˗ kulturális értékek.
10

 

Egy olyan csoportban, melyben a tagok anyanyelve eltérő, szükség 

van egy közös nyelvre, azonban ennél fontosabb, hogy a tagok 

ismerjék a nyelv szociális kontextusaiban megjelenő eltéréseket. 

Ilyen eltérés érzékelhető a köszönés, elköszönés, dicséret, kritizálás 

vagy akár az alkudozás és tárgyalás során is.
11

 

A nonverbális viselkedés csoportját a hangszín, hangsúly, 

testbeszéd, szemkontaktus vagy a kommunikáció során a partnerek 

közti távolság alkotja. Számos kultúrában a szemkontaktus hossza 

vagy intenzitása komoly jelentéssel bír, míg más kultúrákban ennek 

nem tulajdonítanak akkora fontosságot.
12

 

A kommunikációs stílussal kapcsolatban Bennett Hall-ra
13

 

hivatkozik, aki alacsony- és magas-kontextusú kommunikációt 

különböztet meg. A magas- vagy erős kontextusú kultúrákban az 

információ nem a kimondott vagy leírt szavakban, hanem sokkal 

inkább a környezetben rejlik, ezért különös figyelmet kell fordítani a 

metakommunikációra. Az alacsony- vagy gyenge kontextusú 
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kultúrákban gyakori a direkt megfogalmazás, nincs akkora hangsúly 

a környezeten vagy a rejtett üzeneteken.
14

 

A kognitív stílus arra ad választ, hogy milyen mintákban 

gondolkodunk, vagy hogyan dolgozzuk fel azt, amit észlelünk. A 

leírásokban és fizikai metaforákban gazdag konkrét észleléstől az 

absztrakt észlelésig – amelynek során sokkal gyakoribb a képzelőerő 

és a magyarázatok használata – számos különböző módon 

dolgozható fel percepciónk.
15

 

A kulturális értékek meghatározóak, mivel ezek felelősek azért, 

hogy mit tartunk jónak vagy rossznak, vagy éppen mennyire 

individualista vagy kollektivista egy kultúra, hogyan viszonyul az 

időhöz, a szociális szerepekhez vagy akár a kétértelműséghez, 

bizonytalansághoz.
16

 

Deardorff az interkulturális kompetencia alkotóelemeit egy 

piramisként ábrázolja (1. ábra), amely a személyes szinten kezdődik 

és úgy halad a személyközi vagy interakciós szint felé. Az 

interkulturális kompetencia mértéke attól függ, hogy mennyit 

sajátítottunk el és tudunk felhasználni a kompetencia alapjául 

szolgáló összetevőkből.
17
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1. ÁBRA 

Az interkulturális kompetencia Piramis-modellje 

 
Forrás: Saját szerkesztés (Deardorff, 2006, 254. o. alapján) 

A piramis alapját a szükséges attitűdök adják. Ezek közül 

Deardorff négy komponenst emel ki: tisztelet, nyitottság, 

kíváncsiság, és felfedezés vagy felfedezésre való hajlam.
18

 A 

nyitottság és kíváncsiság elengedhetetlen ahhoz, hogy hajlandóak 

legyünk kilépni a komfortzónánkból a kilépés kockázatának ellenére 

is. Tisztelnünk kell azt, akivel kommunikálunk és éreztetnünk kell 

vele, hogy ugyan lehet, hogy különböző kulturális hátterűek 

vagyunk, de őt és értékeit is elfogadjuk. 

A második szinten a tudás és a képességek találhatóak, amelyek 

közül Deardorff kiemeli a kulturális öntudatosságot, vagyis annak 

fontosságát, hogy tudjuk és ismerjük, hogy kultúránk miként 

befolyásolja identitásunkat és világnézetünket. A kultúra-specifikus 

tudás és más kultúrák ismerete jelenti azt, hogy megértünk és 

elfogadunk más világnézeteket. A képességek közül azok kiemelten 

fontosak, amelyek előtérbe kerülnek a tudás megszerzése során, 

tehát a megfigyelés, hallgatás, értékelés, érzékelés, megértés 
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képességei elengedhetetlenek az interkulturális kompetencia 

fejlesztése során.
19

 

A kívánt belső eredmény elérésének szintje egyénenként eltérő. Az 

alsó két szint alkotóelemei elsajátításának eredményeképpen alakul 

ki bennünk rugalmasság, empátia, alkalmazkodóképesség és 

etnorelatív szemléletre való hajlam.
20

 Ezen tulajdonságok birtokában 

képesek vagyunk megérteni mások perspektíváját és elvárásaiknak 

megfelelően kezelni őket. 

A kívánt és elért külső eredmény a viselkedésünkben és 

kommunikációnkban tükröződik, ugyanis itt válik láthatóvá mások 

számára, hogy milyen mértékű interkulturális kompetenciával 

rendelkezünk.
21

 Itt nyernek igazán értelmet Deardorff interkulturális 

kompetenciát meghatározó fogalmában a kommunikáció leírására 

használt hatékony és megfelelő fogalmak. Míg a hatékonyságot mi 

érezzük és tudjuk megállapítani, addig kommunikációs partnerünk 

az, aki észleli, hogy megfelelő módon kommunikálunk-e. A 

megfelelő módon való kommunikáció szoros összefüggésben van 

kulturális érzékenységünkkel és azzal, hogy elismerjük és betartjuk 

kommunikációs partnerünk kultúrájának normáit.
22
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Az interkulturális kommunikációs kompetencia 

Az interkulturális kompetencia egyik legfontosabb eleme, 

különösen a vezetői magatartás szempontjából, az interkulturális 

kommunikációs kompetencia. 

A szakirodalomban számos kutatást
23

 találunk az interkulturális 

kommunikációs kompetenciával kapcsolatban, ezeket Matveev egy 

integrált modellben rendszerezi, amely az alábbi négy tényezőből 

áll:  

˗ interperszonális készségek, 

˗ csoporthatékonyság, 

˗ kulturális bizonytalanság, 

˗ kulturális empátia.
24

  

Az interperszonális készségek közé sorolandó az, hogy felismerjük 

a kommunikációs és interakciós eltéréseket kultúrák között, így azok 

kisebb valószínűséggel okoznak félreértéseket a kommunikáció 

során. Ha mégis valamilyen félreértés adódik, akkor nagyon fontos, 

hogy rugalmasan kezeljük azokat. Jól kell ismernünk továbbá a saját 

és a csoport többi tagjának kultúráját is.
25
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A csoporthatékonyság alappillére, hogy a tagok megértsék a 

csoport céljait, a szerepeket és a normákat is. A csoport vezetőjének 

be kell vonnia a tagokat a döntésbe, építő jellegű visszajelzések 

megfogalmazásába, rendeznie kell az esetleges konfliktusokat, 

miközben tiszteletet tanúsít a csapat tagjai iránt. Mindez úgy 

valósulhat meg, ha mind a kommunikáció, mind a vezetés 

részvételen alapuló.
26

 

Interkulturális interakciók során szükség van a kulturális 

bizonytalanságok megfelelő kezelésére, mely egyrészt türelmet és 

rugalmasságot igényel, másrészt az általánosítások elkerülését és a 

sztereotípiák megkérdőjelezését. Toleránsnak kell lenni a kulturális 

eltérések okozta kétértelműséggel és bizonytalansággal, illetve 

nyitottnak is kell lenni ezen eltérések és az általuk okozott 

változások irányába.
27

  

A kulturális empátia része, hogy megpróbáljuk megérteni a világot 

egy másik kultúra szemszögéből, érdeklődünk értékekről, 

hiedelmekről és kommunikációs szokásokról. Megértjük például, 

hogy más kultúrákban más a munkastílus, ami nem rosszabb, mint a 

sajátunk, csupán más. 

Az interkulturális kommunikációs kompetencia elsajátításának, 

tanulásának folyamatmodellje (2. ábra) Beamer nevéhez kötődik. Az 

öt egymásra épülő szintből álló modell célja az, hogy üzleti 

környezetben képesek legyünk dekódolni az eltérő kulturális 

háttérrel rendelkező partnereink üzeneteit, és sajátunkat úgy 

kódoljuk, hogy partnerünk dekódolását követően az üzenet ugyanaz 

maradjon.
28
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2. ÁBRA 

Az interkulturális kommunikációs kompetencia tanulásának 

folyamatmodellje 

 
Forrás: Saját szerkesztés (Beamer, 1992 alapján) 

Összességében elmondható, hogy az interkulturális kompetencia 

fontosságának felismerése, fejlesztése és használata elengedhetetlen 

egy vállalat sikeres működéséhez. Csath az interkulturális tanulás 

fontosságának leírásakor hangsúlyozza, hogy a „kulturális 

sokszínűség sikeres menedzselése komoly versenyelőnyt jelenthet a 

cégeknek”.
29

  

Az Öt kompetencia modell 

A fent említett kulturális diverzitás sikeres menedzselése tudatos 

vezetési szemlélet kialakítását és a kulturális eltérések kezelését 

teszi szükségessé. Mindezt vállalati szinten az Öt kompetencia 

modell teszi lehetővé.
30

 

                                                 
29

 CSATH MAGDOLNA: Interkulturális menedzsment. 2008, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 229. o.  
30

 CSATH MAGDOLNA: Interkulturális menedzsment. 2008, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest.  



 Az interkulturális kompetencia ...83 

 

 

Az Öt kompetencia modell (3. ábra) öt elemet sorol fel, melyek 

elősegítik egy vállalat és a vezető számára a kulturális eltérések 

sikeres menedzselését. Az öt kompetencia együttes megléte 

alapfeltétele a vállalat sikerességének.
31

 

3. ÁBRA 

Az Öt kompetencia modell 

 
Forrás: Saját szerkesztés (Csath, 2008, 229. o. alapján) 

Rhinesmith-t
32

 idézi Csath a globális gondolkodás fő 

jellemzésének megfogalmazása során, mely szerint a „világot nagy 

összefüggésekben vizsgálva és elemezve állandóan keressük azokat 

az előre nem látható tendenciákat, amelyek veszéllyel fenyegetnek 

vagy lehetőségeket kínálnak céljaink eléréséhez”.
33

 Ez a definíció 

igaz lehet a geocentrikus gondolkodásra is, azonban ki kell 

egészítenünk két további jellemzővel. Az egyik az, hogy a 

geocentrikus gondolkodás egyik alapfeltétele a kulturális eltérésekre 

való tudatos odafigyelés úgy, hogy más kulturális gyakorlatokat nem 

minősítünk kisebb értékűnek, mint saját gyakorlatainkat. A második 
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jellemző pedig az, hogy tanuljunk mások nézeteiből és 

értékrendjéből. A globális gondolkodás és a két további jellemző 

alkotja azt a geocentrikus gondolkodást, mely a további négy 

kompetencia alapját is képezi.
34

 

A stratégiai szemlélet vonatkozásában fontos kiemelni, hogy az a 

három tényező (vállalat, vevő, versenytárs), amely a hagyományos 

szemlélet szerint a vállalati stratégiát alkotja, napjainkban már nem 

elegendő a vállalatok sikeres működéséhez. Ahhoz ugyanis további 

három tényező megléte szükséges: közösség, kommunikáció és 

kultúra.
35

 Ez az újfajta csoportosítás a vállalat szociális 

felelősségvállalását helyezi előtérbe. Ennek jelentősége külföldi 

vállalatok esetén még nagyobb, hiszen nemcsak saját 

profitérdekeiket és kultúrájukat, hanem a befogadó nemzet érdekeit 

és kultúráját is figyelembe kell venniük.
36

 

A kultúrák közötti kommunikáció során elengedhetetlen a 

kulturális sajátosságok és különbségek ismerete. Csath 

hangsúlyozza, hogy egymás megítélése helyett sokkal inkább 

egymás megértése a sikeres kultúrák közötti kommunikáció 

kulcsa.
37

 

A vezető feladata, hogy a kulturális különbségekkel szemben kellő 

érzékenységet mutasson, melyhez a legfontosabb személyes 

kompetenciák a következők:  

˗ széleslátókörűség,  

˗ érzékenység, 

˗ etikus viselkedés, 

˗ kulturális ismeretek, 
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˗ rugalmasság, 

˗ kiváló kommunikációs képességek, 

˗ emberismeret, 

˗ nyelvtudás.
38

 

A kulturálisan érzékeny vezetési módszerek csökkentik a kulturális 

sokszínűség hátrányait és növelik előnyeit, ami a különböző nézetek 

és vélemények figyelembevételével egy megalapozottabb 

döntéshozatalt, kreativitást és a tanulási, fejlődési lehetőségek 

állandó keresését is eredményezheti.
39

 

Ez el is vezet az ötödik kompetenciához, ami az állandó 

szinergikus tanulás. Az állandó szinergikus tanulás hozzásegít 

ahhoz, hogy a vállalatnál kialakult pozitív szinergia lehetővé tegye a 

tudatosságot, egymás jobb megértését és a nyitottságot.
40
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Az interkulturális vezetői magatartás 

Seiler kutatásának középponti kérdése az, hogy „miért lehet 

ugyanaz az ember egy adott környezetben sikeres, míg egy másikban 

nem”.
41

 A sikeresség megítélése során nemcsak az egyéni 

kompetenciák, hanem a környezet tulajdonságai, jellegzetességei is 

számítanak. Seiler szerint öt tényező határozza meg az 

interkulturális vezetői viselkedést: egyéni kompetenciák, szituáció, 

kontextus, szervezet és csoport
42

 (4. ábra). 

4. ÁBRA 

Az interkulturális vezetői viselkedés befolyásoló tényezői 

 
Forrás: Saját szerkesztés (Seiler, 2015 alapján) 
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Seiler az egyéni kompetenciák meghatározásánál Earley és Ang
43

, 

valamint Ang és munkatársai
44

 négykomponensű modelljére 

hivatkozik, illetve ezeken túl a kulturális intelligencia meglétét is 

idesorolja.
45

 Azonban Seiler azt is kiemeli, hogy ezen kompetenciák 

kiegészülnek a Bolten által meghatározott nemzetközi menedzsment 

kompetenciákkal
46

, amelyek a következő csoportokra oszthatóak: 

˗ szakmai kompetenciák (pl. jogi, gazdasági, üzleti 

ismeretek), 

˗ stratégiai kompetenciák (pl. tudásmenedzsment), 

˗ egyéni kompetenciák (pl. motiváció, önkritikára való 

képesség), 

˗ szociális kompetenciák (pl. kommunikációs kompetencia).
47

  

Ötödik kompetenciaként említhető az interkulturális vezetői 

kompetencia. Ahhoz, hogy valaki interkulturális vezető lehessen, 

nyelveket kell beszélnie, képesnek kell lennie megértetni másokkal a 

saját kultúráját, más kultúrákat és az interkulturális interakciókat. 
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Az interkulturális vezetői viselkedés második fontos tényezője a 

csapat, amelyhez a vezető tartozik
48

. Earley és Gardner szerint egy 

eltérő kulturális háttérrel bíró egyénekből álló csoport saját 

csoportkultúrát alakít ki, mely során a tagok között bizalom alakul 

ki.
49

 Emiatt több időre van szükség egy multikulturális csoport 

kialakításához. 

A szervezettel, vagyis a harmadik tényezővel kapcsolatos 

szempontok közül a legfontosabb az internalizációs stratégia, az 

infrastruktúra és az alkalmazottak kiválasztása, valamint 

fejlesztése.
50

 Podsiadlowski az internalizációs stratégia három 

fajtáját különbözteti meg: kulturális dominancia stratégiája, 

kulturális kompromisszum stratégiája és a kulturális összhang 

stratégiája.
51
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Számos szakirodalom
52

 foglalkozik azzal, hogy a vezetői 

tulajdonságok és a vezetői stílus elfogadása kultúrafüggő. Ez az 

alapja a negyedik tényező, vagyis a kontextus fontosságának.
53

 Itt 

kerülnek előtérbe azon kultúramodellek és dimenziók, amelyek 

mentén a kulturális eltérések vizsgálhatók. 

A közelgő vagy jelenlegi szituáció az ötödik meghatározó 

tényezője az interkulturális vezetői magatartásnak. Minden szituáció 

saját jellegzetességekkel rendelkezik, néhány vezetőnek félreérthető 

helyzetekben kell helytállnia.
54

 

Összegzés 

A tanulmány egy rövid áttekintést nyújtott az interkulturális 

kompetencia vizsgálatának elméleti hátteréről és annak vezetői 

magatartásban betöltött szerepéről. Annak ellenére, hogy a 

bemutatott fogalmak és elméleti modellek a témának csak egy kis 

részét képezik, gyakorlati jelentőségük számottevő, ugyanis 

kiindulópontként szolgálnak a jövőbeli empirikus kutatás 

lefolytatásához. A tanulmány ugyanis feltárta azokat a képességeket 

és készségeket, amelyek a vezetők viselkedését interkulturális 

környezetben meghatározzák, befolyásolják. A Matveev-modell 

segítségével pedig azonosíthatók azok a kompetenciák, amelyeket 

                                                 
52

 Vö. TROMPENAARS, FONS – HAMPDEN-TURNER, CHARLES: Riding the Waves of 

Culture. 2012, McGraw-Hill, London.; HOFSTEDE, GEERT: Culture’s 

Consequences: International Differences in Work-Related Values. 1980, Sage 

Publications, Beverly Hills, CA.; HALL, EDWARD T.: The silent language. 1990, 

Anchor, New York. 
53

 SEILER, STEFAN: Determining Factors of Intercultural Leadership – A 

Theoretical Framework. 2015. 

https://www.researchgate.net/publication/228382369_Determining_factors_of_int

ercultural_leadership-a_theoretical_framework (2017. 11. 04.). 
54

 SEILER, STEFAN: Determining Factors of Intercultural Leadership – A 

Theoretical Framework. 2015. 

https://www.researchgate.net/publication/228382369_Determining_factors_of_int

ercultural_leadership-a_theoretical_framework (2017. 11. 04.). 



90 Szőke Júlia, Keszi Zsófia Szonja 

 

 

tudatosan fejleszteni kell a sikeres(ebb) interkulturális 

együttműködés és kommunikáció érdekében.  

Összességében elmondható, hogy az interkulturális környezetben 

folytatott hatékony és eredményes interakcióhoz és 

kommunikációhoz bizonyos kompetenciák megléte elengedhetetlen. 

Ezen kompetenciák kialakításában és fejlesztésében szerepet játszik 

az interkulturális tanulás, vagyis a nyitottság, az interkulturális 

érzékenység és a kulturális intelligencia megléte. Különösen 

lényegesek ezek a vezetők körében, tekintettel arra, hogy a 

vállalatok sikere jelentős mértékben függ a vezetők magatartásától, 

rátermettségétől és tevékenységétől.   
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KULTURÁLIS ÉRTÉKEK MEGNYILVÁNULÁSA 

NÉMET-TÖRÖK INTEGRATÍV TÁRGYALÁSOK 

SORÁN 

 

TOMPOS ANIKÓ

, JENEY VIKTOR ÁKOS


 

A globalizáció soha nem látott mértéket öltött a vállalati szférában, de a 

nemzetközi politika és a régiók szintjén is egyre markánsabban megjelenik az 

egységgé szerveződés és a terjeszkedés iránti igény, miközben a nemzeti értékek 

felértékelődnek. A nemzetközi üzleti tárgyalás globalizált világunk 

nélkülözhetetlen gazdasági kapcsolatteremtő és érdekérvényesítő eszköze, amely 

sajátságos szakismeretek, eszközök és módszerek alkalmazását követeli meg. Jelen 

tanulmány az integratív üzleti tárgyalások interkulturális aspektusával foglalkozik. 

A nemzeti kulturális különbségek felismerése és áthidalása a gyorsuló ütemben 

globalizálódó nemzetközi piacok és kapcsolatok robbanásszerű bővülésével egyre 

égetőbb feladata valamennyi nemzetközi fórumon szerepet vállaló egyénnek és 

vállalatnak, mert a kulturális különbségek képesek félreértéseket, bizalomvesztést 

és szélsőséges esetben sikertelenséget okozni, még egy alapvetően békés 

természetű tárgyalástípus esetében is. A bemutatott kutatás azt vizsgálja, hogy 

német-török integratív üzleti tárgyalások során kimutathatók-e a két kultúrára 

jellemző, Geert Hofstede által megállapított kulturális orientációk. A disztributív 

és integratív üzleti tárgyalások és a legújabb hofstedei konstruktum német-török 

viszonylatban történő bemutatása után beszámol egy megfigyelésen alapuló 

empirikus kutatás céljairól, módszereiről és eredményeiről. Az eredmények 

alapján összességében elmondható, hogy a török és német nemzeti kultúrák 

vizsgálata során Hofstede által feltárt jellegzetességek a bizonytalanság-kerülés 

dimenzió kivételével – ahol kis mértékben eltért az előre definiált szempontok 

alapján megfigyelt viselkedés – megjelennek a német-török nemzetközi integratív 

üzleti tárgyalásokon is. Bár a nemzetközi integratív üzleti tárgyalás egy nagyon 

speciális, szabályokkal, nemzetközi standardokkal, vállalati kultúrával és egyéb 

tényezőkkel körbebástyázott interakció, mégis nagyon markánsan megjelennek a 

különböző nemzeti kultúrák sajátosságai, az elme kollektív, mindent átszövő 

programjai. Mindezekből az az általános következtetés vonható le a gyakorlati 
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munkavégzés számára, hogy az egyén proaktív módon előre gondolkodva 

felkészülhet a tárgyalópartner nemzeti kultúrájának sajátosságaira, az ezekből 

adódó viselkedési specifikumaira. 

Kulcsszavak: nemzeti kulturális orientációk, nemzetközi integratív üzleti 

tárgyalás, német és török normák 

Bevezetés 

Az egyre nagyobb tömegek számára elérhető tömegkommunikáció, 

az internet, a mobiltelefon, az audio-vizuális konferenciaeszközök és 

a kedvező árú repülőjáratok az utóbbi 20-30 évben drámaian 

megváltoztatták a világot. A globalizáció soha nem látott mértéket 

öltött a vállalati szférában, de a nemzetközi politika és ezzel együtt a 

régiók szintjén is egyre markánsabban megjelenik az egységgé 

szerveződés és a terjeszkedés iránti igény, miközben a nemzeti 

értékek felértékelődnek. „A globalizáció egyrészről jelenti a 

globalizált termelést, marketinget, kereskedelmet és 

pénzmozgásokat, valamint az egyes országok egymástól való 

függőségének erősödését, a külföldi tőkebefektetések növekvő 

értékét, a legális és illegális munkaerő-áramlást, és a turizmus 

növekedését. Jelenti továbbá az ötletek, tudás, normák és értékek 

szabad áramlását és egymásra hatását” – Stiglitz e definíciója
1
 

szemléletesen fogalmazza meg a globalizáció lényegi, főként 

materiális jellemzőit, utolsó mondatában pedig a tudás és ötletek 

mellett a normák és értékek – tehát a kultúra – szabad áramlását is 

hangsúlyozza.  

A globalizáció egyik legfontosabb eszköze maga a nemzetközi 

üzleti tárgyalás. Nélküle nem működne a globalizált termelés, 

marketing, kereskedelem és pénzmozgás, ahogy az egyes országok 

sem lennének képesek egymással folytatott kapcsolataikról, 

függőségeikről egyeztetni és a munkaerő-áramlás és a turizmus is 

ismeretlen fogalom lenne. A nemzetközi üzleti tárgyalás tehát nem 
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Budapest, 25. o. 
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más, mint globalizált világunk nélkülözhetetlen gazdasági 

kapcsolatteremtő és érdekérvényesítő eszköze, amely sajátságos 

szakismeretek, eszközök és módszerek alkalmazását követeli meg.  

A tárgyalásokkal kapcsolatban sokáig uralkodott az a – főleg 

gyakorló szakemberek által vallott – felfogás, hogy a jó tárgyalási 

készség velünk született adottság, amely nem tanulható és nem 

kutatható; inkább művészet, mint készségek együttese.
2
 Ezzel a 

meggyőződéssel szemben csak később alakult ki az a nézet, hogy a 

tárgyalási kompetenciák tanulhatók és fejleszthetők, tehát kutathatók 

is. Így az oktatás mellett a kutatás is egyre jelentősebb méreteket 

öltött. A nemzetközi szakirodalomban már több mint fél évszázada 

találhatunk az üzleti tárgyalásokkal kapcsolatos tanulmányokat; ezek 

száma jelentősen megnőtt az utóbbi három évtizedben. 

Szűk egy évtizede Dévényi
3
 mutatott rá arra, hogy az üzleti 

tárgyalások területén a téma fontosságához mérten nagyon kevés 

kutatás folyik Magyarországon. Tény, hogy abban az időszakban az 

üzleti tárgyalások bizonyos (pl. interkulturális és morális) 

aspektusaival kapcsolatos hazai kutatások a Pécsi 

Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán koncentrálódtak.
4
 

A felsőoktatás viszonylatában azt mondhatjuk, hogy az 1990-es évek 

végén és a 2000-es évek elején jelent meg az üzleti tárgyalások, 

vagy a nemzetközi tárgyalások kurzus, először csak az üzleti-

közgazdasági szakok tantervében. 
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A munkaerőpiaci elvárásokkal összhangban
5
 napjainkban azonban 

már szinte minden alapszak hallgatói tanulnak legalább üzleti, vagy 

szakmai kommunikációt, amely természetesen az üzleti 

tárgyalásokat mint a szakmai kommunikáció egyik legfontosabb 

műfaját is magában foglalja. E folyamattal párhuzamosan az üzleti 

kommunikációval, illetve az üzleti tárgyalásokkal kapcsolatos, főleg 

alkalmazott kutatások száma hazánkban, és egyetemünkön is egyre 

jelentősebb méreteket ölt és egyre több irányba halad.
6
  

Jelen tanulmány az üzleti tárgyalások interkulturális aspektusával 

foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy német-török nemzetközi integratív 

üzleti tárgyalások során kimutathatók-e a két kultúrára jellemző, 

Geert Hofstede
7
 által megállapított kulturális orientációk. A 

disztributív és integratív üzleti tárgyalások és a legújabb hofstedei 

konstruktum bemutatása után beszámol egy megfigyelésen alapuló 

empirikus kutatás céljairól, módszereiről és eredményeiről. 
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Integratív nemzetközi üzleti tárgyalások 

Cohen
8
 szerint a tárgyalás egy mindent átható kommunikációs 

folyamat, amelyben a felek legalább egy, mindkét fél érdekkörét 

érintő kérdésben – melyben nem értenek egyet – közös döntést 

igyekeznek hozni. Ebből következően a tárgyalás alapvető feltételei 

a (1) tárgyaló felek eltérő, vagy részben egyező érdekei, (2) az 

ezekhez kapcsolódó konfliktus és függőségi viszony, valamint (3) 

legalább az egyik fél akarata az érdekellentét feloldása érdekében. 

Ezt a gondolatot folytatva Mastenbroek
9
 úgy fogalmaz, hogy a 

tárgyaló feleknek az egymástól eltérő érdekei, valamint a feleknek 

egy időben megjelenő kölcsönös függősége mellett szükségszerűen 

fontos az is, hogy a felek között ne legyenek meghatározó hatalmi 

különbségek, amelyek eltorzíthatják a tárgyalás eredményét. Az 

üzleti tárgyalás tehát egymással kölcsönös függőségi helyzetben 

lévő, egymástól számottevően nem eltérő hatalmi pozíciójú felek 

közötti kísérlet, melynek célja eltérő érdekeket feloldó 

kompromisszum megtalálása. 

Az üzleti tárgyalásnál választott stratégia összefüggésben van 

azzal, hogy a felek érdekei mennyire egyeznek, vagy esetlegesen 

ütköznek.
10

 Az ellentétpár két típust határoz meg, a disztributív és 

integratív stratégiákat. Disztributív (vagy elosztó, pozícióvédő, 

versenyző, win-lose) típusú tárgyalásról – ahogy azt a neve is 

mutatja – akkor beszélünk, ha egy adott fix összeg (a ’torta’) 

elosztása a cél. Ez a típus tipikusan versengő típusú tárgyalás, 

melyben a felek egymással szemben állnak, információikat és 

álláspontjukat elrejtik. A rövid idő és a transzparencia hiánya nem 

ad lehetőséget a bizalom kiépülésére; a felek célja csakis a 
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profitmaximalizálás, ami természeténél fogva azt jelenti, hogy a 

nyertes fél nyeresége a vesztes fél veszteségéből származik. Ennél a 

típusnál a felek tárgyalási taktikája a siker legfőbb záloga.  

Ezzel szemben a másik típus, az integratív (vagy együttműködő, 

érdekfeltáró, win-win) tárgyalás során a felek részben, vagy 

egészben egymás mellett állnak, a kiindulási pont az érdekek 

megfogalmazása, a cél pedig meglévő források mindkét fél számára 

kedvező felhasználása. Az integratív tárgyalás a fentiek szerint több 

időt igényel, mert kiemelten fontos szerepe van a bizalomnak, 

amelyet fel kell építeni.
11

 Thompson
12

 megfogalmazása szerint 

integratív alku akkor jöhet létre, amikor a tárgyalók érdeke nem 

tisztán piaci versenyen alapuló tárgyalás, a források felosztására 

irányuló disztributív alku, hanem amikor a cél a hozzáadott érték 

megteremtése, a kölcsönös előnyök biztosítása és a források 

meghatározása. 

A nemzetközi üzleti tárgyalások a Mastenbroek által leírtakon túl 

kiegészülnek azzal is, hogy a felek nem azonos országból, 

esetlegesen jelentősen eltérő kultúrából érkeznek a megbeszélésre. 

Ez a tény nemcsak a közösen használt idegen nyelv miatt növeli 

nagyban a komplexitást, hanem azért is, mert a felek a kulturális 

különbségek miatt eredendően eltérően viselkednek, ami befolyással 

van a másik fél viselkedésére és döntéseire, valamint ezen keresztül 

a tárgyalás kimenetelére is.
13
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A témában kutató szakértők közül sokan azt állítják, hogy a 

gyakorlati életben nagyobb arányban van jelen az integratív 

stratégia. Ez azért is érdekes állítás, mert eszerint az esetek 

többségében az elsődleges cél nem a tárgyalópartner nyereségének a 

csökkentése, hanem mindkét fél nyereségének a biztosítása. Az 

integratív tárgyalás tehát kiemelten fontos szerephez jut. Az előző 

bekezdésben tárgyalt komplexitást adó nemzetköziség pedig 

pontosan az utóbbi, legérzékenyebb ponton üthet léket a nemzetközi 

integratív üzleti tárgyalás csónakján: a bizalom kiépítése az egyik 

legkritikusabb pont az integratív tárgyalásoknál, ez pedig csak akkor 

épül fel, ha a két eltérő kultúra képviselője tudatában van, és ennek 

megfelelően tiszteli és kezeli a kulturális különbségeket.
14

 

A német és a török kultúra a hofstedei dimenziók tükrében 

Geert Hofstede, korunk egyik legnagyobb hatású 

szociálpszichológusa, a nemzeti és szervezeti kultúrák 

interakcióinak szakértője. Szerinte az ember szellemi 

beprogramozása három fő – hogy maradjunk az általa használt 

informatikai hasonlatnál – forráskódból épül fel: (1) az örökölt 

univerzális emberi természetből, (2) a részben örökölt és részben 

tanult személyiségből, illetve (3) a környezettől tanult csoport-

specifikus kultúrából. Írásaiban is hangsúlyozza, hogy nem létezik 

éles határvonal az emberi természet és a kultúra között, ahogy 

nincsen a kultúra és az egyén személyisége között sem. Éppen ezért 

a társadalmi szinten a legkevesebb ismeretlent tartalmazó kódot, a 

környezettől tanult csoport-specifikus kultúrát vette górcső alá. 

Hofstede munkássága során a kultúra megértése és modellezése 

mellett egy univerzális módszertant is kidolgozott, amely alapján 

1967 és 1973 között elvégezte első kiterjedt összehasonlító 
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elemzését. Fő célja az volt, hogy megalkosson egy lehetőség szerint 

kultúra-független, minden kultúra elemzésére alkalmazható, 

tudományos jellegű és gyakorlati következtetések levonására 

alkalmas módszertant. Az IBM pszichológusaként az IBM-

leányvállalatok 116.000 alkalmazottjának viselkedését és attitűdjét 

vizsgálta kérdőíves felmérés segítségével. Kutatása fókuszában a 

tudatalatti értékek és beállítódások – mint kollektív mentális 

programok – vizsgálata és összehasonlítása állt és áll ma is. Ezen 

programokat az eredmények összesítésekor a karakterisztikájuk 

alapján négy csoportba foglalta, melyeket kulturális dimenzióknak 

nevezett el; hatalmi távolság (vagy hierarchia), 

bizonytalanságkerülés, individualizmus – kollektivizmus (vagy 

identitás), férfiasság – nőiesség (vagy nemiség). 

A későbbiekben a kutatást kiterjesztve más kutató kollégákkal 

(mint például Michael H. Bond és Michael Minkov) egészen 2010-

ig folytatta a munkát, amikor is Cultures and Organizations: 

Software of the Mind
15

 című könyvében a meglévő négy dimenziót 

további két dimenzióval egészítette ki: az 1991-ben Bond által 

körülírt hosszú távú időorientációval (vagy jövőorientáció), valamint 

a 2010-ben Minkov által azonosított kényeztető – visszafogott (vagy 

az élet élvezete) értékpárral. Az alábbiakban röviden bemutatjuk 

ezeket az ún. 6D modellt alkotó dimenziókat, amelyekre a 

későbbiekben tárgyalt primer kutatás alapul. 

1. Az identitás (IDV) mint dimenzió megmutatja, hogy az adott 

társadalmi normáknak megfelelve az egyén és az egyéni érdek 

fontossága kerül előtérbe (individualizmus), vagy a család és a 

közösség szerepe, valamint a felelősségvállalás ezen csoportok 

tagjaiért, akik támogatására cserében ők is számíthatnak 

(kollektivista).  
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2. A nemiség (MAS) mint a nemi szerepekhez társított magatartás a 

nemzeti kultúrák szintjén is megfigyelhető. A férfias (maszkulin) 

társadalom ismertetőjegyei a teljesítmény- és sikerorientáltság, a 

verseny kiemelt szerepe és a kitartás tisztelete. A nőiesebb 

társadalmak ezzel szemben az emberi kapcsolatokat helyezik az 

előtérbe, megjelenik a szolidaritás, valamint a támogatás.  

3. A hierarchia (PDI) dimenziójában a fenti két kategóriával 

szemben – ahol két markánsan elkülönülő ellentétpár 

dominanciáját vizsgáljuk – a hatalom mint intézmény és az 

emberek viszonya kerül górcső alá. Ezen belül is elsősorban azt 

kutatják, hogy a társadalom milyen mértékben tolerálja az 

egyenlőtlenséget, a hatalmi különbségeket és mennyire épít 

maga köré további egyenlőtlenséget szülő intézményeket. Az 

alacsony hatalmi távolság viszonylag kis egyenlőtlenség, még a 

nagyobb hatalmi távolság komolyabb egyenlőtlenség-tűrést 

mutat.  

4. A bizonytalanság-kerülés (UAI) szintén egy fokmérő, ami azt 

hivatott megmutatni, hogy egy társadalom mennyire igényli a 

strukturált, szabályozott, könnyen kiszámítható és tervezhető 

környezetet. Ebből következően a magas bizonytalanság-kerülés 

általában egy, a szabályok, rítusok és sztenderdek szerint élő, 

rugalmatlanabb kultúrára jellemző, míg egy alacsonyabb 

értékkel bíró társadalom kevésbé szabálykövető, alacsony 

szinten szervezett és így rugalmasabb közösség.  

5. A jövőorientáció (LTO) kategória elnevezése majdnem pontosan 

le is írja ezt a dimenziót. Fő kérdése, hogy az adott társadalom 

jellemzően hosszabb, vagy rövidebb távra tervez. Természetesen 

ez kihat az élet valamennyi területére, így a döntéshozatal 

idősíkjára, az emberi kapcsolatok szerepére és egy esetleges 

üzleti kapcsolat tartósságára is.  

6. Az élet élvezete (IND) a harmadik, két markáns ellentétet 

felvonultató dimenzió, melyben az elnéző (indulgence) 

társadalmak az élet élvezetét, a személyi szabadságot és a döntés 
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szabadságát helyezik előtérbe, szemben az ellenpólusként szolgáló 

visszafogottal (restraint), ahol a szigorúbb szociális normák 

vezérlik a közösséget. 

Az alábbiakban a német és a török kultúrát ismertetjük a kutató 

honlapján
16

 található leírások segítségével. 

1. Identitás (IDV index Németország: 67, Törökország: 37
17

): „A 

német társadalom individualista jellegű. Kis családok, 

jellemzően erősebb szülő-gyermek kötelékkel, viszont gyenge 

kapcsolattal a tágabb család, nagynénik és nagybácsik irányába. 

Az önmegvalósítás iránti igény magas. A hűséget személyes 

preferenciák vezérlik, a felelősségvállalás és kötelességtudat 

viszont erősen megjelenik a munkáltató-munkavállaló 

viszonyban is. A kommunikáció egyértelműen direkt, az egyik 

legdirektebb a világon, ami mögött az „igazság, még akkor is, ha 

fáj” filozófiája áll, ezzel esélyt adva a másiknak a kritika alapján 

a hibákból való tanulásra, és a fejlődésre.” „Törökország ezzel a 

mérőszámmal bizonyítottan kollektivista társadalomnak 

minősíthető. Ez azt jelenti, hogy a „mi” fontos, az egyének 

csoportokhoz tartozása nagyon erős (családok, nemzetségek 

vagy szervezetek), akik vigyáznak egymásra; cserébe lojalitás a 

fizetség. A kommunikáció indirekt, a csoporton belüli harmónia 

fontosabb, mint a magánvélemény, ezért a nyílt konfliktusokat 

elkerülik. Az üzleti életre is jellemző az indirekt kommunikáció. 

Az emberi kapcsolatoknak nagyon mély az emocionális alapja, 

és ezek a kapcsolatok mindig a feladat teljesítése előtt állnak a 

fontossági sorrendben. A bizalom kulcskérdés, ami nélkül nem 

működnek a kapcsolatok, éppen ezért időt kell szánni a 

kapcsolat- és bizalomépítésre. A nepotizmus jellemző 

karakterjegy.”
18
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2. Nemiség (MAS index Németország: 66, Törökország: 45): 

„Ezzel a magas számértékkel Németország az erősen férfias 

társadalmak közé sorolható. A személyes teljesítményt nagyra 

tartják, amit az oktatási rendszer már gyermekkorban meg is 

követel, hiszen 10 éves korban ez alapján kerülnek a gyermekek 

szétválasztásra különböző típusú és erősségű középfokú oktatási 

intézményekbe. Az egyén szintjén az emberek a „munkának 

élnek”, ami egyben az önbecsülés egyik forrása is. A 

menedzserek határozott és magabiztos fellépésűek. A 

státuszszimbólumok jelentősége nagy, így az autó, az óra és a 

technikai eszközök szerepe kiemelt.” „A török kultúra a 

nemiségi skála szerint a feminin, női oldalán helyezkedik el. Ez 

azt jelenti, hogy az érzékenység, a konszenzusra törekvés, az 

együttérzés az esélytelenebbel szemben, értékes és fontos 

tulajdonságok. A konfliktusok elkerülése a privát életben is 

elsődleges, de ha már kialakultak, akkor azok konszenzusos 

megoldása a cél. Különösen fontos a szabadidő együttöltése, az 

élet közös élvezete a családdal, barátokkal. A 

státuszkülönbségek láthatók, aminek a háttere maga a magas 

hierarchia-érték.” 

3. Hierarchia (PDI index Németország: 35, Törökország: 66): „Az 

erősen decentralizált és erős középosztállyal rendelkező 

Németország nem meglepő módon alacsony értéket mutat a 

hatalmi távolság dimenzióban. Az ún. co-determination jogokkal 

(a dolgozók által választott igazgatósági tagok száma majdnem a 

fele a teljes számnak) a menedzsmentnek számolnia kell. A 

megbeszéléseken a direkt kommunikáció és a részvétel elvárt. A 

vezetőség tekintetében a túlzott irányítási vágy nem tolerált: a 

vezetők gyakran szakmai kihívások elé vannak állítva és 

pozíciójukban csak akkor elfogadottak, ha szakmai 

hozzáértésüket már bizonyították.” „Törökország magas 

pontszámot ér el ebben a dimenzióban. A következő felsorolás 

szemléletes példákon keresztül mutatja be mindezt: magas a 
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függőségi helyzetben lévők aránya, a hierarchia szerepe fontos, a 

felettes többnyire nem elérhető, a domináns vezető típus az apa-

figura, a hatalom központosított és paternalista, az alkalmazottak 

pedig elvárják, hogy megmondják nekik, hogy pontosan mit és 

hogyan kell tenniük. A beosztottak direkt ellenőrzése 

megszokott jelenség, ahogy a vezető felé történő formális 

kommunikáció is. A kommunikáció jellemzően indirekt és az 

információáramlás szelektív, csak a kiválasztottak tudnak 

bizonyos dolgokról. Ugyanez a szerkezet figyelhető meg a 

családnál, mint egységnél is, ahol az apa egyfajta pátriárka, 

akinek a család összes tagja jelent.” 

4. Bizonytalanság-kerülés (UAI index Németország: 65, 

Törökország: 85): „A kapott eredmény alapján Németország 

egyike a bizonytalanságkerülő kultúráknak. Összhangban Kant, 

Hegel és Fichte filozófiájával, a gondolkodásmód, tervezés és 

bemutatás sokkal inkább deduktív, mint induktív megközelítést 

használ, éppen ezért megkívánja a szisztematikus, rendszerezett, 

logikus áttekintést, bármiről legyen is szó. Ez tükröződik a 

jogrendszerben is. A részletek nagyon fontosak, ahogy az is, 

hogy egy projekt vagy téma jól átgondolt legyen. Kombinálva 

ezt az alacsony hatalmi távolsággal, ahol a vezető felelősségi 

köre nem terjed ki a beosztott döntéseire, a beosztottak szakmai 

hozzáértéssel kompenzálják a bizonytalansági faktort.” 

„Törökország meglepően magas eredményt produkál ebben a 

dimenzióban. A török társadalom igénye magas a törvények és 

szabályok felállítására. A szorongás csökkentése érdekében 

rituálékat alkalmaznak, amik csökkentik a bizonytalanságból 

fakadó szorongást. Mindez a kívülállóknak, külföldieknek 

vallásos indíttatásúnak tűnhet, már csak a sok Allahra való utalás 

miatt is, de valójában ezek mind a feszültség csökkentését 

szolgáló kísérletek.” 

5. Jövőorientáció (LTO index Németország: 83, Törökország: 46): 

„Németország különösen magas pontszámot ér el ebben a 
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dimenzióban, ami jól mutatja azt, hogy Németország 

pragmatikus ország. A pragmatikus társadalmak, így a németek 

is, hisznek abban, hogy az igazság nem függetleníthető az adott 

szituációtól, kontextustól és időtől. Emellett gyorsan képesek 

szokásaikat a megváltozott környezethez alakítani, erős a 

megtakarítási hajlandóság és a privát beruházások, és jellemző a 

kitartás és előrelátás a jövőbeni eredmények elérése érdekében.” 

„Törökország ebben a dimenzióban az átlagot képviseli, ami 

miatt nem lehet domináns kulturális beállítottságra 

következtetni.” 

6. Az élet élvezete (IND index Németország: 40, Törökország: 49): 

„Az alacsony pontszám ebben a dimenzióban azt mutatja, hogy a 

német kultúra visszafogott természetű. Azokra a társadalmakra, 

melyek alacsony pontszámot érnek el ebben a dimenzióban, 

jellemző a cinizmus és a pesszimizmus. A szabadidő élvezetes 

eltöltése és a vágyak szabad megélése nem kap nagy hangsúlyt. 

A visszafogott társadalmakban, mint Németország is, az élet 

élvezete, a kényeztetés pejoratív értelmet nyer.” „Törökország 

ebben a dimenzióban az átlagot képviseli, ami miatt nem lehet 

domináns kulturális beállítottságra következtetni.” 

A fenti leírások alapján a német kultúra jellemzően individualista 

és maszkulin; nem tolerálja a hatalom összpontosulását és a 

bizonytalanságot, amit alátámaszt az erős jövőorientáltság és a 

visszafogottság. Ezzel szemben a török kultúra kollektivista és 

feminin, család- és közösség-centrikus kultúra. Ez a két elem nagyon 

domináns módon meghatározza többek között az egyén és a munka, 

illetve a munkatársi kapcsolatok, valamint a klánon kívüli egyének 

viszonyát. A török kultúra ezen felül Hofstede szerint elfogadja a 

centralizált és elszigetelt hatalmat, ellenben rosszul tűri a 

bizonytalanságot és átlagos a jövőorientáltság és az élet élvezete 

tekintetében. 
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Az empirikus kutatás célja és módszere 

A fentiekben ismertetett hofstedei kutatási eredmények alapján 

mindegyik kategóriában többé-kevésbé jelentős eltérések láthatók. 

Ezek számos okra vezethetők vissza, a földrajzi adottságoktól 

kezdve a két nemzet történelmén át a jelenlegi vallási, demográfiai 

és gazdasági helyzetig. A két utolsó dimenzió esetében Hofstede a 

török kultúrát átlagosnak ítélte, tehát középen helyezkedik el mind 

az időorientációt, mind az élet élvezetét tekintve, míg a német 

kultúra inkább visszafogott és erősen jövőorientált. A 

bizonytalanság-kerülés esetében mindkét kultúra inkább 

bizonytalanságkerülő, de a német jóval erősebben. 

Az alábbiakban ismertetett empirikus kutatás célja az, hogy 

feltárja, vajon a fenti kulturális különbségek megjelennek-e német-

török integratív üzleti tárgyalások során. A dimenziók közül az 

eredeti négy hofstedei dimenzió alkotja a vizsgálat tárgyát az alábbi 

indoklással: 

A két kultúra közötti markáns eltérés az identitás (IDV) dimenzió 

esetében elegendő okot ad arra, hogy a két kultúra képviselői 

világnézeti kérdésekben ne értsenek egyet. A család- és közösség-

centrikus, indirekt módon kommunikáló török kultúra itt 

szembefeszülhet az erősen individualista, én-központú és direkt 

módon kommunikáló német kultúrával. Ez már önmagában 

elegendő ok a két kultúra közötti különbségekről beszélni, hiszen 

találkozásukkor a kommunikáció kulcsszerepet játszik. A 

kommunikáció, főleg a verbális kommunikáció szerepe az ilyen 

esetekben felértékelődik, hiszen a nemzetközi üzleti tárgyalások 

alkalmával ez az, amin keresztül a két kultúra elsőként találkozik, ez 

a leginkább kézzelfogható leképezése a kultúrák mögött megbújó 

értékeknek, hiszen a formalitások – a rítusok szintjén is – keretet 

adnak egy ilyen találkozónak. 

A nemiség (MAS) dimenzióbeli eltérés alapján a feminin jegyeket 

mutató, gyengékkel szolidaritást vállaló, konfliktuskerülő török 
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kultúra egészen más felfogásban közelíthet meg adott helyzeteket és 

problémákat, kerüli a nyíltszíni konfliktusokat, nem úgy, mint a 

maszkulin német. Az identitással együtt ez az a két dimenzió, amely 

direkt módon befolyásolja a két fél közötti kommunikációt. Ennek 

okait a közösség és bizalom, a kommunikáció módja és formája, a 

személyes motiváció és közösségi akarat eltéréseiben kell keresni.
19

 

A hierarchia (PDI) dimenzió értékei közötti markáns eltérés erősen 

befolyásolhatja a döntéshozatali mechanizmust, az egyes 

szereplőknél rendelkezésre álló információ mennyiségét és 

minőségét és ezáltal azt, hogy egy megbeszélésnek a kiindulás 

pillanatában mekkora esélye van sikeresen végződni. A török kultúra 

magas értéke itt hátráltató tényezőt jelenthet, míg a német kultúra, 

alacsony értéke miatt, gyorsan ad és vár el választ, illetve döntést a 

másik féltől.  

A bizonytalanság-kerülés (UAI) tekintetében ugyan jelentősnek 

mondható az eltérés, de karakterét tekintve mindkét kultúra szereti 

elkerülni az ismeretlen, bizonytalan, kétértelmű helyzeteket. Ezzel a 

dimenzióval kapcsolatban a markáns különbség az induktív és 

deduktív megközelítésbeli ellentétben lehet. A török kultúra 

jellemzően induktív, érzelem, megérzés alapon közelít meg 

helyzeteket és problémákat, míg a német kultúra deduktív típusú, 

éppen ezért megkívánja a szisztematikus, rendszerezett, logikus 

áttekintést, bármiről legyen is szó.  

A vizsgálat módszeréül a megfigyelést választottuk. Az integratív 

típusú tárgyalások lehetőséget adnak arra, hogy a felek közösen, 

egymás érdekeinek figyelembe vételével hozzanak mindkét fél 

számára előnyös döntéseket. Ezen folyamat során a tárgyaló 

feleknek elsőként meg kell érteniük a másik fél igényeit, céljait és 

lehetőségeit, fel kell ismerniük a kommunikáció, vagy éppen 

szertartások, mint például közös étkezés mögött meghúzódó 

                                                 
19ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA: Language, Culture and Communication in 

Organisations. In: BOSTJAN, A. (ed.) ABSRC. 2013, Gea College Faculty of 

Entrepreneurship, Ljubljana, Paper 56.  
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értékeket, dekódolniuk kell az egymás felé sugárzott verbális és non-

verbális jeleket, valamint megoldást kell találniuk közösen az adott 

problémára. Mindez nemzetközi környezetben, eltérő kulturális 

háttérrel rendelkező felek között, idegen nyelven kommunikálva 

tovább emeli az interakció komplexitásfokát, hiszen akciók és 

reakciók, értékek és érdekek nagyban eltérhetnek egymástól. Éppen 

ezért egy integratív típusú, nemzetközi étékesítési tárgyalás 

elegendő időt és interakciót biztosít az alapos megfigyelésre.  

A megfigyeléseket a tanulmány második szerzője végezte. 2014 

januárjától kezdve 18 hónapon át figyelt meg összesen 20 integratív 

típusú nemzetközi üzleti tárgyalást török és német üzletfelek és 

kollégák részvételével, melyek közül 8 videokonferencia, 12 pedig 

személyes találkozó keretein belül valósult meg. A személyes 

találkozók kivétel nélkül Isztambulban kerültek megrendezésre, ami 

jelentősen hozzájárul a török kultúra karakterisztikájának alapos 

megfigyeléséhez, hiszen a török felek saját földjükön, ismert és 

megszokott környezetben dolgozhattak. Fontos azt is kiemelni, hogy 

a személyes találkozók alkalmával a tizenkettő isztambuli tárgyalás 

közül tízet a török kollégák vacsorameghívása követett, mely 

minden esetben az általuk választott, tradicionális, török éttermekbe 

szólt. A résztvevők aránya minden esetben a török fél felé tolódott 

el. A megfigyelő szerepe ezeken a tárgyalásokon kivétel nélkül a 

Gold-féle tipológiában
20

 meghatározott egészen megfigyelő volt, 

tehát nem vált a megfigyelt jelenség részesévé, nem volt 

interakcióban a megfigyeltekkel és legfőképpen nem befolyásolta a 

megbeszélés eredményét. A megfigyelései során törekedett saját 

objektivitása megtartására, valamint arra, hogy az előzetes 

elképzelései ne befolyásolják a megfigyelés összesített eredményét.  

A megfigyelések – melyekről írott jegyzetek készültek – a 

hofstedei kulturális dimenziók mentén előre elkészített alábbi 

szempontrendszer alapján történtek: 

                                                 
20

GOLD, RAYMOND L.: Roles in Sociological Field Observation. Social Forces, 

1958/3, pp. 217–223. 
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˗ Identitás (IDV): 

o Megmutatkozik-e a közösség („Mi..”), a közösségi 

érdek fontossága az egyének szintjén, vagy jellemzőbb-

e az „Én..” kezdetű mondat és a személyes motiváció? 

o Jellemzően direkt (kendőzetlenül, őszintén, a konfliktust 

vállalva), vagy indirekt (konfliktust nem vállalva, 

defenzív) módon kommunikálnak-e a felek egymással?  

˗ Nemiség (MAS):  

o Elhatárolódnak-e élesen a nemi szerepek a résztvevők 

között, mint például konszenzusra törekvés (feminin), 

vagy offenzív, rámenős, eredményvezérelt magatartás 

(maszkulin)? A fellépésre az arrogancia és rámenősség, 

vagy inkább a szerénység és kitartás jellemző?  

o Figyelembe veszik-e a résztvevők a tárgyalópartner 

érdekeit és érzéseit, vagy csak az elérendő cél a 

meghatározó? 

˗ Hierarchia (PDI): 

o Az adott szervezetben a döntéseket közösen hozzák meg 

egy megadott keretrendszerben, vagy egy személy 

kezében van az irányítás? 

o Összefüggésben van-e az utolsó szó a szervezetben 

betöltött ranggal, vagy ez irreleváns faktor ebben a 

kontextusban? 

˗ Bizonytalanság-kerülés (UAI): 

o Jellemző-e, hogy a felek a tárgyalásra felkészülten 

érkeznek, arról részletes jegyzetet készítenek, vagy 

inkább improvizálnak és emlékeznek a megbeszéltekre? 

o Megjelenik-e a felek bármelyikénél a strukturáltság, egy 

tárgyalásokon átívelő metódus, amihez az adott fél 

ragaszkodik, vagy inkább az érzelmekre és intuícióra 

hagyatkoznak? 
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Eredmények 

Az alábbiakban a négy kiválasztott dimenzió mentén haladva 

bemutatjuk a megfigyelt különbségeket. Az eredmények tárgyalása a 

megfigyelési szempontok alapján, először a török, majd a német 

kultúra leírásával történik. 

Identitás 

Az identitás kiemelt fontosságú a hofstedei dimenziók közül, 

hiszen alapjaiban határozza meg az egyén szerepét a közösség 

kontextusában. Ez egy nemzetközi integratív tárgyalás 

szempontjából is kritikus kérdés, hiszen ez határozza meg a felek 

személyes orientációját és a közösségben elfoglalt helyét. Utat 

engedhet számos kommunikáció-alapú félreértésnek a két eltérő 

karakterisztikájú kultúra szereplői között, és ezzel legalábbis 

frusztráltságot, irritációt okozhat. 

A „mi” és az „én” – az egyén és a közösség viszonya 

Az első megfigyelési szempont az volt, hogy megmutatkozik-e a 

közösség, a közösségi érdek fontossága az egyének szintjén, vagy 

jellemzőbbek-e az „Én..” kezdetű mondatok és a személyes 

motiváció. A „Mi..” kezdetű mondat, és a közösségi érdek 

fontossága az egyének szintjén ez esetben a kollektivista, míg az 

„Én..” kezdetű mondat és a személyes motiváció az individualista 

beállítottságot jelképezi.  

A török felek viselkedésében egyértelműen megfigyelhető volt a 

kollektivista jelleg, mivel a megbeszélések során a török felek 

kivétel nélkül a cég nevében beszéltek, mindez rangtól, vagy 

személyes habitustól függetlenül. A megbeszélések során 

kilencvenhat százalékban a „Mi..” (a maradék négy százalékban 

„Én..”) kezdetű kinyilatkoztatás volt a jellemző. Többnyire az ilyen 

típusú kinyilatkoztatások a megbeszélés mérföldköveihez köthetők, 
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ahol döntési helyzet, vagy egy, a céget érintő akció 

visszaigazolásáról volt szó. A „Mi..” minden esetben a közösségi 

érdek szóbeli megerősítése a másik fél irányába. A török felek 

jellemzően nem nyilatkoznak saját nevükben. Fontos megjegyezni 

itt azt is, hogy a török felek a közösségük által meghozott döntés 

mellett kiállnak, és nyíltan nem kérdőjelezik meg azt. Mindez 

megerősíti Hofstede eredményeit, miszerint a török kultúra 

kollektivista jelleget mutat. 

A német felek ezzel szemben az „Én..” és a „Mi..” kezdetű 

mondatokat kombinálták, ami azt mutatja, hogy itt dominánsan 

megjelenik az individualista jelleg, hiszen az egyén a céget 

képviselve, de a saját nevében hoz bizonyos döntéseket, tesz 

bizonyos kinyilatkoztatásokat. Az „Én..” és a „Mi..” kezdetű 

kinyilatkoztatások aránya a német feleknél körülbelül hatvan és 

negyven százalék volt. Az „Én..” kezdetű kinyilatkoztatások mögött 

az egyéni vélemény és a cégen belüli egyéni érdek áll, amit a 

mondanivalójuk erősítésére is felhasználnak mint kommunikációs 

eszközt. A német felek kommunikációjukban különbséget tesznek 

személyes és közösségi vélemény között ezzel is azt mutatva, hogy a 

saját személyes érdekeiket a közösségi érdekek elé helyezik. 

Hofstede a német kultúrát individualistának írta le; ezt a fenti 

eredmények alátámasztják. 

A legszemléletesebb példa maga a fellépés és a felek közötti 

kommunikáció. A török felek közösségbe vetett hite már a 

megbeszélés legelején nyilvánvalóvá válik, hiszen a megjelenők 

száma tipikusan magasabb volt, mint hét fő, míg a német részről ez 

nem érte el a négy főt sem. A nemek aránya a török feleknél 

ötvenhárom százalékban a nők irányába, míg a német feleknél ez 

nyolcvankét százalékos arányban a férfiak irányába tolódott el.  

A német felek a megbeszélések kezdetétől sokkal erőszakosabb 

hangvételt vesznek fel. Ezt tovább erősíti az „Én..” kezdetű 

mondatok nagy aránya is, mint pl. „Az én ügyfeleim…”; „Én úgy 

döntöttem…”; „Részemről nem látok más megoldást, mint…”; 
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„Nem tartom elfogadhatónak, hogy…”. Ezek a mondatok 

ellentmondást nem tűrően jelzik, hogy nincs lehetőség a török érdek 

érvényesítésére, csak egy esetleges nyílt konfliktus felvállalásának 

árán, ami következésképpen visszatetszést kelt a kollektivista és 

feminin beállítottságú törökök körében. A német felek provokatív 

jelleggel teszik mindezt, hiszen az „Én..” kezdetű mondatok azt az 

érzetet keltik, hogy a német tárgyaló vagy maga a vezérigazgató, 

vagy direktben neki jelent, függetlenül attól, hogy ez a valóságban 

így van-e, vagy sem. Mindez a török oldalon a „Mi..” 

megközelítésből adódóan úgy hathat, mintha eleve egyenlőtlenek 

lennének a hatalmi viszonyok, holott erről nincsen szó.  

Megfigyelhető az is, hogy a döntéseket – amennyiben rangban 

homogén a török küldöttség – közösen hozzák meg, amihez 

esetenként időt kérnek, de legalábbis a döntés előtt szünetet tartva 

egymásra néznek. Látványos a motivációbeli különbség is, hiszen a 

német felek a tárgyalást a munkájuknak, azt pedig az életük a 

szerves részének és azok közül is az egyik legmagasabb 

prioritásúként kezelik, ami abban is megnyilvánul, hogy a német 

tárgyalók az utolsó csepp vérükig harcolnak. Erre jó példa az ötödik, 

hatodik, tizenötödik és tizennyolcadik tárgyalás, ahol a német felek a 

bizalomvesztéshez közeli, vagy azon túli helyzetbe hozták magukat.  

A német felek a kollektivista és eredendően a munkához lazábban 

kötődő török felek viszonylagos, lazábbnak vehető viselkedését 

többnyire személyes sértésnek vették, ahogy a személyes viszony 

kialakítása is idegennek tűnt nekik és időpazarlásnak tekintették. A 

török felek tolakodónak és egoistának vélték az egyes szám első 

személyben beszélő német feleket. 

Indirekt és direkt kommunikáció 

Az identitás dimenzió másik megfigyelési szempontja a 

kommunikáció közvetlenségét vizsgálta: azt, hogy jellemzően direkt 

módon, kendőzetlenül, őszintén, a konfliktust vállalva, vagy 

indirekt, a konfliktust nem vállalva, defenzív módon 
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kommunikálnak-e a felek egymással. Az indirekt (konfliktust nem 

vállaló, defenzív) módon kommunikáló fél kollektivista, míg az 

ellentéte, a direkt (kendőzetlenül őszinte, a konfliktust vállaló) 

kommunikáló fél individualista kulturális hátteret feltételez.  

A török feleket egyértelműen az indirekt módon kommunikálók 

körébe soroljuk a megfigyelések alapján, hiszen problémákról nem 

beszéltek nyíltan és támadásnak vették, ha a másik fél részletekbe 

menően beszélt róla. A török felek problémamegoldási módszere 

láthatóan a bizalomra és a problémák zárt, és a lehető legkisebb 

körben történő megoldására épül. Megbeszélésenként átlagosan 

négyszer váltottak anyanyelvükre, hogy az adott problémát saját 

török közösségükön (továbbiakban „csoport”) belül megvitassák. A 

problémákról nem beszélnek nyíltan a saját csoporton kívül és nem 

keresnek nyíltan felelőst sem. Amennyiben egy problémáért a török 

felek felelősek, a német fél számára csak akkor derül ki, hogy ki 

hibázott, ha arra többször rákérdeznek és kikényszerítik a választ. A 

kikényszerített válaszra 5 alkalommal volt szükség, az ötödik, 

hatodik, tizenkettedik, tizenhatodik és huszadik tárgyaláson. Mindez 

megerősíti Hofstede eredményeit, miszerint a török kultúra 

kollektivista jelleget mutat.  

A német felek magatartása itt is élesen elválik a problémát csak 

címszavakban körülíró török felekétől. A német felek strukturált, 

képzeletbeli tárgyalási forgatókönyvének második pontja – rögtön a 

bemutatkozás után – a probléma részletekbe menő, és időnként 

provokatív felvázolása annak érdekében, hogy a lehető legjobb 

megoldás születhessen. A nyitottság, transzparencia és önkritika 

szükségességét hangsúlyozták és átlagosan több mint hét 

alkalommal gyakorolták egy-egy tárgyalás során. Ez felgyorsítja a 

problémamegoldás folyamatát, de ez a fajta direkt, individualista 

kommunikáció súrlódást kelt török felekkel való interakciók 

alkalmával.  

A német felek a megbeszélésekre felkészülve érkeztek, kivétel a 

harmadik és tizennegyedik tárgyalás volt. Az említett, bemutatkozást 
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követő helyzetelemzés a szituáció-kifejtés-megoldás hármasára 

épült, ami elkerülhetetlenné tette a probléma részletes bemutatását. 

Ennek során a német felek kitértek az okok és okozatok 

összefüggéseire is, valamint arra, hogy szerintük kinek kellett volna 

és milyen lépéseket tenni a megoldás érdekében. Ezt a fajta 

közvetlenséget a török felek – a nem megfelelő megfogalmazás 

miatt – támadásnak vették, amire a válaszreakció maga a bizalom 

látható elvesztése volt, ami kritikus hatással volt a tárgyalás 

kimenetelére is.  

A legjobb példa minderre a harmadik, kilencedik, tizedik és 

tizenegyedik többszereplős nemzetközi integratív üzleti tárgyalás 

volt, ahova az egyik német fél a Törökországban még nem járt 

munkatársát küldte. A munkatárs a tárgyalás elején nagyon röviden 

és tömören megfogalmazta kritikai észrevételeit, mindezt 

személyekhez kötve, a későbbiekben pedig a párbeszédek után 

visszautalt minderre, feltételezve, hogy a másik fél fogékony a 

probléma nyílt tárgyalására. A török felek válasza erre szótlanság és 

értetlenség volt. Az éles és direkt kritika láthatóan zavarttá tette a 

török feleket, akik ezután nem voltak hajlandók a probléma közös 

megoldására. Az adott felek között zajló tárgyalás és az egész 

tárgyalássorozat nem érte el a célját. 

Mindebből következik, hogy a török feleknek tisztában kell 

lenniük és fel kell készülniük a német üzletfelek individualista 

beállítottságára, ahogy az ebből fakadó direkt kommunikációra is, 

hiszen sokszor nem a támadás és a vitahelyzet elérése a cél, hanem 

maga a probléma megfogalmazása és a megoldás közös megtalálása. 

A német feleknek pedig érdemes megfontolniuk a diplomatikusabb, 

indirektebb stílus használatát és ezzel együtt megszűrni a 

mondanivalót a személyeskedéstől és a hibák hosszas és részletes 

tárgyalásától. 
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Nemiség 

Az identitáshoz hasonlóan a nemiség szerepe is kiemelten fontos 

valamennyi emberi interakció során, hiszen meghatározza a személy 

dominancia-szintjét, nyitottságát a kompromisszumokra és ezáltal a 

kommunikációt. Egy nemzetközi integratív üzleti tárgyalás során 

mindez kiemelten fontos, hiszen a cél maga a kompromisszum, a 

win-win helyzet elérése, ehhez pedig mindkét félnek bizalommal 

kell fordulnia a másik fél felé. 

Visszafogottság és rámenősség 

A nemiség dimenzió megfigyelése során elsőként azt vizsgáltuk, 

hogy elhatárolódnak-e élesen a nemi szerepek a résztvevők között, 

mint pl. konszenzusra törekvés, vagy offenzív, rámenős, 

eredményvezérelt magatartás. A visszafogott, konszenzusra törekvés 

ebben az esetben a feminin, azaz női jelleget mutatják, míg a 

rámenős, eredményvezérelt magatartás tipikusan maszkulin, azaz 

férfi jegyek.  

A török felek a megfigyelések során minden esetben visszafogottan 

viselkedtek. A megoldáskeresés azonban összefüggésben áll a másik 

fél iránti bizalommal, hiszen amikor a másik fél hasonlóan 

visszafogott maradt kommunikációjában a húszból tíz tárgyaláson, a 

török felek nyitottak és eltökéltek voltak és részt vettek a megoldás 

közös keresésében. Amikor a német felek kommunikációja 

direktebb, esetleg provokatív volt (például a harmadik, kilencedik, 

tizedik és tizenegyedik tárgyaláson), a török felek elsőként zavart 

mutattak, de megőrizték higgadtságukat, egyszer sem emelték fel a 

hangjukat, ezzel is mutatva, hogy nem voltak partnerek a nyíltszíni 

összeütközésekben, azonban nem is vettek aktívan részt a probléma 

megoldásában. Megmutatkozott az a tulajdonság is, hogy amikor a 

török fél vállalata nem teljesített valamit (például ötödik, hatodik, 

tizenötödik és tizenhetedik tárgyaláson), a török felek egy emberként 

álltak az alulteljesítő vállalatuk mögött. Mindez alátámasztja 
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Hofstede megfigyelésit, miszerint a török társadalom feminin (és 

kollektivista) jellegű. 

A német felek ezzel szemben egészen másként közelítettek a 

megfigyelt tárgyalásokhoz. A húszból hét tárgyaláson a német felek 

túlságosan is direkt és számonkérő, vagy éppen követelőző módon 

beszéltek, de a rámenősség valamilyen foka minden esetben 

fellelhető volt. Az említett hétből négy (például ötödik, hatodik, 

tizenötödik és tizenhetedik) tárgyaláson a német felek felemelték a 

hangjukat, ezzel mintegy belekényszerítve a török feleket egy olyan 

vitás helyzetbe, ahol reagálniuk kellett. A húsz tárgyalásból kivétel 

nélkül mindegyiken tapasztalható volt, hogy a német felek szeme 

előtt csak az elérendő cél lebeg. Ennek jele az, hogy öt alkalommal 

nyíltan tudatták, hogy a tárgyalás célján kívül semmi más nem 

játszik szerepet, valamint, hogy a rendelkezésre álló időt teljes 

egészében a probléma megoldására kívánják szánni, minden más 

nem prioritás. Mindez egyértelműen bizonyítja a német kultúra 

Hofstede értelmezésében is maszkulin jellegét.  

Az előző, identitás dimenzióról szóló alfejezetben bemutatott 

direkt és olykor nyers, individualista fellépés mellett és a fentebb 

leírt rámenősségen kívül további maszkulin jegyeket is mutatnak a 

német kultúrkörből érkezők. Az egyik legjellemzőbb példa erre az, 

hogy az utolsó szó valamennyi helyzetben (a legnagyobb, a 

legszebb, a leggyorsabb, stb.) a német feleké kell, hogy legyen. A 

versengés, de legfőképpen a nyerni akarás vágya minden német 

kommunikációt átsző, míg a török fél ehhez képest a háttérben 

marad, nem partner a licitálásban.  

Valamennyi tárgyaláson megfigyelhető volt az összhang hiánya: 

jelentősen eltérően viselkedtek a két kultúra szereplői. A török felek 

érezhetően nem voltak felkészülve a német kultúrkörből származó 

tárgyalófelek stílusára és tárgyalási taktikáira. Nem vették jónéven 

azt, hogy a németek nem voltak tekintettel sem a török rituálékra, 

sem a bizalom felépítéséhez szerintük szükséges közös időtöltésre. 
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Figyelmesség és eredmény-orientáció 

A második megfigyelési szempont arra irányult, hogy figyelembe 

veszik-e a résztvevők a tárgyalópartner érdekeit és érzéseit, vagy 

csak az elérendő cél a meghatározó. Ugyan üzleti tárgyalásokról 

beszélünk, ahol a két fél egymással kölcsönös függőségi helyzetben 

van, és aminek a célja eltérő érdekeket feloldó kompromisszum 

megtalálása, mégis vannak érezhető fokozatok abban, hogy a felek 

mennyire vannak tekintettel egymásra. Az a fél, amelyik figyelembe 

veszi a másik fél érdekeit és érzéseit, feminin, míg az ezekkel nem 

törődő, csak a célra fókuszáló fél maszkulin jelleget mutat.  

A török felek viselkedésében ebből a szemszögből is tetten érhető 

volt a közösség fontossága. A kollektivista megközelítés megjelenik 

az üzleti tárgyalások során is, hiszen a török felek láthatóan arra 

törekednek, hogy mindkét fél jó érzéssel álljon fel a 

tárgyalóasztaltól. Ez természetesen megköveteli azt, hogy a felek 

egymás érdekeit és érzéseit szem előtt tartva keressenek megoldást. 

Ennek egyik tipikus megnyilvánulási formája az, hogy a török felek 

átlagosan hét alkalommal visszakérdeztek tárgyalásonként egy-egy 

burkolt megoldási javaslat után, hogy a másik fél megfelelőnek 

tartja-e azt, illetve kivétel nélkül folyamatos kiszolgálásról 

gondoskodtak (mint például friss tea és kávé felszolgálása). Ez a 

fajta figyelmesség bizalmat generál a másik félben, tehát megerősíti 

Hofstede eredményeit, miszerint a török kultúra feminin jellegű.  

A német felek ezzel szemben kizárólag a cél elérésére 

összpontosítottak. Az érzések láthatóan nem játszanak szerepet a 

német felek mérlegelési szempontjai között. Ezt a maszkulin 

beállítottságot alátámasztja a direkt, erősen individualista 

kommunikáció is. A tárgyalófelek érdekei csak addig képezik 

mérlegelés tárgyát a német sarokban, amíg azok az elérendő cél 

megvalósulását veszélyeztetik. A német felek nem kérdeznek vissza, 

hogy a török felek megértették-e, illetve, hogy egyetértenek-e az 

elhangzott megoldási javaslattal. Ennek oka az, hogy az 

individualista és alacsony hatalmi távolságú német kultúra felfogása 
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szerint a másik félnek kell jeleznie proaktívan, ha valamivel nem ért 

egyet és azt ugyanabban a körben meg is kell vitatni. Ez a 

magatartás inkább maszkulin jellegre utal.  

A török felek feminin beállítottságát jól bizonyítja például az is, 

ahogy magát a tárgyalást megszervezik. A tárgyalás időpontjának 

megválasztása is már szimbolikus jelentést hordoz. Amennyiben a 

tárgyalás fontosnak minősül, akkor úgy időzítenek, hogy a 

megbeszélés lezárása egy közösen elköltött vacsora legyen. A 

tizenkét isztambuli tárgyalásból tízet közös vacsora követett. Az 

étterem választása is kiemelt fontosságú a török felek számára, 

ugyanis cél a minél több együtt töltött idő és a másik fél lehető 

legjobb kiszolgálása. A vacsorák általában három és négy óra 

közötti időt vettek igénybe, ami esetenként megegyezett magával a 

tárgyalás érdemi részére szánt idővel is.   

A tárgyalás megkezdésekor az érdemi eszmecserét a török fél nem 

kezdi el a megjelölt időpontban, csak tíz-tizenöt perccel később. Ez 

idő alatt kávét, vagy ún. chai-t (török fekete tea) szolgálnak fel, 

miközben a felek a megbeszélés tárgyától eltérő témákról 

beszélgetnek. Ez az idő és beszélgetés kiemelt fontosságú a török 

felek számára, míg a német felek ezt többnyire felesleges 

időhúzásnak érezték és sürgették a tárgyalás megkezdését. A 

tárgyalás során a török felek a megbeszélés hosszától függően 

többször is felszolgáltak teát és süteményeket és eközben 

megszakították a megbeszélést.  

A fentiek is bizonyítják, hogy a feminin kulturális hátterű török 

felek számára fontos az, hogy az elérendő cél mellett a 

tárgyalópartner jól érezze magát, valamint az is, hogy a 

tárgyalópartnert megismerjék és kiismerjék, ami segít nekik abban, 

hogy megbízzanak benne. A török fél részéről az ismerkedés és a 

bizalom a bizonytalanságot hivatott csökkenteni. Ezzel szemben a 

német felek direkt hozzáállása, bármilyen körülmények között a 

célra fókuszálása és a török féllel való szocializálódás fontosságának 
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ki nem mondott degradálása mind azt mutatja, hogy jelentős a 

kulturális különbség ebben a dimenzióban. 

Mindezt megfigyelve világossá is válik, hogy mi a dolga a két 

félnek abban az esetben, ha sikeres tárgyalást szeretnének maguk 

mögött látni. A török félnek meg kell értenie, hogy a német fél 

számára nem fontos a személyes jó kapcsolat, a cél elérése viszont 

igen, ahogy az is, hogy a kimondott szó ismeretség nélkül is 

elfogadható. A német félnek pedig érdemes tiszteletben tartania a 

török szokásokat és a sikeres tárgyalás érdekében a megbeszélést 

megelőző napon meghívnia a másik felet vacsorázni. Ezzel az 

ismerkedés a tárgyalás előtt megtörténik, tehát a német fél a 

tárgyalás szempontjából időt spórolhat. 

Hierarchia 

A nemzetközi integratív üzleti tárgyalások szemszögéből vizsgálva 

a hierarchia, a hatalomtól való távolság mint kulturális dimenzió és 

ezzel együtt a döntéshozatali mechanizmus szerepe jelentős a teljes 

tárgyalási folyamat során. Az ebben a dimenzióban egymástól 

jelentősen eltérő kultúrák találkozása az üzleti arénában – még 

ugyanazon beosztás esetén is – félreértéseket szülhet abból adódóan, 

hogy a beosztáshoz társított döntési jogkör jelentősen eltér. 

Közösségi, illetve központosított döntések 

A vizsgálandó dimenzióhoz kötődő első megfigyelési szempont azt 

járja körbe, hogy az adott szervezetben a döntéseket közösen 

hozzák-e meg egy megadott keretrendszerben, vagy sokkal inkább 

egy személy kezében van az irányítás. A közösen meghozott 

döntések ebben az esetben az alacsony hatalmi távolságot, míg az 

egy személy kezében összpontosuló döntési jogkör a nagy hatalmi 

távolságot jellemzi.  

A török felek – ahogy azt már a fentiekben írtuk – nagyobb számú 

küldöttséggel érkeztek a tárgyalásokra. A nagyobb szám azonban 
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önmagában nem garantálta azt, hogy a döntési jogkör tulajdonosa 

maga is megjelent, vagy a jogkör maga delegálásra került a 

megjelenőknek. A megbeszélésekre láthatóan úgy érkeznek a török 

felek, hogy előtte konzultáltak a döntéshozóval a számba vehető 

lehetőségekről és az azokhoz kapcsolódó döntésekről. Ez abban 

nyilvánul meg, hogy bizonyos esetekben a török felek egy látszólag 

jelentéktelennek tűnő döntésnél haboznak és konzultációra kérnek 

időt. Ilyen esetekben a csoport rövid megbeszélést tart és 

amennyiben megoldható, közösen hoz döntést. Ez a fajta tárgyalás 

alatti egyeztetés a török résztvevők között átlagosan tárgyalásonként 

négy alkalommal történt meg. Ha a csoport nem vállalta a 

döntéshozatalt, a megbeszélés ezen a ponton megállt. Visszajelzést 

csak napokkal később – vélhetően a döntéshozóval folytatott 

egyeztetés után – adtak a török felek. Ez a húszból három tárgyalás 

alkalmával jelent meg, a hatodik, tizenhatodik és tizenhetedik 

esetében. Ez megerősíti Hofstede eredményeit, miszerint nagy a 

hatalmi távolság a török kultúrában és a hatalom egy szűkebb kör 

kezében összpontosul.  

A német felek ezzel szemben másként viszonyulnak a hatalomhoz. 

Individualista szemléletmódjuk és a direkt kommunikáció során is 

kifejezésre jutó önállóságuk a döntéshozatali mechanizmusban is 

megmutatkozik. A német felek átlagosan minden harmadik tárgyalás 

alkalmával egyeztettek csak a csoporton belül, miközben igyekeztek 

elkerülni azt a látszatot, hogy az egyén szintjén, vagy csoportként 

nincsenek döntési pozícióban. A döntési jogkör nagyobb mértékben 

kerül delegálásra, amennyiben pedig meghaladja a jelenlévők 

hatáskörét (kritikus esetekben), akkor a vezetővel azonnal 

egyeztetnek. Ebből következően nem volt példa arra, hogy a 

tárgyalás lezárása után még maradt megválaszolandó kérdés. Ez 

alátámasztja Hofstede nézetét, miszerint a német kultúrában kisebb a 

hatalmi távolság és a döntési jogkör, a török felekhez viszonyítva 

nagyobb részben kerül delegálásra az operatív szintre. 
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A török felek láthatóan csak saját hatáskörben hoznak döntéseket 

és ebből a komfortzónából nem lépnek ki. Azonos szintű kollégák 

nem adnak egymásnak feladatokat a megbeszélés során, valamennyi 

döntési helyzetben – amikor a csoport döntésképes – a csoport a 

saját nyelvén megvitatja a problémát, és az eredményt egy „szóvivő” 

közli. A német felek ezzel szemben előzetes egyeztetés nélkül, a 

másik fél jelenlétében, a közösen használt nyelven adnak feladatokat 

társaiknak. Amennyiben ez ellenállásba ütközik, a helyzetet a másik 

fél jelenlétében, a közösen használt nyelven megvitatják.  

A másik szembetűnő jellegzetesség az ún. ownership (felelősség- 

vagy kötelezettségvállalás egy adott feladatért) alacsony szintje a 

török felek körében. A feladatokhoz jellemzően nem rendelnek 

felelősöket és sokszor határidőt sem. Mindezeket a német felek 

kérésére adták csak meg, többedszeri próbálkozásra. Ez arra enged 

következtetni, hogy a török felek döntési szabadsága nagymértékben 

korlátozott, hiszen még részfeladatok elvégzésével kapcsolatos 

kérdésekben is hezitálva vállalnak kötelezettséget. Mindez lassítja a 

döntési folyamatot és a későbbiekben ellenőrizhetetlenné teszi a 

német felek számára a feladatok utánkövetését. A német felek ezzel 

szemben az individualista és maszkulin beállítottság, valamint az 

alacsony hatalmi távolság miatt legtöbbször saját maguk 

jelentkeznek, vagy egymás között osztják szét a feladatokat. Mindez 

gyorssá teszi a döntési mechanizmust és arcokat ad a feladatoknak 

is, ezért az után-követés egyszerűsödik.  

A következmény az, hogy a török és német felek közötti 

tárgyalásokon a fenti különbségek miatt érezhető egy állandó 

feszültség, valamint értetlenség a német oldalon abból fakadóan, 

hogy a török felek látszólag nem képesek, vagy nem akarnak 

strukturáltan és hatékonyan együttdolgozni, holott az alapvető ok 

maga a kulturális különbség. 
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Rang és az utolsó szó joga 

A második szempont, mellyel a hatalmi távolságot vizsgáltuk az, 

hogy összefüggésben van-e az utolsó szó a szervezetben betöltött 

ranggal, vagy ez irreleváns faktor ebben a kontextusban. Abban a 

kultúrában, ahol az adott témában az utolsó szó a magasabb rangút 

(továbbiakban „vezető”) illeti meg, ott magas a hatalmi távolság, 

azokban a kultúrákban, ahol pedig a rang nem játszik szerepet és az 

alacsonyabb rangúé is lehet az utolsó szó joga, ott alacsony hatalmi 

távolságról beszélünk.  

A török feleknél kivétel nélkül a csoport legmagasabb rangú tagja 

nyitotta meg és zárta a tárgyalást, ahogy az utolsó szó is az övé volt, 

témától függetlenül. Mindez azt feltételezi, hogy a török vezetők a 

részletek szintjéig tisztában vannak a hatáskörükbe tartozó 

eseményekkel és ők is hozzák meg a döntések jelentős részét. 

Moderátorra ebben az esetben nincsen szükség, hiszen a 

felszólalások hetven százalékában a vezetőé és csak harminc 

százalékban a beosztottaké a szó. Amennyiben a vezető nem tud 

valamit biztosan, az anyanyelvükön egyeztet a csoporttal. 

Amennyiben a csoport rangban homogén, a tárgyalt területért felelős 

személy nyitja meg és zárja a megbeszélést és ő maga a moderátor 

is. A döntéseket a fent leírtak szerint hozzák meg az ilyen esetekben. 

Ez egybecseng a hofstedei megállapítással a magas hatalmi 

távolságot illetően.  

A német feleknél ezzel szemben a húsz esetből csak kilencben 

vette a vezető magához a szót a tárgyalás nyitásakor és zárásakor. Ez 

már önmagában is mutatja azt, hogy a rang nem feltétlenül jár 

előjogokkal. Az utolsó szó joga azé, aki érdemben hozzá tud tenni 

értéket a tárgyalás témájához, ami azt is jelenti, hogy amennyiben a 

vezetőnek nincs további mondanivalója, akkor nem szól hozzá az 

adott kérdéskörhöz, és a moderátor szerepét tölti be. Amennyiben a 

csoport rangban homogén, akkor a török felekhez hasonlóan a 

tárgyalt területért felelős személy nyitja meg és zárja a megbeszélést 

és ő maga a moderátor is. Mindez arra enged következtetni, hogy 
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ebben a tekintetben is visszaigazolódni látszik Hofstede eredménye 

az alacsony hatalmi távolságról a német kultúrában.  

A vezető és a beosztott kapcsolata – ugyan nem megfigyelési 

szempont – jól példázza a hatalmi távolságbeli különbségeket. A 

török felek esetében a vezető és beosztott kapcsolata a munkahelyen 

korlátozott, a vezető nem engedi magához közel a beosztottat, a 

kapcsolat formális és felszínes. Az anyagi megbecsülés szintjén is 

nagy a különbség, még egy központilag erősen szabályozott 

nagyvállalaton belül is. A német feleknél személyesebb a kapcsolat, 

a vezető jellemzően megenged viccelődést a beosztott részéről, de 

ettől függetlenül az anyanyelvükön továbbra is magázódó, formális a 

hangnem.  

A másik aspektus a metakommunikáció. A török felek közt egy 

vitás kérdésben, amikor a vezető is jelen van, a vezető és a beosztott 

között nincsen szemkontaktus, ami mutatja azt, hogy a vezető teljes 

egészében saját hatáskörben hoz döntést. A német feleknél ezzel 

szemben a szemkontaktus szerepet kap, a vezető és a beosztottak 

folyamatosan figyelik egymást és szemkontaktus útján jelzik, ha van 

mondanivalójuk az adott témában.  

A német feleknél összességében az tapasztalható, hogy a 

beosztottak irányába az elvárás az, hogy a területüket érintő 

kérdésekben képviselni tudják a vállalatot egy személyben, akkor is, 

ha a vezető nincs jelen, vagy nem szólal fel az adott témában. 

Mindez jól mutatja, hogy ezen a területen is jelentős a különbség a 

két kultúra között, ami a döntéshozatali mechanizmusban és a török 

feleknél a jelenlévők rangjától függően okozhat félreértéseket. Ezt 

megakadályozandó, a török feleknek – amennyiben mód van rá – 

érdemes egyeztetni a német felekkel a közelgő tárgyalás részleteiről 

és a lehetséges döntési pontokról, valamint modellezniük kell a 

különböző szcenáriókat, hogy a vezetői döntéseket előre 

meghozhassák. Másik megoldás az illetékes vezető meghívása a 

tárgyalásra. A német felek számára pedig – amennyiben ez 

kivitelezhető – javasolt proaktívan, az előkészítés során felvenni a 
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kapcsolatot a török felekkel és tájékoztatni őket a fentebb leírtakkal 

kapcsolatban. Ezáltal felgyorsul a döntéshozatali mechanizmus és a 

tárgyalás hatékonyan levezethető. 

Bizonytalanságkerülés 

A negyedik és egyben utolsó összehasonlítási szempont a 

bizonytalanság kerülése. Ennek a dimenziónak a közvetlen hatása 

mérsékeltebb és nehezebben kimutatható, mint az első háromé, 

mégis szerepel megfigyelési szempontként, mert nagyban 

befolyásolhatja a tárgyalás utánkövetésének sikerét. 

Felkészülés, jegyzetkészítés vs. improvizáció és emlékezet-alapú 

utánkövetés 

Azok a kultúrák, melynek képviselői a tárgyalásokra aprólékosan 

felkészülnek és közben részletes leírást készítenek, jellemzően 

elsősorban nem bíznak az improvizációs képességükben, minden 

felmerülő kérdésre szeretnének választ adni és nem bíznak saját és 

tárgyalópartnerük memóriájában. Mindezek a bizonytalansági 

faktort hivatottak csökkenteni. Azon kultúrák tagjai között, ahol nem 

jellemző a precíz felkészülés, magasabb a hajlandóság az 

improvizációra és a jegyzetkészítés is tendenciózus módon elmarad, 

mivel alacsonyabb a bizonytalanságkerülési kényszer.  

Hofstede szerint a török nemzeti kultúra kiemelkedően a 

bizonytalanságkerülő kultúrák közé tartozik, ezért fontos szerepet 

kapnak a rituálék és a szabályok, melyek egyfajta keretet adnak a 

mindennapi életnek, csökkentve ezzel a bizonytalansági tényezőt. A 

megfigyelések ezt bizonyos tekintetben megerősítették, míg másban 

megcáfolták. A rituálék szerepe, a tárgyalópartner megismerése 

iránti szándék dominánsan jelen vannak és csökkenteni hivatottak a 

bizonytalanságot, ahogy az is ezt a feltételezést erősíti, hogy a 

magas hatalmi távolság miatt egy szűk kör kezében összpontosulnak 

a fontos döntések. Mégis emellett megfigyelhető az is, hogy a török 
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felek nem készülnek fel precízen a tárgyalásokra, ebből kifolyólag 

láthatóan improvizálnak – természetesen a döntési jogkörökön belül 

– és egyáltalán nem készítenek jegyzetet, csak a szóban 

elhangzottakra és a memóriájukra hagyatkoznak. A hiányos 

felkészülés és improvizáció a húsz tárgyalásból tizennégy esetében 

volt megfigyelhető, míg a jegyzetkészítés hiánya valamennyi 

esetben megjelent. A megfigyelések tehát ebben a dimenzióban 

ellentmondásos eredményt hoztak a hofstedei felméréshez képest, 

hiszen azzal ellentétben a nemzetközi integratív üzleti tárgyalásokon 

alacsony bizonytalanságkerülési viselkedésminták voltak 

megfigyelhetők. 

A német felek ezzel szemben majdnem a fenti leírás ellenkezőjét 

mutatták. Rituálék nem játszanak semmilyen szerepet a német felek 

számára, ahogy a szabályok is inkább csak iránymutatások. A 

tárgyalások mindegyikére azonban alaposan felkészülve érkeztek, a 

megbeszélendőket grafikusan (többnyire Microsoft Office Power 

Point segítségével) megjelenítették, láthatóan nem improvizáltak és 

a tárgyaláson elhangzottakról precíz jegyzetet készítettek, amelyet 

aztán megosztottak valamennyi résztvevő között. A megfigyelések 

eredményei tehát megerősítik a hofstedei felmérés eredményeit, 

miszerint a német kultúra erősen bizonytalanságkerülő.   

A felkészülés és a jegyzetkészítés szerepe a bizonytalanság 

csökkentése mellett az, hogy iránymutatást adjon a feleknek a 

további teendőkkel kapcsolatban. Még egy fontos tárgyalási lépés 

tekintetében is eltér a két kultúra, ami megerősíti a fentiekben 

leírtakat: a tárgyalás végi összefoglalásban. A török felek saját 

maguktól ezt nem végezték el, a tárgyalás az utolsó pont lezárásával 

számukra véget ért, amit metakommunikációjuk is megerősített. A 

német felek ezzel szemben kivétel nélkül, minden alkalommal a 

török felek figyelmének hiánya mellett röviden a jegyzeteik alapján 

összefoglalták a megbeszélteket. Mindezek után nem meglepő az a 

tény, hogy az utánkövetés során a török felek megfeledkeznek 
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teendőik egy részéről, amennyiben erre a német felek nem 

figyelmeztetik őket.  

A német felek a török felek felkészülésének és a 

jegyzetkészítésének hiányát a tiszteletlenség és meggondolatlanság 

jeleként fogják fel, ami feszültséghez vezet a német felek körében. A 

török felek pedig mindezt túlságosan rámenősnek és direktnek 

könyvelik el. Ezek jól mutatják az alapvető különbségeket a két 

kultúra ebben a dimenzióban mutatott eltérő karakterisztikája között. 

Strukturáltság és metodika vs. érzelmek és intuíciók 

A struktúra iránti igény és a problémák metódus alapú 

megközelítése a magas bizonytalanságkerülő kultúrákat jellemzi, 

hiszen előre meghatározott keretek közé tereli a tárgyalást és a 

megoldás menetére javaslatot tesz. Ezzel szemben az érzelmek által 

vezérelt, intuícióikra hallgató tárgyaló felek alacsonyabb szinten 

érzékenyek a bizonytalanságra.  

Ahogy azt az előző alfejezetben bemutattuk, a török felek magas 

gyakorisággal érkeztek felkészületlenül a tárgyalásokra. Ez magával 

hozza azt is, hogy előre nem állítják össze a megbeszélés 

struktúráját. Megfigyelhető volt viszont az is, hogy az érzelmek a 

struktúra felett nagyobb hangsúlyt kapnak, ami összefüggésbe 

hozható a bizalom felépítése iránti vággyal (nemiség dimenzió). A 

problémák megoldására a felkészületlenségből adódóan nincs előre 

egyeztetett, konkrét javaslatuk. Ez a tizennégy esetből kilencnél 

fordult elő, ami magas érték. Mindezek alapján a fenti alfejezethez 

hasonlóan itt is eltér a hofstedei eredményektől a megfigyelt 

viselkedésminta.  

A német felek ebből a szempontból is jóval magasabb értéket érnek 

el. Ahogy a felkészülés, úgy a struktúra is kiemelt szerephez jut. A 

struktúra támpontot nyújt a tárgyalás témájával, fókuszával, 

eszközeivel, vitapontjaival és magával a probléma megoldásához 

választott metódussal kapcsolatban is. Minden megbeszélésen 

tisztán kirajzolódott a német felek struktúra iránti igénye és az is, 
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hogy konkrét tervük van a probléma megoldásához vezető útra is. 

Mindez megerősíti Hofstede nézetét, miszerint a német kultúra 

erősen bizonytalanságkerülő.  

A német kultúra bizonytalanságkerülésére példa az is, hogy a 

német felek egyik legfontosabb törekvése a standardizálás. Ennek a 

folyamatnak a végeredményeképpen nemcsak a költséget, hanem a 

hibák lehetőségét is csökkentik. A hiba ebből a szemszögből a 

bizonytalanságot jelenti, hiszen egy standard folyamatban mindenki 

tudja, hogy mi a dolga. Újabb példa a pontosság kérdése. A török 

felek jellemzően a tárgyalás megkezdésekor érnek a helyszínre és 

aztán pedig igényt tartanak a rituálékra, mint például a kávé és tea 

közös elfogyasztása. A tárgyalások időben a kitűzött 

időintervallumnál tovább is tarthatnak. Mindez azt mutatja, hogy a 

kockázatvállalási kedv magasabb. A német felek ezzel szemben, ha 

lehet húsz-huszonöt perccel korábban érkeznek a helyszínre, így van 

idejük felkészülni és pontosan a tárgyalás tervezett kezdetekor 

megkezdeni a megbeszélést. A megbeszélés időkeretének betartására 

kínosan ügyelnek. Mindezzel a kockázatot, tehát a bizonytalanságot 

igyekeznek csökkenteni.  

A fenti két példa jól mutatja, hogy melyek azok a pontok, melyek 

meg nem értése és tiszteletben nem tartása konfliktust szülhet a 

tárgyaló felek között. Ezekre a problémákra az lehet a megoldás, 

hogy a török felek vegyék fel a kapcsolatot a német felekkel – 

amennyiben erre módjuk van – és egyeztessenek az elvégzendő 

előkészületekről. A német felek pedig a tárgyalás kezdetén kérjék a 

török fél javaslatát abban, hogy az ő részükről ki fogja elkészíteni a 

jegyzetet, és ami ennél is fontosabb, ki lesz az a személy, aki a 

tárgyalás után egyfajta „project manager”-ként elvégzi a szükséges 

utánkövetési lépéseket a saját szervezetükön belül. 
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Az eredmények értékelése 

A megfigyelések eredményeinek tárgyalásakor elsőként az 

identitást mint az egyén és közösség viszonyát jártuk körbe, 

melynek eredménye az, hogy a német felek direkt kommunikációját, 

közvetlenségét a török felek többnyire támadásnak vették, amire a 

válaszreakció maga a bizalom látható elvesztése volt, és ez kritikus 

hatással volt a tárgyalás kimenetelére is. Ezzel szemben a német 

kultúra individualista beállítottsága egyértelműen megnyilvánult 

abban, ahogy a német felek a kollektivista török felek lazább 

viselkedését többnyire személyes sértésnek vették, ahogy a 

személyes viszony kialakítása is idegennek és ezért időpazarlásnak 

tűnt nekik. Ebből következően elmondható, hogy az identitás 

dimenzió esetében Hofstede által megállapított török és német 

nemzeti kultúra-jellemzők megjelennek a nemzetközi integratív 

üzleti tárgyalásokon is.  

A következő szempontpáros segítségével a nemiséget, vagyis a 

viselkedésben dominánsan megjelenő nemi jelleget vizsgáltuk. 

Ebből kiderült, hogy a török és német felek között állandóan vibráló 

feszültség volt érezhető, melynek oka részben az, hogy a török felek 

nincsenek felkészülve a német kultúrkörből származó tárgyaló felek 

rámenős tárgyalási stílusára és taktikáira, a német felek pedig nem 

értik a török felek (német felekhez viszonyított) passzivitását és 

konfliktuskerülését, illetve a különböző rítusokat és az ehhez 

kapcsolódó személyesebb hangvételű beszélgetéseket. Mindez a 

nemiség dimenzió esetében is alátámasztja Hofstede kutatási 

eredményeit, és azt, hogy a nemzeti kultúra lenyomata látható és 

tapasztalható a nemzetközi integratív üzleti tárgyalásokon is. 

A harmadik megfigyelési egység a hatalmi távolságot vizsgálta. A 

török felek esetében hofstedei magas érték tisztán kirajzolódott 

abban, hogy a döntési jogkör egy szűk kör kezében összpontosul a 

török felek esetében, ezért az ő döntési szabadságuk nagymértékben 

korlátozott, ami lassítja a döntési folyamatot és a későbbiekben 
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megnehezíti a feladatok utánkövetését. A német felek ezzel szemben 

az individualista és maszkulin beállítottság, valamint az alacsony 

hatalmi távolság miatt gyorsan osztják szét a feladatokat egymás 

között, ezért a döntés gyorsan születik meg és az utánkövetés 

egyszerűsödik. A megfigyelések azt is feltárták, hogy a német 

feleknél az tapasztalható, hogy a beosztottak irányába elvárás az, 

hogy a területüket érintő kérdésekben képviselni tudják a vállalatot 

egy személyben, még akkor is, ha a vezető nincs jelen, vagy nem 

szólal fel az adott témában. A megfigyelés eredménye alátámasztja 

Hofstede erre a dimenzióra megadott értékeit, ezzel bizonyítva azt 

is, hogy a nemzeti kultúra jelen van a nemzetközi integratív üzleti 

tárgyalásokon is.  

A negyedik és egyben utolsó vizsgált dimenzió a bizonytalanság-

kerülés volt. A német felek a török felek pontatlanságát, 

felkészülésének és a jegyzetkészítésének hiányát a tiszteletlenség és 

meggondolatlanság jeleként fogták fel, míg a török felek a német 

feleket túlságosan rámenősnek és direktnek könyvelték el. A német 

felek személytelen, de strukturált tárgyalási stílusa az esetek 

többségében nem adott elegendő teret a török felek számára 

nélkülözhetetlen bizalom kiépítésének. A bizalom kérdése a német 

felek számára ugyanis nem kulcskérdés, mindent maguk a definiált 

folyamatok szabályoznak és a szerződések tartatnak be. Mindez jól 

mutatja az alapvető különbségeket a két kultúra között ebben a 

dimenzióban, de ellentmond Hofstede eredményeinek, hiszen a 

megfigyelt szempontok és azok eredményei alapján a 

bizonytalanságkerülés dimenzióban a német felek mutattak nagyobb 

érzékenységet, míg a török felek több mindent bíztak a véletlenre.  

A fenti eredmények alapján összességében elmondható, hogy 

Hofstede, a török és német nemzeti kultúrák vizsgálata során feltárt 

jellegzetességei a bizonytalanságkerülés dimenzió kivételével – ahol 

kis mértékben eltér az előre definiált szempontok alapján megfigyelt 

viselkedés – megjelennek a német-török nemzetközi integratív üzleti 

tárgyalásokon is. Bár a nemzetközi integratív üzleti tárgyalás egy 
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nagyon speciális, szabályokkal, nemzetközi standardokkal, vállalati 

kultúrával és egyéb tényezőkkel körbebástyázott interakció, mégis 

nagyon markánsan megjelennek a különböző nemzeti kultúrák 

sajátosságai, az elme kollektív, mindent átszövő programjai.  

Következtetések és kitekintés 

Az előzőekben bemutatott kulturális különbségek felismerése és 

áthidalása a gyorsuló ütemben globalizálódó nemzetközi piacok és 

kapcsolatok robbanásszerű bővülésével egyre égetőbb feladata 

valamennyi nemzetközi fórumon szerepet vállaló egyénnek és 

vállalatnak.
21,22

 A fenti példák is mutatják, hogy a kulturális 

különbségek igenis képesek félreértéseket, bizalomvesztést és 

szélsőséges esetben sikertelenséget okozni, még egy alapvetően 

békés természetű tárgyalástípus esetében is. Szükség van kvalitatív 

és kvantitatív vizsgálatokra, esettanulmányok gyűjtésére, amelyek 

rávilágítanak arra, hogy egyik kultúra hogyan látja a másikat.
23

 

A megfigyelt négy dimenzióban ez az összehasonlítás lényeges 

különbségekre irányította rá a figyelmet. A török kultúra erősen 

kollektivista és feminin, család- és közösség-centrikus kultúra. Ez a 

két elem nagyon domináns módon meghatározza többek között az 

egyén és a munka, illetve a munkatársi kapcsolatok, valamint a 

klánon kívüli emberek viszonyát. A török kultúra ezen felül 
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Hofstede szerint elfogadja a centralizált és elszigetelt hatalmat, 

ellenben nagyon rosszul tűri a bizonytalanságot és átlagos a 

jövőorientáltság és az élet élvezete tekintetében. A német kultúra 

karaktere ezzel szemben jellemzően individualista és maszkulin, 

amelyik nem tolerálja a hatalom összpontosulását és a 

bizonytalanságot, amit alátámaszt az erős jövőorientáltság és a 

visszafogottság.  

Mindezekből az az általános következtetés vonható le a gyakorlati 

munkavégzés számára, hogy az egyén proaktív módon előre 

gondolkodva felkészülhet a tárgyalópartner nemzeti kultúrájának 

sajátosságaira, az ezekből adódó viselkedési specifikumaira. Például 

a török fél egyeztethet a tárgyalás előtt a felkészüléssel kapcsolatos 

teendőkről, a témáról, a figyelhet a pontos érkezésre, készíthet 

jegyzetet, kijelölhet Project Managert az utánkövetéshez, 

fogalmazhat konkrétabban, előkészítheti a döntéseket a felelős 

vezetővel, csökkentheti a szünetek számát és a tárgyaláson túli 

együtt töltött időt, míg a német fél aktívan részt vehet a bizalom 

kiépítésében, egyeztethet a felkészülésről a másik féllel a tárgyalás 

előtt, meghívhatja vacsorázni a török felet, ha lehet a tárgyalás előtt 

is, számolhat extra időt a tárgyalásokra és a hozzá kapcsolódó 

rítusokra, és kommunikációjában lehet visszafogottabb és 

diplomatikusabb, és az utánkövetéssel kapcsolatos munkákat (mint 

például telefonkonferencia a Project Managerrel) proaktívan 

megszervezheti. Ez a fajta kulturális érzékenység, előzékenység és 

kulturális intelligencia mindkét felet nagymértékben segíteni fogja 

abban, hogy a nemzetközi integratív üzleti tárgyalások során a török 

és német felek gyorsan, hatékonyan és legfőképpen sikeresen 

tudjanak együtt dolgozni.   

Határok tűnnek el, kereskedelmi egyezmények születnek, áramlik a 

tőke és vele együtt a munkaerő országok, sőt kontinensek között, 

mindez pedig eddig soha nem látott mértékben és ütemben nő és 

mélyül. Ez elkerülhetetlenné teszi különböző kultúrák találkozását 

és ezzel együtt együttműködésük szükségszerűségét. Amíg a 
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nemzetközi politikai tényezők rugalmasak és az éppen aktuális 

gazdasági és demográfiai érdeknek megfelelően alakíthatók, addig 

ezeket a változásokat a különböző kultúrák és nemzetek nem 

képesek ebben az ütemben követni. Emberöltők kellenek ahhoz, 

hogy egy kultúra értékei akár csak kismértékben megváltozzanak. 

Ez a kettősség éppen a fenti okok miatt szinte tapinthatóvá válik a 

nemzetközi kommunikáció során. Egy nemzetközi vállalatnak a 

terjeszkedés mellett éppen ezért egyre nagyobb figyelmet kell 

szentelnie annak, hogy miként kommunikáljon nemzetközi szinten, 

hogyan kezeljen kulturális különbségeket, hogyan fordítsa mindezt a 

tudást a cégcsoport javára, legyen ez akár egy ügyfél és vállalat, 

vagy éppen munkatárs és munkatárs közötti interakció.  
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