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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették 2008 óta tartó 

folyamatos tudományos kutatásaimat. Rendkívül sok segítséget és támogatást kaptam a 

témavezetőmtől, ABLONCZYNÉ DR. HABIL MIHÁLYKA LÍVIA PHD TANSZÉKVEZETŐ 

EGYETEMI DOCENSTŐL, akinek tudományos életútja példaértékű számomra, és akinek 

lényegre törő látásmódja, széles körű szakmai tudása és gyakorlati tapasztalatai 

hozzásegítettek a doktori kutatás elkezdéséhez és megvalósításához. Külön köszönöm, 

hogy szabad teret engedett kutatói kíváncsiságomnak, ugyanakkor iránymutatásával 

lendületet adott az értekezés elkészítéséhez.   

Szintén szeretnék köszönetet mondani a Széchenyi István Egyetem Regionális- és 

Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetőjének, Prof. Dr. Rechnitzer Jánosnak, hogy az 

iskola diákja lehettem, hogy a beszámolók során hasznos, kritikai észrevételeivel segítette 

előrehaladásomat, és a doktori értekezésem megszületését.  

Továbbá szeretném megköszönni a doktori iskola professzorainak, tanárainak és 

valamennyi munkatársának, akik építő kritikájukkal, javaslataikkal, ötleteikkel támogatták 

tudományos törekvéseim megvalósítását.  

Külön köszönöm kollégáimnak, elsősorban a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi 

Kommunikáció Tanszék munkatársainak támogatását, megértését, és azt, hogy 

kedvezményekkel segítették doktori kutatásom megvalósítását.  

Kiemelt köszönettel tartozom Dr. Tompos Anikónak a szakmai tanácsokért, az 

együttgondolkodásokért és a morális támogatásáért.  

Őszinte szívvel köszönöm Dr. Kovács Norbertnek a kvantitatív, valamint Baj 

Gabriellának a kvalitatív módszertani útmutatásait, amelyek hozzásegítettek a megfelelő 

metodológia kiválasztásához.  

Köszönöm Dr. Konczosné Dr. habil Szombathelyi Mártának, hogy megosztotta velem 

kapcsolati tőkéjét, segítve ezáltal a potenciális válaszadók azonosítását. 

Külön köszönettel tartozom minden interjúalanyomnak – akiket az anonimitás miatt név 

szerint nem említek –, valamint a kérdőívet kitöltő összes vállalatnak és személynek, hogy 

véleményük, szakértelmük és tapasztalataik megosztásával, illetve idejük rám áldozásával 

hozzájárultak az empirikus kutatás megvalósításához és jelen értekezés megszületéséhez. 
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Itt köszönöm meg a doktori iskolai csoporttársaimnak, a doktori iskola egykori és jelenlegi 

hallgatóinak, a tanítványaimnak, valamint a barátaimnak és az ismerőseimnek az 

interjúalanyok és a kérdőíves válaszadók felkutatásában nyújtott segítségét.  

Végül, de nem utolsósorban hálás szívvel köszönöm a családomnak, főleg a páromnak, 

hogy türelemmel elviselték és támogatták, hogy a munkám melletti szabadidőmet jórészt 

nem velük, hanem a disszertáció megírásával töltöttem. Külön köszönöm édesanyám 

bátorító szavait, amelyekkel átsegített a kritikus pillanatokon. Köszönet nekik azért, hogy 

végigélték velem életemnek ezt a nehéz, ugyanakkor izgalmakkal teli szakaszát.  

Köszönöm az édesapámnak, hogy folyamatosan szellemi és intellektuális társam volt, 

hogy bízott bennem és, hogy lelkesedéssel várta az értekezés végleges változatának 

elkészültét és annak nyilvános védését, amelyet váratlan halála miatt sajnos már nem 

érhetett meg.  
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BEVEZETÉS 

Az emberiség történelme során a földrajz, az etnikai különbségek és a politikai 

lehatárolások tették lehetővé a különböző emberek közötti különbségek meghatározását. 

Az idő múlásával párhuzamosan azonban a társadalmakon belül megkülönböztethető 

sajátosságokkal rendelkező emberek csoportjai alakultak ki, amelyeket más emberi 

csoportoktól és közösségektől meg lehetett különböztetni.  

A technológiai, a telekommunikációs és a szállítási lehetőségek a XX. század végétől 

lehetővé tették, hogy ezen elkülönült csoportok egymásról gyorsabban tudomást 

szerezzenek, alaposabb információkhoz jussanak, valamint a tudomány fejlődése 

lehetőséget teremtett az információk rendszerezésére, összekapcsolására, 

törvényszerűségek felfedezésére. Ennek következtében a nemzetköziesedés, a határon 

átnyúló kereskedelem és az interkulturális kapcsolatok mind olyan fogalmakká váltak, 

amelyek az elmúlt évtizedek óta a világgazdaságot meghatározzák (Ablonczy-Mihályka 

2009). Az üzleti kapcsolatok ugyanis ma már regionális és nemzeti határokat átlépve 

zajlanak, és számos különböző országot érintenek (Sims 2009). Következésképpen a 

gazdasági növekedés és siker a mai világgazdaságban attól függ, hogy a világgazdasági 

szereplők milyen mértékben válnak képessé nemzetközi színtéren dolgozni, illetve a 

kulturális különbségeket szem előtt tartani a még sikeresebb üzleti kapcsolatok érdekében 

(Palazzo 2002). Hasonlóképpen vélekedett a német központi bank egykori elnöke, Ernst 

Welteke is, amikor kijelentette, hogy az egyre gyorsuló globalizáció és az erősödő verseny 

körülményei között a kulturális különbségek megértése és elfogadása kulcsfontosságú lesz 

minden vállalkozás számára, mivel a gazdasági globalizáció azt is jelenti, hogy a 

vállalatoknak egyre gyakrabban kell tárgyalniuk, üzletet kötniük más kultúrákból származó 

egyénekkel (idézi Csath 2008, 5). Ezért a kultúrák nem ismerése vagy félreismerése 

egyrészt komoly gazdasági problémákhoz, veszteségekhez vezethet, másrészt viszont a 

kulturális sokszínűség hozzáértő kezelése versenyelőnyt jelenthet (Csath 2008). Mindezek 

következtében a napjainkra jellemző információs robbanás, a regionalizáció kora, a 

globális világrendszerben való nyitott részvétel az egyediséget és a humán tőke minőségét 
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állította a versenyképesség középpontjába, ami logikus következményként vonta maga 

után a kultúra előtérbe kerülését (Dobó 2007).  

A nemzetközi, határon átnyúló gazdasági kapcsolatok mennyiségének növekedésével 

párhuzamosan megnőtt a különbségekből eredő problémák száma, ami természetesnek 

tekinthető, hiszen problémák még azonos sajátosságokkal rendelkező emberek gazdasági 

kapcsolatai során is előfordulhatnak, míg az eltérő jellegzetességekkel bíró felek 

interakciói esetén halmozottabban jelentkeznek. Tekintettel arra, hogy a problémák 

számának növekedése az érintett felek magatartását, illetve a gazdasági kapcsolatok célját, 

a javak megszerzését, a nyereséget, a sikerességet befolyásolta, a kutatók figyelme hamar e 

téma felé irányult, ami a tudományos publikációk számosságával támasztható alá (vö. 

Borgulya 2000, 2011, 2012a, Topcu 2005a, Falkné 1997 és 2001, Csath 2008, Ablonczyné 

2010). A téma a szakirodalom viszonylag jól feldolgozott területének tekinthető, 

ugyanakkor rejt még magában kiaknázatlan területeket is. Ilyen területnek minősül többek 

között jelen értekezés témája is, hiszen a magyar kis- és középvállalatok osztrák 

partnerekkel fenntartott gazdasági kapcsolatainak kulturális szempontú vizsgálata az 

általam választott földrajzi területen kevésbé kutatott területnek tekinthető. Ebben látom az 

értekezés egyik aktualitását és újszerűségét is.  

Azon döntésemet, hogy doktori kutatásomat e témában kezdjem el nemcsak a 

szakirodalom tanulmányozása során fellelt kutatási rések és kiaknázatlan területek 

erősítették meg, hanem személyes érdeklődésem és saját tapasztalataim is. A téma iránti 

érdeklődésem már egyetemi tanulmányaim során megmutatkozott. Tanulmányaim során 

ugyanis számtalan alkalommal felvetődött bennem a kérdés, hogy miért olyan fontos a 

kultúra, miért és legfőképp hogyan befolyásolja a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

sikerét, hogyan hat a kommunikációra, a viselkedésre, a hozzáállásra. Kíváncsiságom és 

szekunder kutatásaim eredményeként alapszakos szakdolgozatomat is e témában írtam. 

Később, az elméletben tanultakat a gyakorlatban is megtapasztalhattam, hiszen egy 

kisvállalat nemzetközi kapcsolatokért felelős szakreferenseként magam is szembesültem az 

eltérő kultúrájú felek gazdasági interakciók során felmerülő nehézségeivel, a félreértések 

előfordulásának gyakoriságával, és mindezek gazdasági eredményességet és kapcsolatokat 

befolyásoló hatásával. Gazdasági kapcsolataim során főként olasz és osztrák partnerekkel 

találkoztam, leveleztem, tárgyaltam, és ezek során úgy találtam, hogy az együttműködés 
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gördülékenyebb az olasz partnerekkel, mint az osztrákokkal. Sőt, sokszor éreztem úgy, 

hogy az osztrák fél lekezelően, a szokásainkat, sajátosságainkat figyelmen kívül hagyva 

tárgyalt velünk, ugyanakkor a problémák megoldását döntően tőlünk várta. Ezek a 

tapasztalatok hasznos segítséget nyújtottak a doktori kutatás és az értekezés fókuszának 

(magyar-osztrák kapcsolatok) kiválasztásában.  

A regionális lehatárolást, vagyis a Nyugat-dunántúli régió elemzési területként való 

kiválasztását egyrészt az indokolta, hogy vasi gyökerekkel rendelkező zalai születésű, 

győri munkahellyel rendelkező személyként a régió mindhárom megyéjéhez kötődöm, 

másrészt kiváncsi voltam, hogy a földrajzi közelség és a közös múlt ellenére milyen 

mértékben befolyásolja a kultúra és a kulturális különbségek a gazdasági kapcsolatok 

eredményességét. A kis- és középvállalatok kutatási alanyként történő kiválasztásában 

számos tényező játszott szerepet. Egyrészről az, hogy a szakirodalom tanulmányozása 

során a kis- és középvállalatokra vonatkozó kulturális aspektusú kutatások multinacionális 

vállalati elemzésekhez viszonyított elenyésző voltára lettem figyelmes, amelynek 

hátterében az állhat, hogy a kis- és középvállalatok vizsgálata csupán húsz éve került a 

kutatói érdeklődés középpontjába (Szerb – Dezsériné 2007). Kopfer-Rácz és társai (2013) 

munkája is rávilág arra, hogy a kis- és középvállalatok kutatása egy viszonylag új és 

meglehetősen feltáratlan terület, így még mindig kevés információ áll rendelkezésre többek 

között a magyar kis- és középvállalati vezetők viselkedéséről és attitűdjéről. Másrészt, 

hogy a határon átnyúló együttműködések kulturális szempontú elemzése a kis- és 

középvállalatok esetében izgalmasabb kérdéseket és problémákat vet fel, mint például a 

nagyvállalatok esetében, amelyek túlnyomóan külföldi vállalatok magyarországi 

leányvállalatai és esetükben a kultúrák ütközése már a szervezeten belül megtörténik. A 

kis- és középvállalatok esetében az eltérő kultúrával való „szembekerülés” azonban a 

határon átnyúló kapcsolatok során jelentkezik, ami a gazdasági kapcsolatokra is hatást 

gyakorol.  

Mindezek alapján doktori értekezésem középpontjában a határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatok állnak, egy Magyarországon ez idáig még nem kutatott szempontból és 

területen. Ennek megfelelően a kutatás során egyrészt a Nyugat-dunántúli régió kis- és 

közepes méretű vállalatainak általánosságban a határ menti gazdasági kapcsolatok során 
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megnyilvánuló üzleti kultúráját
1
 vizsgálom, azzal a céllal, hogy igazoljam, hogy a vizsgált 

vállalatok üzleti kultúrája eltér a magyar nemzeti kultúra
2
 sajátosságaitól, és nem mutat 

egységes képet, hanem különböző magatartási kategóriákba sorolható. Másrészt a doktori 

kutatás során a vizsgált vállalatok osztrák-magyar határon átnyúló gazdasági kapcsolatait 

elemzem kulturális aspektusból, azzal a céllal, hogy feltárjam a kapcsolatok problémás 

területeit – főleg a kulturális eltérésekből eredőket –, továbbá, hogy bemutassam a 

problémás szituációk kezelésének különféle módszereit és következményeit, amelyek 

segítségével javaslatokat fogalmazok meg a sikeres(ebb) határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatokra vonatkozóan. 

Az értekezés első fejezete a doktori kutatás célját, aktualitását, tudományos kérdéseit, 

illetve hipotéziseit, valamint a kutatás módszertanát ismerteti röviden. A második, elméleti 

fejezet a kultúra néhány fogalmát, sajátosságait, természetét, valamint a kultúra 

kutatásának előzményeit és főbb modelljeit mutatja be, illetve ismerteti a kultúra 

kommunikációval való kapcsolatát. A harmadik fejezet a vizsgált két ország nemzeti 

kulturális sajátosságait és néhány esettanulmányt mutat be, hogy illusztrálja a kultúra 

kutatásának gyakorlati fontosságát és hasznát. Az értekezés negyedik fejezete az empirikus 

kutatás részletes módszertanát és eredményeit ismerteti elkülönítve egymástól a kvantitatív 

és a kvalitatív kutatást. Az ötödik, utolsó fejezet tartalmazza a hipotézisek értékelését, a 

téziseket és a megfogalmazott javaslatokat, illetve a kutatási korlátok és a kutatás 

lehetséges jövőbeli irányainak kijelölését. Az értekezés felépítését az 1. ábra mutatja be.  

                                                 
1
 Üzleti kultúra alatt a vizsgált vállalatok által alkalmazott dolgozók azon üzleti-magatartási sajátosságait 

értem, amelyek gazdasági interakciós szituációk során nyilvánulnak meg.  
2
 A nemzeti kultúra definícióját ld. a 2.1.3 alfejezetben.  
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1. ÁBRA: AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

A téma feldolgozása során interdiszciplináris megközelítést alkalmaztam, hiszen a 

társadalomtudományok mellett regionális tudományi, vezetési-szervezési és menedzsment 

aspektusokra is építettem, azzal a szándékkal, hogy a kultúra gazdasági kapcsolatokat 

befolyásoló hatását minél szélesebb körűen tudjam ismertetni.  
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1.  A DOKTORI KUTATÁS CÉLJA, HIPOTÉZISEI, 

MÓDSZERTANA 

1.1  A DOKTORI KUTATÁS CÉLJA ÉS AKTUALITÁSA  

A téma interdiszciplinaritását figyelembe véve a doktori kutatás és ezáltal a disszertáció 

kiemelt célja, hogy hiánypótló szerepet töltsön be a magyar kultúrakutatási 

szakirodalomban, tekintettel arra, hogy a kutatás egyedinek tekinthető mind annak területi 

egysége (Nyugat-dunántúli régió), mind pedig a vizsgálat alanyai (kis- és középvállalatok) 

szempontjából, vagyis Magyarországon újszerű kutatási területnek minősül.  

A doktori kutatás fő célja, hogy a kultúrakutatás elméleti feltevéseit és módszertani 

sajátosságait ismertetve, azok egyes elemeit felhasználva bemutassa a Nyugat-dunántúli 

régióban működő magyar tulajdonban lévő kis- és középvállalatok üzleti kultúráját, 

valamint a határon átnyúló gazdasági kapcsolataik során az Ausztriával kialakított 

kapcsolatok jellemzőit és sajátosságait, illetve a kapcsolatokat akadályozó kulturális 

különbségeket. Ez utóbbin belül a kutatás célja, hogy rávilágítson a vizsgált két kultúra 

közötti gazdasági interakciók nehézségeire, a leggyakrabban előforduló problémákra, 

valamint azok megoldási módjaira.  

A vállalatok üzleti kultúrájának feltérképezésével a doktori kutatás egyik célja az, hogy 

a vizsgált vállalatokra vonatkozóan igazolja vagy elvesse azt a feltételezést, miszerint egy 

határ menti régió és az ott működő kis- és középvállalatok határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatai során, vagyis interkulturális helyzetben a kultúrák sajátosságai változnak, 

módosulnak (Barinaga 1998 idézi Topcu 2005a). Következésképpen a magyar nemzeti 

kultúra jellegzetes vonásai és sajátosságai nem feltétlenül jelennek meg a régió kis- és 

középvállalatainak kultúrájában. Az üzleti kultúra vizsgálatának további célja, annak 

igazolása vagy elvetése, hogy a vizsgált kis- és középvállalatok dolgozóinak üzleti-

magatartási sajátosságai interkulturális interakciók során nem mutatnak egységes 

vonásokat, hanem különböző magatartási kategóriákba sorolhatók. 

A doktori kutatás célja a határ menti gazdasági kapcsolatok természetének 

megvizsgálása, vagyis többek között annak feltárása, hogy melyik fél kultúrája a 
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meghatározó a kapcsolatok során, problémás esetben melyik fél lép fel 

problémamegoldóként. Feltételezhető, hogy a határon átnyúló üzleti kapcsolatok során 

nem a magyar fél kultúrája lesz a meghatározó, hanem a külföldi partnerországé, jelen 

esetben az osztrák félé. Különösen a kommunikáció, az üzleti tárgyalások, valamint a 

negatív kritikus interakciós helyzetek esetében valószínű az osztrák fél kultúrájának 

előtérbe kerülése, meghatározóvá válása. Ezen feltételezések igazolása vagy elvetése 

szintén a doktori kutatás célkitűzései között szerepel.  

A téma aktualitását a globalizáció, a világgazdaság nemzetköziesedése, a regionális és 

államhatárokat átlépő gazdasági kapcsolatok számának növekedése, valamint az egyre 

erősödő nemzetközi verseny mellett Inkei – Tóth (2008) állítása is alátámasztja, mely 

szerint „egyértelmű, hogy Európa olyan jelentős kihívások előtt áll, amelyek a kultúrák 

közötti kapcsolatokban gyökereznek. A 2008-as európai év
3
 jó lehetőséget nyújt arra, hogy 

tanulmányozzuk, hogyan lehet javítani a kultúrák közötti párbeszéden és a kultúrák közötti 

kapcsolatokon” (idézi Falkné 2008, 140). Huntington már 1999-ben megállapította, hogy 

„a hidegháború utáni világban a népek közötti legfontosabb megkülönböztető jegyek nem 

ideológiaiak, még csak nem is politikaiak vagy gazdaságiak, hanem kulturálisak. Kik is 

vagyunk? – a nemzetek és országok erre az emberek számára legalapvetőbb kérdésekre 

igyekeznek most választ adni” (Huntington 1999, 17). Fukuyama pedig kiemeli, hogy „… 

a nemzetközi versennyel kapcsolatos kérdések, legyenek bár politikaiak vagy gazdaságiak, 

egyre inkább kulturális formát öltenek” (Fukuyama 1995, 17). Ebből is következik, hogy a 

gazdasági, üzleti kapcsolatok vizsgálatakor ma már nemcsak gazdasági szempontokat kell 

figyelembe venni, hanem kulturális aspektusokat is, hiszen a problémák sokszor nem 

gazdasági jellegűek, hanem a partnerek gondolkodásában meglévő különbségeket tükrözik 

(Hofstede – Hofstede 2008). Különösen igaz ez a határrégiók – mint a Nyugat-dunántúli 

régió – esetében, ahol még koncentráltabban jelentkeznek a kulturális eltérések, amire 

Bindorffer (2004) a határrégió fogalmának meghatározásakor is rámutat, hangsúlyozza, 

hogy a határrégiók 

„határok közvetlen környezetét jelentik, ahol a legélénkebbek … a határ két oldalán élők 

kommunikációja és interakciói. A határrégió az interkulturális kapcsolatok alakulásának 

                                                 
3
 A 2008-as évet az Európai Unióban az Európai Bizottság javaslatára az Interkulturális párbeszéd évének 

nyilvánították.  
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laboratóriuma, különösen akkor, ha az itt találkozó csoportok más kultúrához, nyelvhez vagy 

valláshoz tartoznak. A régióban létrejövő kontaktusok azonban nem csak a megértésre, a 

kétoldalú kapcsolatok eszkalációjára adhatnak alkalmat, hanem a meg nem értésre és a másik 

félreértésére is, különösen akkor, ha a határrégiók gazdasági és szociális helyzetüket tekintve 

jelentősen eltérnek egymástól” (Bindorffer 2004, 30-31). 

  

A kutatást aktuálissá teszi az a tény, hogy a XX-XXI. század fordulója óta a társadalmi-

gazdasági jelenségek kulturális megalapozottságának vizsgálata vált a korszak egyik 

meghatározó elméleti vonulatává (Bakacsi 2006, 35).  

1.2  A DOKTORI KUTATÁS TUDOMÁNYOS KÉRDÉSEI ÉS HIPOTÉZISEI 

Az értekezés középpontjában a Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatai állnak. A 

doktori kutatás mindenekelőtt annak kérdésével foglalkozik, hogy a határon átnyúló 

gazdasági, üzleti kapcsolatok alakulását a kultúra és annak sajátosságai miként 

befolyásolják. Ennek megfelelően a kutatás tanulmányozza, hogy a vizsgált régióbeli kis- 

és középvállalatok tisztában vannak-e a kulturális eltérések fontosságával az interkulturális 

üzleti interakciók során, illetve, hogy tesznek-e azok elkerülése érdekében konkrét 

lépéseket. Továbbá foglalkozik azzal is, hogy adott szituációban felismerik-e a vállalatok, 

hogy a konkrét probléma kulturális különbségekből származik-e vagy egyéb tényezőkből. 

Ezeken túlmenően elemzi azt is, hogy a határon átnyúló kapcsolatok során melyik fél üzleti 

kultúrája, szokásai a meghatározóak – feltételezhető egyébként, hogy a külföldi félé –, így 

vizsgálja azt is, hogy a feltételezéseknek megfelelően a problémás helyzetekben valóban a 

magyar fél lép-e fel problémamegoldóként és, hogy a probléma megoldása során melyik 

fél kultúráját tartja szem előtt. Végül, a doktori kutatás tudományos kérdései között 

szerepel annak vizsgálata, hogy az elemzett régióbeli kis- és középvállalatok üzleti 

kultúrájában a magyar nemzeti kultúra sajátosságai valóban nem meghatározóak, valamint, 

hogy valóban különböző kategóriákba sorolható-e a vállalatok képviselőinek interkulturális 

interakciók során megnyilvánuló üzleti magatartása. 

A tudományos kérdések alapján hat hipotézist fogalmaztam meg, melyek az alábbiak: 
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H1: A Nyugat-dunántúli régióban működő kis- és középvállalatok tisztában vannak azzal, 

hogy a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok során a kultúrák különbözőségét figyelembe 

kell venni és ennek érdekében konkrét lépéseket is tesznek.  

 

A szakirodalom tanulmányozása során úgy találtam, hogy a Nyugat-dunántúli régió kis- és 

középvállalatait az általam választott szempont – kulturális aspektus – szerint még nem 

elemezték. Voltak a terület egy részét érintő kutatások (pl. SIETAR-felmérés a Nyugat-

magyarországi térségre vonatkozóan in Falkné 2008), illetve egészét is érintőek (pl. 

OPTICOM-projekt
4
, (vö. Ablonczyné 2011, Ablonczyné – Tompos 2011a, Tompos – 

Ablonczyné 2010, Szőke – Ablonczyné 2011), ahol azonban a vizsgált vállalati kör tért el. 

Ebből adódóan a térség kis- és középvállalataira vonatkozóan nincs felmérés arról, hogy a 

határon átnyúló kapcsolataik során figyelembe veszik-e a kultúrák különbözőségét. Bár 

Topcu (2005a) értekezésében vizsgált osztrák-magyar interakciókat és a kulturális 

különbözőség hatását is, de nem az adott térségből.  

Mindezek alapján, mivel szekunder adat ennek a hipotézisnek az igazolására vagy 

elvetésére nem áll rendelkezésre, a hipotézis tesztelését mindenképpen az empirikus 

kutatás keretében kívánom elvégezni.  

 

H2: A Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatainak üzleti kultúrájában a magyar 

nemzeti kultúra sajátosságai nem meghatározóak.  

 

A magyar nemzeti kultúra jellemzőit sokan, sokféle kritériumok és dimenziók mentén 

vizsgálták már (erről lásd bővebben a 2.3 és a 3.1 alfejezeteket), de kimondottan egy 

területi egység vállalatainak vonatkozásában eddig csak a fent említett OPTICOM-projekt 

keretében készült üzleti kultúrát felmérő kutatás. Ebből kiindulva mindenképpen 

szükségesnek tartom a régió kis- és középvállalataira vonatkozóan egy ilyen irányú 

felmérés elvégzését. 

                                                 
4
 A mozaikszó az Optimisation of Intercultural Communication and Collaboration Austria-Hungary 

megnevezést fedi. A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-

2011 keretében zajlik. 
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A hipotézis igazolása vagy elvetése abból a szempontból is hasznos, hogy segítségével 

tesztelhető az a feltételezés, mely szerint a határ menti régióban működő kis- és 

középvállalatok határon átnyúló üzleti kapcsolatai során az eredményesebb együttműködés 

érdekében a nemzeti kulturális szokások módosulnak és a vállalatok üzleti kulturális 

sajátosságaiban nem meghatározóak.  

Mivel a szakirodalomban ilyen irányú kutatásra az adott régió kiválasztott vállalataira 

vonatkozóan egyáltalán nem található példa, ezért ez a hipotézis egyértelműen az 

empirikus kutatás által nyer igazolást vagy kerül elvetésre.  

 

H3: A Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatai képviselőinek üzleti magatartása 

interkulturális interakciós helyzetekben nem egységes, hanem különböző kategóriákba 

sorolható.  

 

Ugyan széles körben elfogadott az a nézet, hogy a vállalalkozók együttműködésre 

vonatkozó attitűdjeit a társadalmuk, kultúrájuk meghatározó értékei nagy valószínűséggel 

befolyásolják (Steensma et al. 2000), véleményem szerint azonban a hangsúly a nagy 

valószínűséggel kifejezésen kell, hogy legyen, mivel előfordulhat, hogy az 

együttműködések során a kulturális aspektusokat gazdasági megfontolások felülírják, 

másrészt úgy vélem, nemcsak a vállalkozók, hanem a vállalati dolgozók attitűdjeit is 

befolyásolhatja a kultúra, tehát feltételezem, hogy az együttműködésben részt vevő 

vállalati képviselők üzleti attitűdjei eltérőek, és bizonyos magatartási kategóriákba 

sorolhatóak.  

A szekunder kutatás során egyetlen olyan kutatást találtam (OPTICOM-kutatás), amely 

foglalkozott azzal, hogy a vizsgált vállalati kör üzleti kultúrájának feltérképezését 

követően megvizsgálja a vállalatok vagy azok alkalmazottainak üzleti magatartásai közötti 

eltéréseket interkulturális interakciók során, és viselkedési kategóriákat határozzon meg 

erre vonatkozóan. Mindazonáltal az OPTICOM-kutatásban a kis- és középvállalatok 

mellett mikro vállalatok is szerepeltek, ezért mindenképpen szükségesnek tartom egy ilyen 

elemzés elvégzését a saját kutatásom, valamint csak a kis- és középvállalatok tekintetében 

is, mert ezek a kategóriák támpontként szolgálhatnak a magyar-osztrák gazdasági 
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viszonylatban felmerülő konfliktusos helyzetek alaposabb megértéséhez is. A hipotézis 

tesztelését így az emprikus kutatás keretében végzem el.  

 

H4: A Nyugat-dunántúli régióban működő kis- és középvállalatok határon átnyúló 

gazdasági kapcsolatai, így a kommunikáció és az üzleti tárgyalások során az osztrák fél 

üzleti kultúrája és szokásai a meghatározóak.  

 

Ezt a hipotézist a szakirodalom tanulmányozása mellett saját tapasztalataim ihlették. Ezzel 

a hipotézissel kapcsolatban ugyanis csak vegyes vállalatokra vonatkozó kutatások léteznek 

(vö. Falkné 2008, Konczos-Szombathelyi 2008, Borgulya – Barakonyi 2004, Heidrich 

2001), ám határon átnyúló kapcsolatokkal foglalkozóak nem. Más szóval nincsenek olyan 

kutatások, ahol a kultúrák „ütközését” nem a szervezeten belül, hanem a tárgyalóasztalnál 

vizsgálják meg. Másrészt munkám során azt tapasztaltam, hogy az osztrák vállalatokkal 

való együttműködések során az osztrákok kultúrája, szokásai a meghatározóak, ami a 

magyar felet bizonyos esetekben hátrányosan értinti. Ezzel kapcsolatban arra voltam 

kiváncsi, hogy ezt a vizsgált magyar vállalatok is így érzik-e mindezt. Következésképpen a 

hipotézist az empirikus kutatás segítségével tesztelem.  

 

H5: A kulturális különbségekből adódó negatív kritikus interakciós helyzetekben a vizsgált 

határ menti régióban működő magyar kis- és középvállalatok lépnek fel 

problémamegoldóként, az osztrák fél üzleti kultúrájának szem előtt tartásával. 

 

A hipotézisre vonatkozóan léteznek felmérések, hiszen többek között Topcu (2005a) ebben 

a témában írta doktori értekezését. Ugyanakkor az általa alkalmazott kulturstandard 

módszer alkalmazása mindig relatív és a kulturstandardok felállítása a konkrét bikulturális 

helyzet függvénye (Thomas 1988, 1991, 1993, 1996), tehát Topcu munkája mintegy 

kiindulópontként használható.  

A hipotézis szakirodalmi kutatásra és személyes tapasztalatokra épít, így feltételezi, 

hogy a negatív, problémás helyzetek megoldása a magyar fél feladata, saját kultúrájának, 

szokásainak, normáinak feláldozása árán.  
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Mivel Topcu (2005a) munkája csak kiindulási alapként használható, a hipotézis 

igazolásához vagy elvetéséhez az empirikus kutatás lefolytatására van szükség.  

 

H6: A Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatai nincsenek tisztában azzal, hogy az 

egyes problémás üzleti szituációkat a kulturális különbségek vagy egyéb tényezők okozzák.  

 

A hipotézis felállítását személyes tapasztalatok, a szakirodalmi áttekintés mellett a 

kérdőíves felmérés eredményei indokolták. A szekunder kutatás során tanulmányozott 

kritikus esetek, illetve esettanulmányok vizsgálata után és a kérdőíves felmérés 

eredményeinek elemzése közben ugyanis körvonalazódott az a feltételezés, hogy a kis- és 

középvállalatok valószínűleg nincsenek tisztában az egyes problémás szituációk hátterével, 

okaival. Más szóval nem ismerik fel minden esetben, hogy mely problémák vezethetők 

vissza gazdasági és melyek kulturális okokra. Amennyiben feltevésem igaz a vizsgált 

vállalatok körében, akkor ez a tény a határon átnyúló kapcsolatok sikeres folytatásának egy 

komoly gátja lehet. A rosszul értelmezett szituáció ugyanis rossz reakcióhoz is vezet, ami 

még tovább súlyosbíthatja a problémákat.  

Tekintettel arra, hogy ezzel a hipotézissel kapcsolatosan megelőző kutatások nincsenek, 

így a hipotézis tesztelését az empirikus, azon belül is főként a kvalitatív kutatás 

segítségével végzem el.  

1.3  A DOKTORI KUTATÁS MÓDSZERTANA  

A doktori kutatás és az értekezés megírása során folytatott kutatómunkám a következő 

módszertani bázisokon alapul
5
: 

 Hazai és külföldi szakirodalmi bázis feldolgozása az alábbi területekre 

vonatkozóan: 

 a kultúra meghatározása, sajátosságai, elemei, szintjei 

 a kultúra kutatásának módszerei, illetve modelljei 

 a kultúra és a kommunikáció kapcsolatának meghatározása  

                                                 
5
 A kérdőíves és interjús felmérés részletes módszertana a 4.3 alfejezetben olvasható.  
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 a magyar és az osztrák kultúra jellemzői a legismertebb kultúrakutatók 

kutatási eredményei alapján 

 esettanulmányok felvázolása a téma gyakorlati fontosságának 

érzékeltetésére.  

A szekunder kutatás során feldolgozott szakirodalom számottevő része idegen nyelvű 

volt. A feldolgozás során az interdiszciplinaritást tartottam szem előtt, így az elméleti 

fejezet kultúrantropológiai, pszichológiai és kommunikációelméleti, illetve gazdasági 

szempontokat is tükröz.  

 Kérdőíves felmérés a Nyugat-dunántúli régióban működő kis- és közepes méretű, 

magyar tulajdonú vállalatok körében 2012 júliusa és 2012 októbere között. A minta 

nagysága: 147 vállalat.  

 Interjús felmérés: 

 a kérdőíves felmérésben szereplő vállalatok közül 16 vállalat képviselőjének 

körében, két csoportban.  

 Az interjúk a régió alábbi településein zajlottak 2012 októberében: Győr, 

Abda, Szombathely, Sárvár, Rábapaty, Zalaegerszeg, Gellénháza.  
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2. ELMÉLETI BEVEZETÉS A KULTÚRA KUTATÁSÁBA 

„Az emberek mind egyformák. Csak a szokásaik nagyon különbözőek.” 

/Konfuciusz
6
/ 

 

A kultúra szóval gyakran találkozik az ember, ugyanakkor a gazdaságra, az üzleti 

kapcsolatokra gyakorolt hatásával nem minden ember van tisztában, holott a kultúra 

jelentősége nemcsak nemzeti szinten, hanem szervezeti, vállalati szinten is meghatározó, 

sőt olykor döntő fontosságú lehet. Ezt megerősíti Jean Monnet egyik nyilatkozata is: „Ha 

újra kellene kezdenem az európai integráció megvalósítását, valószínűleg a kultúrával 

kezdeném”
7
 (idézi Trompenaars 1995, 8).  

2.1 A KULTÚRA FOGALMA, TERMÉSZETE ÉS SAJÁTOSSÁGAI  

2.1.1 A kultúra fogalma  

A „kultúra” szót az időszámításunk előtti II. században Cato használta először a föld 

megművelésével kapcsolatban. Ugyanezt a szót „cultura animi”-ként, vagyis az ember 

szellemi kiművelése megjelöléseként Cicero vezette be a köztudatba
8
. A fogalomnak 

ennek a két területre való alkalmazása azonban nem határolható el egymástól teljesen. A 

kultúra nagyon összetett fogalom, melynek vizsgálata során már az 1952-es kutatások több 

mint száz definíciót gyűjtöttek össze (Kroeber – Kluckhohn 1952), azonban a kultúrának a 

mai napig sincsen egy mindenki által elfogadott, egységes definíciója. Az egységes 

definíció hiányának egyik oka a kultúra összetettségében keresendő. Másik oka, hogy a 

kultúrával számos tudományterület foglalkozik, és ezek a tudományterületek 

sokféleképpen, sokszor a saját tudományos igényeiknek megfelelően definiálják a kultúrát, 

hiszen eltérő megközelítésből indulnak ki és eltérő alapfeltételezésekkel élnek. A 

                                                 
6
 Forrás: Csath (2008, 11).  

7
 Saját fordítás. 

8
Forrás:http://andragogiabp.atw.hu/download.php?fname=./2.%2520Szemeszter/Nevel%25E9s_%25E9s%25

20m%25FBvel%25F5d%25E9sfiloz%25F3fia/1.%2520t%25E9tel_Nevel%25E9sfiloz%25F3fia.doc.doc 

Letöltve: 2010. 11. 08. 
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meghatározás függ továbbá a kutatás céljától és a kutató paradigmatikus irányultságától is 

(Topcu 2005a). A kultúra fogalma tehát a modern társadalomtudományok egyik központi, 

sokféle módon értelmezett kategóriája (Konczosné 2009, 464). 

Mindezek alapján az alábbiakban a kultúra néhány meghatározását ismertetem, amelyek 

kiindulópontot jelentenek a későbbiekben bemutatásra kerülő kultúramodellek 

értelmezéséhez és elemzéséhez. 

Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (Bakos 1994, 437) szerint a kultúra „az 

emberi társadalom által létrehozott anyagi és szellemi javakat” jelenti, illetve ezeknek 

„egy adott korszakban való jellegzetes állapotát”. Ez a definíció a kultúrának több 

aspektusára utal, amit érdemes jobban megvizsgálni. Hétköznapi értelemben a kultúra alatt 

olyan tárgyi, illetve tárgyiasult elemeket értünk, mint az irodalmi vagy képzőművészeti 

alkotások, illetve többek között az adott kultúrára jellemző ételek, italok, öltözködés. Ezek 

a kultúra tárgyi, kézzel fogható részei, amit az antropológusok „1-es kultúrának” neveznek 

(Hofstede – Hofstede 2008 és Falkné 2008 nyomán). Ezzel szemben, „2-es kultúra” alatt 

az adott kultúrában érvényes értékrendszert és az általánosan elfogadott viselkedési 

normákat értik, azokat a tényezőket, amelyek közvetlenül nem érzékelhetőek, a külső 

szemlélő számára láthatatlanok. A kultúra kutatása során ez utóbbi, vagyis a 2-es kultúra a 

meghatározó, hiszen a különbségek feltárása és kezelése, valamint az interkulturális 

interakciós helyzetekben az egyes viselkedési minták megértése ennek ismeretében 

lehetséges. 

Ennek megfelelően számos kultúrakutató tett kísérletet a kultúra definiálására más-más 

aspektusra fókuszálva. Geertz (1974, 89) például a „történelem folyamán közvetített 

jelentések mintájának” tekinti a kultúrát. 

A kultúra fogalmának első antropológiai meghatározását Edward B. Tylor adta, aki 

szerint „a kultúra … az a komplex egész, amely magában foglalja a tudást, a hiedelmet, a 

művészetet, erkölcsöt, törvényt, hagyományt, és minden egyéb képességet és szokást, 

amelyet az ember mint egy adott társadalom tagja elsajátít” (Tylor 1871, 167). Ezt a 

definíciót sokáig nem kérdőjelezte meg senki, és nemcsak antropológusok, hanem 

szociológusok is használták, mivel a meghatározás sokoldalúan felhasználható volt 

(Kroeber – Kluckhohn 1952).  
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Az egyik legismertebb kultúrakutató, Hofstede (2008, 35) szerint a kultúra „a 

gondolkodás kollektív programozása, amely megkülönbözteti egy csoport vagy egy 

kategória
9
 tagjait másoktól”, vagyis a kultúra nem más, mint szellemi szoftver. Hasonlóan 

definiálja a kultúrát Hofmeister-Tóth et al. (2005), akik a kultúrára olyan szoftverként 

tekintenek, amely az emberi hardver működését teszi lehetővé, azaz a kulturalizálódás 

folyamán az ismeretek elsajátítása egy természetes folyamat, amely a lélegzéshez hasonló.  

Trompenaars definíciója Hofstedehez hasonlóan a kultúra közösségi jellegét helyezi a 

középpontba, amikor a következőt állítja:  

„a kultúra az a módszer, ahogyan az emberek egy csoportja megoldja a problémáit és eldönti 

dilemmáit – majd ezek a problémák, amelyeket rendszeresen megoldanak, eltűnnek a 

tudatukból, és alapvető feltételezéssé változnak, nyilvánvaló premisszává válnak. Ezek az 

alapvető feltételezések azután definiálnak fogalmakat, amelyeket a csoport tagjai ugyanúgy 

értelmeznek.” (Trompenaars 1995, 6) 

 

Kroeber és Kluckhohn (1952, 181) meghatározása szintén a csoportjellegre hívja fel a 

figyelmet: 

 „a kultúra explicit vagy implicit viselkedésmintákból áll, amelyeket szimbólumok közvetítenek. 

Ezek a szimbólumok a különböző embercsoportok kiemelkedő teljesítményei, magukban 

foglalják a művészeti termékeket is. A kultúra lényege a tradicionális (történelem során 

leszűrődött és kiválasztott) gondolatokból, ötletekből áll és főként a hozzájuk tapadó értékekből. 

A kultúra-rendszereket egyrészt tekinthetjük a cselekvés termékeinek, másrészt a jövőbeli 

cselekedetek feltételrendszerének.”
10

  

 

Az előbbi kultúradefiníciókat jól összefoglalja Vitányi: 

 „a kultúra az ember viszonya az objektiváció által teremtett világával: vagyis az ember által 

átalakított természettel, a létrehozott tárgyi világgal, a technikai-termelési eljárásokkal és 

fogyasztási szokásokkal, a közösség és a társadalom struktúráival, az életmóddal, tehát a 

tudományokkal, művészetekkel, erkölccsel, vallással, hittel, az emberek mindennapi 

beállítódásával és magatartásával.” (Vitányi 1996, 5-6) 

                                                 
9
 Ebben az esetben a csoport egymással valamilyen kapcsolatban álló embereket jelent, míg a kategória tagjai 

nincsenek szükségszerűen kapcsolatban egymással, de valami közös van bennük (pl. a női vezetők) 

(Hofstede-Hofstede 2008, 462).  
10

 Forrás: http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/index_aNYITO.html Letöltve: 2010. 01. 24.  
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Egy másik meghatározás Schein amerikai pszichológushoz fűződik, aki gyakorlati 

szempontból tekint a kultúrára:  

„a kultúra közös alapfeltevések, illetve követelmények rendszere, amelyet egy adott csoport 

kialakított, illetve kifejlesztett annak során, ahogyan megbirkózik a külső alkalmazkodás és a 

belső integráció kihívásaival, és amelyek már elég jól működtek ahhoz, hogy érvényesnek 

minősüljenek, és ezért a csoport új tagjainak meg kell tanítani őket, mint a kihívások helyes 

felfogásának, a velük kapcsolatban kialakított helyes érzéseknek és gondolkodásnak mintáit.” 

(Schein 1991, 247 idézi Falkné 2008, 19) 

 

Végezetül más aspektusra hívja fel a figyelmet Hampden-Turner, aki a 

következőképpen definiálja a kultúrát:  

„a kultúra az emberekből fakad, és az emberek hozzák létre, hogy jutalmazzák azt a szellemi 

képességet, amely mindnyájukban közös. A kultúra folytonosságot és identitást ad a 

közösségnek. Egyensúlyban tartja az ellentétes részeket, és a visszajelzésekből állandóan okuló 

önszabályozó rendszerként működik. A kultúra információrendszer, és nagymértékben segíti az 

embereket egymás megértésében. Egy adott kultúrán belül az értékek többé-kevésbé 

összhangban állnak egymással.” (Hampden-Turner 1994, 21 idézi Falkné 2008, 19) 

 

A kultúra számos meghatározásából a fentieket olvasva is nyilvánvaló, hogy a kultúra 

szó gyakran több problémát generál, mint amennyit megold (Scollon – Scollon 2001, 138). 

Összességében mégis az mondható el, hogy „a kultúra definíciója általában olyan 

feltételezéseket foglal magában, amelyek nemzeti szintű értékek csoportjára és tartalmi 

szerkezetekre vonatkoznak” (Menezes de Souza 2006, 107). Más szóval a definíciók 

többsége a nyugati antropológiai hagyományokra építve a kultúra klasszikus koncepcióját 

hangsúlyozza, és a kultúrát a feltételezések, értékek és normák egy viszonylag stabil, 

homogén és belsőleg konzisztens rendszerének tekinti, amelyet a szocializáció során az 

egyik generáció átad a másiknak (Søderberg – Holden 2002, 108).  

A bemutatott fogalmak részben vagy egészben magukban foglalják azokat a vonásokat, 

amelyek minden kultúrában azonosak, és amelyek közül a legfontosabbak a következőek 

(Falkné 2008, 20 és Csath 2008, 14-15 nyomán): 

 a kultúra tanult, nem pedig örökölt vagy veleszületett tulajdonság, amit a 

közösségben sajátítanak el, ezért tartós és nehezen változtatható meg; 
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 a kultúra kollektív, tehát az adott közösség tagjaira jellemző, ebből következik, 

hogy 

 a kultúra csoportspecifikus, de jegyeit nem minden egyén hordozza magán; 

 a kultúra relatív.  

A kultúra relatív természete azt jelenti, hogy egy kultúra csak a saját rendszerében 

értelmezhető. Ebből következik a kulturális relativizmus
11

: 

 „…egyetlen kultúra sem rendelkezik olyan abszolút kritériumokkal, amelyek alapján egy másik 

kultúra tevékenységeit „alacsonynak” vagy „nemesnek” ítélhetné meg. Ugyanakkor mindegyik 

kultúra számára lehetséges, sőt ajánlatos lenne hasonló ítéletet mondani saját tevékenységéről, 

mivel tagjai egyszerre szereplők és megfigyelők”. (Lévy-Strauss – Eribon 1988, 229 idézi 

Hofstede – Hofstede 2008, 38)  

 

A kultúra ismertetett definíciói között véleményem szerint sok átfedés figyelhető meg, 

elsősorban a kultúra kollektivitására és tanulás, szocializáció útján történő elsajátítására 

vonatkozóan, ugyanakkor egyes meghatározások számomra nem elfogadhatóak. Úgy 

gondolom, hogy a kultúra nem tekinthető egy belsőleg konzisztens rendszernek, miként azt 

Søderberg és Holden (2002) állítják, mivel különbségek figyelhetők meg az egyes 

nemzeteken belüli szubkultúrák között, pl. generációs különbségek a bizonytalanság-

kerülés tekintetében (Topcu 2005a), ezért egyetértek Hampden-Turner (1994) 

definíciójának azzal a részével, amely szerint egy adott kultúrán belül az értékek többé-

kevésbé összhangban állnak egymással. Mindebből adódóan számomra Tylor (1871) és 

Vitányi (1996) definíciója a leginkább elfogadható és a gyakorlati életben leginkább 

alkalmazható, azok átfogó, a lényeges területeket lefedő megfogalmazása miatt. Ebből 

következik, hogy értekezésemben a kultúra fogalmának használatakor, illetve az empirikus 

kutatás megtervezésekor Vitányi (1996) definícióját tekintettem kiindulópontnak.  

 

2.1.2 A kultúra elemei, rétegei  

A címben szereplő kettős szóhasználatot, vagyis az elemek és a rétegek szó használatát a 

kettő közti fogalmi különbség indokolja. Miként minden rendszer, a kultúra is elemekből 

                                                 
11

 A kulturális relativizmus ellentéte a kulturális etnocentrizmus, ami azt jelenti, hogy egy kultúra jobbnak 

tartja magát a többinél (Falkné 2008, 20). 
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épül fel. A kultúra rétegeit pedig a kultúra különböző időszakokból származó elemeinek 

együttesei alkotják
12

. 

A kultúra elemeinek legegyszerűbb megkülönböztetését Brinkerhoff és White (1988) 

adják (Rudnák 2010 nyomán), akik az elemeket két csoportra, materiális és immateriális 

elemekre bontják. A materiális, vagyis anyagi elemek csoportjába a tárgyiasult termékek 

tartoznak, mint például az épületek. Ezzel szemben az immateriális, azaz a szellemi elemek 

közé sorolhatóak többek között a szimbólumok, az érzelmek, az elvárások és a normák. 

A kultúra elemeinek szintén két csoportját különbözteti meg Goldman (Rudnák 2010 

nyomán), aki Edward Hallhoz (1975) hasonlóan egy jégheggyel illusztrálja a kultúrát
13

 (2. 

ábra).   

2. ÁBRA: A GOLDMAN-FÉLE JÉGHEGY-MODELL 

 

Forrás: http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/index_aNYITO.html Letöltve: 2010. 01. 24. 

 

A jéghegy víz feletti és víz alatti részének megkülönböztetése, lehatárolása alapján 

beszél a kultúra látható és láthatatlan elemeiről. Azoknak az elemeknek ugyanis, amelyek 

                                                 
12

 Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon. http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-1005.html Letöltve: 2010. 11.  

06. 
13

 A jéghegy-modellt több kutató is más szerzőhöz köti. Hidasi (2004) például Hallhoz (1975), Heidrich 

(2001) pedig a vállalati kultúrával kapcsolatban Mürihez (idézi Daft 1992) kapcsolja. Ugyanígy Schein 

(1985) neve is felmerült már a modellel kapcsolatban Toarniczky (2006) írásában. Véleményem szerint ez a 

hivatkozási „pontatlanság” abból ered, hogy az eredeti modellen végrehajtott módosítások, 

továbbfejlesztések következtében már újabb és újabb szerzők nevéhez köti a szakirodalom a modellt.  
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a vízfelszín felett találhatóak, az ember tudatában van, tehát tanulhatóak, módosíthatóak, 

befolyásolhatóak. Ezek az elemek a külső szemlélő számára is láthatóak, hiszen ilyen elem 

többek között a nyelv és a hagyományok. Ezzel ellentétben a vízfelszín alatti rész elemeit a 

szocializáció során sajátítja el az egyén, vagyis nincsen ezeknek az elemeknek a tudatában, 

egészen addig, amíg egy idegen kultúra képviselőjével nem lép interakcióba. Ekkor sem az 

elemeket, illetve azok kulturálisan determinált hátterét ismeri fel az ember, hanem csak 

azzal szembesül, hogy másként gondolkodik, más feltételezésekkel él, mint az eltérő 

kultúra tagja. Ennek oka, hogy az úgymond láthatatlan elemek csoportjába az értékek, az 

alapfeltételezések és a gondolkodási minták tartoznak. Az ábrából is nyilvánvaló, hogy a 

kultúra elemeinek számottevő része, mintegy 9/10-e ez utóbbi, vagyis a láthatatlan elemek 

kategóriájába tartozik. Ebből következik, hogy a nemzeti kultúrát nem ismerhetjük meg 

csupán megfigyelések segítségével. Amit ugyanis látunk, az csupán a felszín. A kultúra 

látható elemei pedig felszínesek, nem magyarázzák meg a viselkedés okait. Ezért veszélyes 

dolog a kultúra mélyrétegeinek ismerete nélkül a látható kulturális sajátosságokból 

általános következtetéseket levonni (Csath 2008, 16-17).   

Hasonlóképpen a kultúra elemeinek Goldman-féle modellálásához, szintén modellben 

gondolkodik Hofstede (2008) a kultúra rétegeinek meghatározását illetően. Ő a kultúrát, 

mint egy hagyma egymást lefedő, egymásra boruló leveleit ábrázolja négy rétegben: 

szimbólumok, hősök, rítusok, értékek (3. ábra).  

3. ÁBRA: A HOFSTEDE-FÉLE HAGYMA-MODELL 

 

Forrás: http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/index_aNYITO.html Letöltve: 2010. 01. 24. 

 

A kultúra külső, legfelszínesebb rétegét a szimbólumok adják. Ebbe a kategóriába 

tartoznak többek között a zászlók és a nyelv. A második szinten a hősök találhatók. A 
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magyar kultúrában ilyen hősök például Mátyás király és Ludas Matyi. A hagyma 

következő rétegét a rítusok alkotják. Ebbe a csoportba tartozik például a köszönés és a 

diskurzus. Az említett három réteg a gyakorlatok kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy 

ezek a rétegek megfigyelhetőek, másolhatóak, ám kulturális jelentésük láthatatlan marad, 

pontos tartalmuk pedig csak attól függ, hogy a kultúrán belül élők miként értelmezik őket 

(Hofstede – Hofstede 2008). A kultúra legbelső rétegét az értékek adják. Ezek olyan 

általános tendenciák, amelyek alapján a kultúra tagjai értékelik, hogy mit tekintenek 

többek között jónak vagy rossznak, elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak, erkölcsösnek 

vagy erkölcstelennek, tisztességesnek vagy tisztességtelennek. Az értékeket – amint a 

kultúra elemeinél a jéghegy-modellben is látható volt – a szocializáció során sajátítják el az 

egyének, szemben a gyakorlatokkal, amelyeket elsősorban az iskolában és a munkahelyen 

tanulnak meg. 

Trompenaars (1995) szintén felállított egy modellt a kultúra rétegeinek ábrázolására (4. 

ábra).  

4. ÁBRA: TROMPENAARS MODELLJE 

 

Forrás: Saját szerkesztés Trompenaars (1995, 23) alapján 

 

Trompenaars (1995) Schein (1985) nyomán három rétegét különíti el a kultúrának: a 

tárgyi termékek, a normák és értékek, illetve az alapfeltevések vagy axiómák. A modell 

külső, explicit rétege az olyan tárgyi termékeket foglalja magában, mint például a nyelv 

vagy a művészeti alkotások. A második réteget a normák és az értékek képviselik. A 

normák a társadalom által elfogadott viselkedési, cselekvési módokat határozzák meg. Az 

értékek definiálják, hogy az adott kultúrában mi a helyes, illetve a helytelen (Trompenaars 
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1995). A trompenaarsi modell magját az implicit réteg, az axiómák, az alapfeltevések 

alkotják. Az adott társadalomban, kultúrában ezek az alapfeltevések Trompenaars (1995) 

szerint visszavezethetőek a legalapvetőbb értékre, mégpedig a túlélés jelentőségére, hiszen 

a történelem során minden társadalom a környezettel való leghatékonyabb együttműködés 

és erőforrás-kihasználás alapján szerveződött. Ennek során pedig a problémákra 

kidolgozott megoldások oly mértékben rögzültek, hogy az adott társadalom tagjai ezeknek 

már nincsenek is tudatában, hiszen az alapfeltevések rendszerének szerves részévé váltak. 

Mindezek alapján egy kultúra ereje tehát abból ered, hogy az alapfeltevések a társadalom, 

a csoport tagjai által elfogadottakká válnak, és kölcsönös megerősítést nyernek (Kovács 

2006, 24).  

A bemutatott három modell közül véleményem szerint a Goldman-féle jéghegy-modell 

szemlélteti a legjobban a kultúra fontosságát gyakorlati aspektusból, illetve az üzleti élet 

szempontjából. Ez a modell ugyanis kiválóan rámutat arra, hogy a kultúrák ismerete csak 

felszínes, mivel a látható elemekre támaszkodva következtetünk az olyan láthatatlan 

elemekre, mint például az értékek és a feltételezések. Ebből adódóan azt gondolom, hogy 

minden interkulturális interakciós szituációban érintett személynek ezt a modellt kellene 

ismernie és alapul vennie a másik fél kultúrájának tanulmányozásához, megismeréséhez. 

Ezzel ugyanis elkerülhetőek lennének az általánosítások, illetve a téves következtetések 

levonása is.  

Jelen alpontból következik, hogy a kultúrának a különböző elemei és rétegei alapján 

különbséget lehet tenni az egyes kultúrák, nemzetek között. Következésképpen ezek az 

elemek, rétegek szorosan kapcsolódnak az egyes kultúramodellekhez (bővebben lásd 2.3 

alfejezet), hiszen azok kiindulópontjait képezik.   

 

2.1.3 A kultúra szintjei  

A kultúra számos szinten jelenik meg és ezek a szintek szoros kapcsolatban állnak 

egymással, hatással vannak egymásra. Ennek oka, hogy az emberek döntő többsége élete 

során több csoporthoz és kategóriához is tartozik, más szóval az egyének több szubkultúra 

tagjai egyidejűleg, így több kulturális szint sajátosságait hordozzák magukon. A 

legfontosabb kulturális szintek a következőek (Hofstede – Hofstede 2008, 43):  
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 a nemzeti kultúra, amely a szülőhazának megfelelően tesz különbséget a kultúrák 

képviselői között; 

 a regionális kultúra, amely az adott országhatáron belüli területi egységek közötti 

kulturális eltéréseket mutatja;   

 az etnikai és/vagy vallási kultúra, az etnikai származás és a vallási beállítódás 

alapján különít el bizonyos csoportokat egymástól;  

 a nyelvi kultúra, az eltérő nyelvet beszélő egyének kulturális különbségeit mutatja; 

 a generációs kultúra, a társadalom különböző nemzedékei, generációi közötti 

kulturális eltéréseket mutatja;    

 a nemi kultúra, a nők és férfiak viselkedésében, szokásaiban meglévő 

különbségeket illusztrálja;  

 a társadalmi osztály/réteg kultúra, a kultúra tagjait társadalmi hovatartozásuk 

szerint osztályozza, hiszen jelentős különbségek mutatkozhatnak a tanulási és a 

foglalkozási lehetőségek tekintetében; 

 a szervezeti/vállalati kultúra, amelyet a munkavállalók szervezeten/vállalaton belüli 

szocializációja határoz meg.    

 

Tekintettel arra, hogy jelen disszertációban a nemzeti kultúra szintje is vizsgálat tárgyát 

képezi, ezért szükségesnek tartom annak definiálását.  

A nemzeti kultúra „meghatározott… közösségben élő emberek közös hiedelmeinek, 

értékeinek, normáinak … rendszere – kontextus, amely a kommunikáció hatékonyságát 

felfokozza, hiszen ezáltal bonyolult összefüggésekre, jelentésekre elegendő csupán utalni 

valamilyen jelzéssel, nem szükséges ezeket részletesen kifejezni” (Falkné 2008, 15), vagyis 

beletartozik minden, ami az egyének boldogulását, eligazodását, kommunikációját segíti 

elő a világ komplex viszonyrendszerében. Ez a szint tehát a kultúrák között zajló, határon 

átnyúló gazdasági kapcsolatok vizsgálatában nem elhanyagolható, hiszen a gazdasági 

viselkedés bizonyos formáinak kialakulása a kultúrának tudható be (Fukuyama 1995). Más 

szóval a nemzeti kultúra meghatározza a gazdasági szféra résztvevői által képviselt 

magatartásformákat, szokásokat, technikákat és stratégiákat.  

Ugyan egyetértek azokkal a kutatásokkal, amelyek azt állítják, hogy a nemzeti kultúra 

hatással van a benne élő és dolgozó személyek attitűdjeire, viselkedési mintáira (vö. 
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Hofstede 1980, Bartlett – Ghoshal 1990), ugyanakkor véleményem szerint ezek a 

magatartási jellegzetességek interkulturális interakciós helyzetekben, vagyis külföldi féllel 

történő üzleti kapcsolatok során nem egységesek, hanem különféle sajátosságokat 

mutatnak. 

2.2 A KULTÚRA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI 

2.2.1 A kultúra kutatásának történelmi előzményei 

A kultúrakutatás több tudományág határán elhelyezkedő, interdiszciplináris terület. 

Ugyanakkor egyik tudományterület sem képes a kultúrát minden szempontból elemezni, 

ezért az egyes diszciplínák által megfogalmazott különböző aspektusok egymást 

kiegészítve, együttesen adják a kultúra, illetve az ember kultúra által determinált 

cselekvésének magyarázatát (Rudnák 2010).  

A kultúrakutatás négy fő tudományterületre épül, ezek az antropológia, a szociológia, a 

pszichológia és a kommunikáció-tudomány (Rudnák 2010). Ugyanakkor a kutatási célnak 

megfelelően más diszciplínák is kapcsolódhatnak hozzá, pl. a közgazdaságtan, az 

összehasonlító gazdaságtan vagy a nyelvészet (Topcu 2005a). 

A XX. század első felében az Amerikai Egyesült Államokban alakult ki az 

antropológiával foglalkozó kutatók
14

 között az a nézet, miszerint az emberi viselkedésnek 

vannak olyan vonásai
15

 (Rudnák 2010), illetve problémái (Falkné 2008), amelyek minden 

kultúrában azonosak. Az előbbieket nevezték el később kulturális univerzáléknak (Allport 

1977). Azokat a problémákat pedig, amelyekkel minden kultúrának szembesülnie kell 

Inkeles és Levinson (1969, 447 idézi Hofstede – Hofstede 2008, 56) amerikai szociológus, 

illetve pszichológus gyűjtötte össze, és a következőképpen határozta meg: 

 a hatalomhoz, tekintélyhez való viszony; 

 az énkép az egyén és a társadalom viszonylatában; 

 az egyén felfogása a férfias és a nőies vonásokról; 

                                                 
14

 Erről bővebben lásd Ruth Benedict (1934) és Margaret Mead (1928) amerikai antropológusok 

munkásságát. 
15

 Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a gondolat nem a XX. század terméke, hiszen Konfucius, ókori 

kínai filozófus, már i.e. 500 körül megállapította, hogy minden ember egyforma, csak a szokásaik mások 

(Falkné 2008, 28). 
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 a konfliktusok, a bizonytalanság kezelése, beleértve az agresszió ellenőrzését, 

valamint az érzelmek kifejezése. 

 

A modern kulturális antropológia egyik fontos irányzata a kultúra és személyiségi 

tanulmányok, amely az 1940-es és 1950-es években volt meghatározó az Amerikai 

Egyesült Államokban (Konczos-Szombathelyi 2008 nyomán). Az elmélet feltételezése 

szerint a kulturális elemzésekhez pszichológiai szintű vizsgálat is tartozik, mivel egyazon 

kultúra tagjai nemcsak közös kulturális vonásokkal, hanem közös pszichológiai 

sajátosságokkal is rendelkeznek. Azt vallották, hogy vannak a személyiségnek olyan 

vonásai, amelyek a kultúra által determináltak, amit arra alapoztak, hogy a 

személyiségstruktúra kialakulásához hozzájárul a szociokulturális mátrix, vagyis az egyes 

kultúrákat jellemző érzékelési módok, személyiségtípusok nem veleszületett 

tulajdonságok, hanem a kultúra tanulása, azaz a szocializáció során sajátítják el őket az 

egyes kultúra képviselői (Niedermüller 2001, 15). 

A XX. század második felétől, az 1950-es és 1960-as évektől kezdve azonban az 

antropológusok már azokat a dimenziókat kezdték keresni és meghatározni, amelyek 

segítségével az egyes eltérő kultúrákat össze lehet hasonlítani egymással (Hofstede – 

Hofstede 2008). Mindezek ellenére a kultúraorientáltság csak az 1980-as és 1990-es 

években került világszerte az érdeklődés középpontjába (Borgulya-Barakonyi 2004). 

Napjainkra a nemzetközi szintű kultúrakutatásnak társadalmi, gazdasági és politikai 

szempontok alapján három fő irányzata alakult ki, amelyek a következőek (Rudnák 2010: 

10): 

1. Az összehasonlító kutatás az 1950-es években az Egyesült Államokban fejlődött 

ki. Ennek során két vagy több nemzet jellemzőit vetik össze. 

2. A második irányzat szintén két vagy annál több nemzetet vizsgál, azonban 

azokat nem a sajátosságaik, hanem az interakcióik alapján tanulmányozza. 

Ennek során arra keresi a választ, hogy mi történik, amikor különböző kultúrák 

interakcióba kerülnek egymással. 

3. A multikulturalitás irányzata több nemzet kapcsolatának kutatása, ahol mind 

társadalmi szinten, mind pedig szervezeti szinten a multikulturalitás, vagyis a 

több nemzet együttélése a meghatározó. 
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Meg kell jegyezni azonban, hogy ezek mellett létezik egy negyedik irányzat is, amelyet 

monokulturális kutatásnak neveznek
16

. Ennek során egy-egy nemzet jellemzői képezik a 

vizsgálat tárgyát. 

A doktori értekezés alapját képező empirikus kutatás során a kultúrakutatási irányzatok 

közül a másodikat alkalmazom, ugyanis alaposan meg kívánom vizsgálni, hogy mi történik 

akkor, amikor két különböző kulturális háttérrel rendelkező ember (magyar és osztrák) 

interakcióba lép egymással.  

 

2.2.2 A kultúrakutatások megközelítései  

A kultúra kutatásának számos megközelítése létezik. A kultúrát ugyanis lehet többek 

között pszichológiai vagy antropológiai megközelítésben, illetve statikus vagy dinamikus 

szemléletben vizsgálni, de az elemzések lehetnek émikus vagy étikus irányultságúak is. 

Ezeken kívül beszélhetünk még univerzális és relatív kultúrakutatásokról, illetve kultúrán 

belüli és kultúrák közötti vizsgálatokról is. A megkülönböztetés alapja lehet továbbá az, 

hogy a kultúra határait miként értelmezik. 

A következőkben a teljesség igénye nélkül röviden kifejtem néhány, a téma 

szempontjából releváns megközelítés közötti különbséget, amely fontos kiinduló alapot 

jelent az empirikus kutatáshoz. 

A kultúrakutatások döntő többsége pszichológiai irányultságú, vagyis induktív logikára 

épül, és azon belül a kultúrák közötti összehasonlítást
17

 veszi alapul (vö. Hofstede 1980, 

Kluckhohn – Strodtbeck 1961 és Trompenaars 1995 kutatása). Ezen vizsgálatok közös 

vonása, hogy értékek feltárása révén kísérlik meg a különböző kultúrák összevetését 

(Topcu 2005a). Ide sorolhatók a leggyakrabban alkalmazott kultúradimenziós modellek, 

amelyek többségében értékek kutatására irányulnak és céljuk, hogy az egyes elemek, 

illetve azok értéke alapján össze lehessen hasonlítani a vizsgált kultúrákat, majd a 

                                                 
16

 Forrás: http://www.interkulturalis.hu/Alapfog_aNYITO_keret.html Letöltve: 2010. 01. 24. 
17

 A pszichológiai irányultságú kultúrakutatások egy másik ága nem a kultúrák közötti összehasonlítást, 

hanem az egy-egy kultúrán belüli folyamatok feltárását veszi alapul (Topcu 2005a). 
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domináns értékekre vonatkozóan következtetéseket lehessen megfogalmazni
18

 (Rudnák 

2010).   

A pszichológiai megközelítés másik iránya nem az értékek, hanem a kultúra tagjainak 

cselekvései mentén igyekszik a kultúrára vonatkozóan következtetéseket levonni (pl. a 

kulturstandard-módszer). Ez az úgynevezett cselekvéselméleti megközelítés (Topcu 

2005a). 

A kultúra kutatásának másik megközelítése antropológiai alapú, és egy adott kultúra 

egészét kívülről szemlélve fogalmaz meg következtetéseket (például Douglas 1970 

modellje) (Topcu 2005a). 

Az egyes kultúrakutatások között annak alapján is lehet különbséget tenni, hogy a 

kultúrát statikusnak vagy dinamikusnak tekintik-e. A statikus szemlélet szerint a kultúra 

viszonylag lassan vagy egyáltalán nem változik, így annak értékeit, alapfeltevéseit, 

szokásait a szocializáció során egyik generáció átadja a másiknak. Ennek a szemléletnek  

alapfeltevése, hogy a kultúra kimutatható hatást gyakorol tagjai világszemléletére és ezáltal 

viselkedésére is (Topcu 2005a), így az elemzés során a hangsúly a kultúra tartalmára és 

annak alaposabb megismerésére kerül (Réthi 2009). Statikus szemléletű kutatásnak 

minősül többek között Hofstede (1980) felmérése és a GLOBE-kutatás (ld. House et al. 

é.n. és 2004) is. 

Ezzel szemben a dinamikus kutatások a kulturális jellemzőket nem tekintik állandónak, 

így igyekeznek az elemzések során a kulturális változásokat is figyelembe venni (Réthi 

2009), céljuk pedig az egyének interpretációs folyamatainak megértése (Topcu 2005a). A 

dinamikus kultúramodellek (pl. Douglas 1970 modellje) a tranzakciós elméletekből 

születtek és megjelenik bennük a korlátozott racionalitás és az önérdekkövetés is (Réthi 

2009).   

A kultúra kutatásának megközelítéseiben eltérés mutatkozik abban is, hogy a kutatás 

émikus vagy étikus irányultságú. Az étikus és émikus megközelítést egy amerikai 

nyelvész, Kenneth L. Pike alkalmazta először, amikor a fonetika kutatásáról áttért a 

fonológia kutatására, és azt vizsgálta, hogy milyen viselkedésbeli oka van a nyelvek 

                                                 
18

 A dimenzióalapú modellek azonban nemcsak a kultúrák közötti különbségek feltárására szolgálnak, hanem 

egy adott kultúrához tartozó egyének viselkedésében fellelhető eltérések magyarázatára is (erről bővebben ld. 

Fischer – Poortinga 2012).  
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hangzása közti különbségnek. Mivel a hangzásra a phon- előtag utal, azt kihagyta a 

vizsgálatból és így foglalkozott az étika (ethics) és az émika (emics) fogalmakkal (Peterson 

– Pike 2002, 11 idézi Primecz 2006, 4). Émika alatt általánosságban a kultúrspecifikus 

gondolatokat, viselkedéseket, koncepciókat értette, míg étika alatt az univerzális 

gondolatokat, viselkedéseket és koncepciókat (Triandis 1994 idézi Spencer-Oatey – 

Franklin 2009, 16). 

Következésképpen az étikus irányzat arra a feltételezésre épít, hogy léteznek olyan 

problémák, amelyek minden kultúrában azonosak, csak az arra adott válaszok eltérőek. 

Ennek alapján a kultúrák összehasonlíthatóak bizonyos univerzálisnak tekintett 

problémákra (például: bizonytalanság-kerülés) adott reakcióik alapján. A fókusz az 

univerzális viselkedéskategóriák kultúrspecifikus változatainak feltárására esik (Topcu 

2005a, 28-29). Mivel minden kultúrát azonos dimenziók mentén jellemeznek, az 

összehasonlításuk is könnyebb (pl. Trompenaars 1995 kutatása). 

Az émikus irányzat nem gondolkodik univerzálékban, számára a kultúrák egyedi, nem 

pedig közös jellemzői a lényegesek (Den Hartog et al. 1999), következésképpen a kultúra 

minden tagját egyedinek tekinti, és az egyes kultúrákat az adott kultúra tagjainak 

szemszögéből igyekszik elemezni (Topcu 2005a). Tipikus példái az émikus kutatásnak 

Geertz (1974) sűrű leírásai az egyes kultúrákról, valamint Gannon kulturális metaforái (vö. 

Primecz 2006). Mindent egybevetve látható, hogy míg az étikus irányzat célja a kultúrák 

összehasonlítása, addig az émikus irányzaté egy kultúra alapos, beható elemzése. Ennek 

megfelelően az étikus kutatások tipikusan nagymintás, standardizált kérdőívekkel dolgozó 

kutatások, ahol a válaszok reprezentativitását statisztikai módszerekkel biztosítják, 

szemben az émikus kutatásokkal, amelyek inkább a részt vevő megfigyelést, illetve 

strukturálatlan vagy félig strukturált interjúkat alkalmaznak (Primecz 2006, 5; Morey – 

Luthans 1984).  

Az étikus-émikus megközelítéshez szorosan kapcsolódik a kultúrakutatások 

megközelítéseinek egy másik ága: az univerzalizmus és a relativizmus. Az émikus 

kutatások világszemlélete ugyanis relatív, az étikus kutatásoké pedig univerzális. Az 

univerzális álláspont abból a feltételezésből indul ki, hogy az emberi életnek vannak olyan 

pszichológiai folyamatai, amelyek valószínűleg nem a kultúra által determináltak, így 

függetlenek attól (Topcu 2005a). Az univerzális szemlélet szerint vannak olyan 
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folyamatok, melyek azonosak az egyes kultúrákban, és vannak olyanok, amelyek nem. Ez 

utóbbiak révén lehet az egyes kultúrák között összehasonlító elemzést folytatni.  

Ezzel szemben a relativizmus kiindulópontja, hogy az egyes kultúrákat nem szabad 

egymással összehasonlítani, mert azokat saját közegükben lehet igazán megérteni (Topcu 

2005a). A relativisták úgy vélik, hogy a kultúra tagjainak viselkedése mindig relatív, 

vagyis a konkrét kontextus függvénye.  

Ezek mellett létezik azonban egy harmadik álláspont is, mégpedig az abszolutizmus, 

amely a kultúrától való függetlenséget helyezi a középpontba (Topcu 2005a), és úgy véli, 

hogy az emberek és így az egyes kultúrák tagjai viselkedését nem a kultúra, hanem 

bizonyos általános viselkedési mechanizmusok határozzák meg.  

A kultúra kutatását osztályozhatjuk annak alapján is, hogy a vizsgálat egy kultúrán belül 

vagy kultúrák közötti összehasonlítás által történik (Topcu 2005a). Az egy kultúrán belüli 

– vagy más néven etnografikus – megközelítés szoros kapcsolatban áll az émikus 

megközelítéssel, tekintettel arra, hogy egy adott kultúra minél mélyebb megismerését és 

megértését célozza meg.  

Ugyanakkor a kultúra összehasonlító – más néven kultúrák közötti
19

 – megközelítés az 

étikus irányultságú kutatásokkal mutat rokonságot. Alapját az egyes kultúrák ugyanazon 

dimenziók mentén történő komparatív vizsgálata jelenti. Ebben a megközelítésben a 

nemzeti kultúra képezi a vizsgálat tárgyát.  

Kérdéses azonban, hogy a kultúra összehasonlító kutatás során kapott eredmények 

milyen mértékben érvényesek a különböző kultúrák interakciója során (Topcu 2005a). 

Felvetődik a kérdés, hogy mennyire ítélhetők meg az egyes nemzeti kultúrák sajátosságai 

és az azok közötti eltérések alapján a kapcsolatok, interakciók és az annak során lezajló 

folyamatok. Ez egy rendkívül érdekes és izgalmas kérdés, tekintettel arra, hogy 

feltételezésem szerint az egyének, de ugyanígy a vállalatok kulturális szokásai, értékei, 

valamint normái interkulturális helyzetben módosulnak, vagyis különböző kultúrák 

interakciója során mindkét fél valamilyen mértékben megváltoztatja saját kulturális 

szokásait a minél sikeresebb együttműködés érdekében.  

Az eltérő kultúrák interakciója során felmerülő jelenségek vizsgálatával foglalkoznak az 

interkulturális kutatások. Ezek a kutatások ugyan feltárják a nemzetek közötti 
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 Az angol nyelvű szakirodalom terminológiáját használva cross-cultural megközelítés.  
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különbségeket, de azokat a különböző kultúrák találkozásának eredményeként tekintik, 

vagyis feltételezik, hogy interkulturális helyzetben a kultúrák sajátosságai változnak, 

módosulnak (Barinaga 1998 idézi Topcu 2005a). Más szóval az interkulturális kutatások 

szerint értékelhető és értelmezhető eredmények nem az összehasonlítás, hanem az 

interakciók vizsgálata alapján nyerhetőek, amennyiben két eltérő kultúra tagjának 

találkozása során bekövetkező folyamatokra, cselekvési módokra és reakciókra vagyunk 

kíváncsiak (Adler et al. 1986).  

A kultúra összehasonlító, illetve az interkulturális kutatásoknak is két válfaja létezik. Az 

egyik a kultúrák komparatív elemzése során feltárt, valamint a kultúrák találkozása 

alkalmával fellépő különbségeket konfliktusforrásként értelmezi, a másik irányultság 

azonban ezekre lehetőségként tekint. Søderberg és Holden (2002) kiemeli, hogy a kutatók 

egy jelentős csoportja fenyegetésként tekint a kulturális eltérésekre, köztük van többek 

között W. Hall (1995), aki úgy véli, hogy „a kulturális különbségek vannak olyan fontosak, 

hogy romba döntsenek egy olyan együttműködést, amely egyébként gazdasági szempontból 

tökéletes lenne” (Hall 1995, 21 idézi Søderberg – Holden 2002, 105). Elsősorban a kultúra 

összehasonlító kutatásokra jellemző, hogy konfliktusforrásként tekintenek a kulturális 

különbségekre, hiszen a különböző kultúrák összehasonlítása eleve magában hordozza a 

konfliktust, tekintettel arra, hogy az ilyen irányú vizsgálatok az eltérések feltárására 

irányulnak. Ennek alapján a kultúra összehasonlító kutatások célja a feltárt különbségek 

kezelésének elősegítése (Søderberg – Holden 2002).  

Mindazonáltal nem minden kutató tartja a kulturális különbségeket konfliktusforrásnak. 

Természetesen vannak olyan kutatók is (pl. Søderberg és Holden, illetve Adler 1992), akik 

úgy vélik, hogy a kulturális különbségekből versenyelőnyt is lehet kovácsolni, vagyis a 

kultúrát kompetitív előnyként tekintik, és a kulturális szinergiák
20

 feltárásának fontosságát 

hangsúlyozzák olyan területeken, ahol tudás, értékek és tapasztalatok átadására kerül sor 

(Søderberg – Holden 2002).  

Ugyanakkor, függetlenül attól, hogy a kultúrakutatások melyik válfajáról beszélünk, a 

kultúrát és annak következményeit számításba kell venni (Søderberg – Holden 2002), ami 

                                                 
20

 Kulturális kontextusban szinergia alatt a gondolkodásnak egy olyan új módját értjük, amely nem a 

kulturális különbségek minimalizálására törekszik, hanem azokat erőforrásként tekinti egy új típusú minőség 

létrehozásához (Thomas 1993 idézi Topcu 2005a).  
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valljuk be, nem egy egyszerű feladat. Amint Schneider és Barsoux (1997, 156) rámutat, az 

igazi kihívás abban rejlik, hogy: 

 „a kulturális sokszínűséget erőforrásként és ne fenyegetettségként kezeljük, ami 

nélkülözhetetlen egyrészt ahhoz, hogy a globális piacgazdaság kihívásaira megfelelő válaszokat 

tudjunk adni, másrészt ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználjuk a határ menti 

együttműködések nyújtotta előnyöket, végül pedig létfontosságú ahhoz is, hogy a vállalati 

tanulást fejlesszük”.  

 

Végül különbséget lehet tenni az egyes kultúrakutatások között annak alapján, hogy a 

kultúra határait hol húzzák meg. A pozitivista irányultságú kutatások a kultúra határának a 

nemzeti kultúra határát tekintik (Topcu 2005a), vagyis ez az értelmezés nem veszi 

figyelembe az egyes nemzeti határokon belül meglévő szubkultúrákat
21

 (Søderberg – 

Holden 2002). Ennek a megközelítésnek tipikus példája Hofstede (1980) kutatása.  

Ezzel ellentétben az interpretatív kutatások szem előtt tartják, hogy az egyén egyszerre 

több szubkultúra tagja, és szituációtól, kontextustól függ, hogy mikor melyik kulturális 

identitás kerül előtérbe (Topcu 2005a).  

Szükségesnek tartom bemutatni a pozitivista és az interpretatív irányultságú 

kultúrakutatások szemléletét is. A pozitivista szemléletben a természettudományokhoz 

hasonló kutatási elvek érvényesülnek a társadalomtudományok esetében is, vagyis csak a 

mennyiségileg mérhető és kifejezhető tényezőkkel foglalkozik (McCloskey 1983). Az 

interpretatív szemlélet viszont a megértésre, a feltárt jelenségek kutatói értelmezésére 

fókuszál, így a helyi jelenségek és a kulturális kontextus résztvevők általi kialakítása, 

valamint a kontextus megértése a hangsúlyos (Alvesson 2000). Tipikusan pozitivista 

szemléletűek a dimenziókon alapuló kultúrakutatások, míg interpretatív szemléletűnek 

tekinthetőek a kulturstandard kutatások. Következésképpen a jelen kor kultúra 

összehasonlító szakirodalmát tekintve a pozitivista paradigma a meghatározó.  

Az egyes kultúrakutatási megközelítések közül úgy gondolom, hogy a pszichológiai 

irányultságú, vagyis az értékalapú kutatások a leghasznosabbak gyakorlati szempontból, 

mivel ezek a kutatások tárnak fel olyan jellemzőket, amelyek mentén az egyes kultúrák 

mind kvantitatív, mind pedig kvalitatív módszerrel összevethetőek. Véleményem szerint, 
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 A szubkultúrák egymástól sajátos tárgyaik, cselekedeteik, viselkedésmódjaik és értelmezéseik által 

különböztethetőek meg (Alasuutari 1995 idézi Topcu 2005a). 
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különösen a kultúra összehasonlító kutatások hasznosak tekintettel arra, hogy ugyanazon 

dimenziók mentén vetik össze a vizsgált kultúrákat, mégpedig oly módon, hogy a kutatás 

tárgyát a nemzeti kultúra képezi. Ezek a kutatások az interkulturális interakciós 

szituációkban részt vevő felek számára a másik fél kultúrájának előzetes megismerését, a 

saját kultúrával való összevetését teszik lehetővé. Ehhez szorosan kapcsolódva rendkívül 

értékesnek tartom az interkulturális kutatásokat is, azok ugyanis már az eltérő kultúrák 

interakciója során előforduló jelenségek kutatásával foglalkoznak. Ezen vizsgálatok 

eredményei szintén az üzleti kapcsolatok sikeres folytatására való felkészülést segítik 

konkrétan azoknak a szituációknak a felvázolásával, amelyek problémásak lehetnek a 

kapcsolatok szempontjából. Rendkívül pozitívnak tartom továbbá a kultúra összehasonlító 

és az interkulturális kutatások azon irányát, amelyek a kulturális különbségeket 

erőforrásként tekintik, ugyanakkor azt gondolom, hogy azt nem szabadna elválasztani a 

másik iránytól, amely a kulturális eltéréseket konfliktusforrásként értelmezi. Azt gondolom 

ugyanis, hogy a kultúra összehasonlító kutatásoknak mindkét irány szerves része kell, hogy 

legyen, mégpedig úgy, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy mely területek lehetnek 

konfliktusok forrásai, majd erre az előzetes tudásra alapozva ezeket a lehetséges 

konfliktusforrásokat előnnyé, erőforrásá kell alakítani az interkulturális üzleti 

kapcsolatokban résztvevőknek a sikeres kapcsolatok érdekében. 

2.3 KULTÚRAKUTATÁSI MODELLEK 

Az alfejezet célja bemutatni azokat a fontosabb kultúrakutatási modelleket, amelyek 

egyrészt az empirikus kutatás kiindulópontját képezik, másrészt, amelyek a kutatás 

jövőbeli lehetséges kutatási irányait kijelölhetik.  

 

2.3.1 A Hofstede-modell 

A dimenziókon alapuló kultúrakutatások legismertebb képviselője, Hofstede (1980 és 

2008), akinek munkássága jelentős, napjainkig meghatározó hatást gyakorolt a kulturális 

különbségek kutatására. Ugyanakkor kutatási eredményeinek tanulmányozása során 

célszerű figyelembe venni az alkalmazott módszertanból eredő értelmezési korlátokat: 
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számszerűsíthető eredményei ugyanis nem abszolút, hanem relatív skálára épülnek, így 

kizárólag egymással összehasonlítva értelmezhetőek.  

Hofstede (2008) a nemzeti kultúrák vállalati kultúrára és vezetési-követési módszerekre 

gyakorolt hatásait vizsgáló felmérései alapján a következő univerzálisan alkalmazható és 

univerzális érvényességgel rendelkező kultúradimenziókat
22

 határozta meg: hatalmi 

távolság; individualizmus, illetve kollektivizmus; maszkulinitás, illetve femininitás; 

bizonytalanságkerülés. 

A hatalmi távolság dimenziója arra utal, hogy a társadalom vagy adott esetben a vállalat 

kisebb hatalommal rendelkező tagjai milyen mértékben fogadják el a hatalom 

birtoklásában jelentkező egyenlőtlenségeket. A kis hatalmi távolságú kultúrákban a hatalmi 

különbségek csökkentésére, míg a nagy hatalmi távolságú kultúrákban annak fenntartására 

irányuló törekvések figyelhetőek meg (pl. hierarchia, formális viselkedésmód) (Hofstede – 

Hofstede 2008). 

Az individualista kultúrákban a hangsúly az egyénen, annak személyes boldogulásán 

van, szemben a kollektivista társadalmakkal, ahol a csoportszemlélet, a csoport előrejutása 

dominál (Hofstede – Hofstede 2008). Az individualizmus jellemzője az „én”-tudat, míg a 

kollektivizmusé a „mi”-tudat.  

A maszkulin társadalmak alapvető jellemzője a férfias és nőies szerepek határozott 

elkülönülése, illetve a szakmai előrehaladásra való törekvés. Ezzel szemben a nőies 

kultúrákban nem válnak el élesen a maszkulin és feminin szerepek, emellett az életminőség 

javítása, a gondoskodás és a környezet megóvása válik domináns értékké (Hofstede – 

Hofstede 2008).  

A bizonytalanságkerülés mértéke azt mutatja meg, hogy a társadalom intézményeinek, 

szervezeteinek és vállalatainak tagjai milyen mértékben érzik fenyegetve magukat 

bizonytalan helyzetekben, illetve, hogy milyen kockázatvállalási hajlandósággal 

rendelkeznek. Amennyiben erős a bizonytalanságkerülés, akkor a kockázatos helyzetek 

kivédésére szabályokat dolgoznak ki az adott kultúra képviselői. Az ilyen kultúrákat 

szokták bürokratikusnak tekinteni. Ezzel szemben a gyenge bizonytalanságkerülő kultúrák 

                                                 
22

 Hofstede dimenziói közül azonban a bizonytalanságkerülés nem tekinthető univerzális dimenziónak, 

hiszen az a nyugati gondolkodást jellemző dilemma, amint azt maga Hofstede állította (Hofstede – Bond 

1988, 19).  
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az ilyen kockázatos, bizonytalan szituációkat az élet természetes velejáróinak tekintik, 

ebből adódóan hajlamosak nagyobb kockázatok vállalására is (Hofstede – Hofstede 2008). 

Létezik további három dimenzió is, amelyek később kerültek a modellbe. Hofstede 

(1988) Bonddal közös munkája során fogalmazta meg az időorientáció dimenzióját, amely 

1991-ben lett a modell része. Ez az ötödik dimenzió, azt mutatja meg, hogy az adott 

kultúra a rövid vagy hosszú távú időorientáció híve-e. A hosszú távú orientáció az olyan 

konfuciusi értékekkel párosul, mint a kitartás, a takarékosságra való hajlam, a csoport 

iránti elkötelezettség, az éles státuszbeli elkülönülések vagy a vállalkozások ösztönzése 

(Hofstede – Bond 1988). A nyugati kultúrák szemléletében viszont inkább a rövid távú 

orientáció uralkodik, ezért sem véletlen, hogy ez a dimenzió a nyugati szakirodalom 

perifériájára szorult. 

2010-ben Michael Minkov a World Values Survey reprezentatív eredményeit 

felhasználva fogalmazott meg további két dimenziót, amelyeket Hofstede 2011-ben 

belevett a modelljébe, és amelyek közül az egyikkel a korábbi ötödik dimenziót 

helyettesítette
23

.  

Az időorientáció dimenzióját a pragmatikus vs. normatív dimenzió váltotta fel, amely 

megmutatja, hogy az emberek hogyan viszonyulnak azokhoz az eseményekhez, amelyek 

körülöttük zajlanak, de nem magyarázhatóak meg. A normatív társadalmak képviselői a 

lehető legtöbb dolgot, eseményt igyekeznek megmagyarázni, szemben a pragmatikus 

kultúrák képviselőivel, ahol erre nincsen igény (Hofstede et al. 2010).  

A hatodik dimenzió az engedékenység és a korlátozás alapján tesz különbséget a 

társadalmak között. Az engedékeny kultúrák lehetővé teszik a szükségletek relatíve szabad 

kielégítését és az élet élvezetét. Ezzel szemben a korlátozó kultúrák szigorú szociális 

normákkal szabályozzák a szükségletek kielégítését (Hofstede et al. 2010).  

Empirikus kutatásom során az első négy dimenziót használtam fel, ezért ezekkel 

kapcsolatban lényegesnek tartom kihangsúlyozni, hogy egyrészt az adatok egyetlen 

multinacionális vállalat, az IBM több mint ötven országban jelen lévő leányvállalatai 

köréből származnak az 1960-as és 1970-es évekből (Hofstede 2001). Másrészt a kutatási 

eredményeknek is vannak megkérdőjelezhető pontjai
24

 (pl. Hofstede feltételezte, hogy a 

                                                 
23

 Forrás: http://geert-hofstede.com/national-culture.html Letöltve: 2014. 01. 24.  
24

 Erről bővebben lásd Jarjabka (2001) írását, aki összefoglalja a modell támadható pontjait.   
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nemzet területe és kultúrája egybeesik, ami nem minden esetben igaz, lásd például a 

multikulturális Svájc esetét). További kritikaként merült fel, hogy a dimenziók inkább 

nyugati értékeket tükröznek, így nem értelmezhetőek minden kultúrában (Primecz 1999). 

Ezzel a kritikával azonban nem értek egyet, véleményem szerint ugyanis a bizonytalan 

szituációktól való félelem, a nőies vagy férfias vonások, a hatalmi egyenlőtlenségek 

megjelenése és azok elfogadása, illetve a csoport vagy az egyéni érdekek dominanciája 

minden társadalom velejárója, nemcsak a nyugatiaké. Kérdéses ugyanakkor Hofstede 

kiinduló feltételezése is, miszerint azok a vezetési módszerek, különösen a humán-

menedzsment módszerek, amelyek sikeresek egy adott kultúrában, sikertelenséget, 

kudarcot váltanak ki egy másikban (Csath 2008, 37-38). Ezek alapján a következtetéseit 

csak megfelelő fenntartással lehet és kell kezelni, azokból általános érvényű 

következtetéseket levonni nem ajánlott (Borgulya – Barakonyi 2004, 136-141), 

ugyanakkor kiindulópontként további kutatások folytatásához rendkívül hasznos segítséget 

nyújt.  

 

2.3.2 Kluckhohn és Strodtbeck kulturális orientációi nyomán Trompenaars 

modellje 

Annak ellenére, hogy a kultúradimenziós kutatás legjelesebb képviselője Hofstede (1980), 

az értékkutatás rendszerezett megközelítése elsőként Kluckhohn és Strodtbeck (1961) 

kutatásaiban jelent meg, akik vizsgálódásaik nyomán arra a következtetésre jutottak, hogy 

minden kultúra tisztában van az előtte álló problémák megoldására adható potenciális 

válaszokkal, de különböző sorrendiséget készítenek, tehát minden kultúra rendelkezik 

domináns, vagy előnyben részesített kulturális orientációkkal. A kutatásaik során az 

értékorientációk hat dimenzióját vázolták fel, amelyek a következőek (Kluckhohn – 

Strodtbeck 1961 Falkné 2008 és Borgulya-Barakonyi 2004 nyomán): kapcsolat orientáció, 

idő orientáció, tér orientáció, cselekvés orientáció, ember–természet orientáció és emberi 

természet orientáció. 

A kapcsolat orientáció egyik alapvető kérdése, hogy az egyének miként viszonyulnak 

egymáshoz és a csoporthoz, azaz önálló individuumként vagy egy csoport tagjaként 

tekintenek magukra.  
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Az időhöz kapcsolódó orientáció egyik fontos kérdése, hogy a kultúra tagjai hogyan 

tekintenek az időre: a múltbeli cselekvések a fontosak vagy a jelenbeli cselekvések, esetleg 

a jövőre vonatkozó tervek, célok a meghatározóak. Egy másik lényeges kérdés az idővel 

kapcsolatban, hogy egy időben csak egy dologgal foglalkoznak a kultúra képviselői, vagy 

egyszerre több dolgot is tudnak párhuzamosan kezelni (Borgulya-Barakonyi 2004).  

 A tér orientáció egyik súlyponti kérdése a tér felosztása és annak szerepe. A 

személyközi távolságok
25

 ugyanis eltérőek az egyes kultúrák között (Borgulya-Barakonyi 

2004), sőt a tér is más-más szerepet tölt be a kultúra tagjainak életében, hiszen más-más 

térigénnyel rendelkeznek (Rudnák 2010).  

A cselekvés orientáció egyik kulcsfontosságú kérdése, hogy mi tekinthető helyes emberi 

cselekedetnek egy adott környezetben (Borgulya-Barakonyi 2004). Helyénvaló-e például 

bizonyos helyzetekben (pl. üzleti megbeszélések, tárgyalások alkalmával) az érzelmeket 

kimutatni vagy sem. Másik lényeges kérdése, hogy az ember cselekvés- vagy teljesítmény-

orientált-e (Falkné 2008).  

Az ember-természet orientáció központi kérdése, hogy az ember a természetet uralni, 

megváltoztatni kívánja-e vagy pedig alárendeli magát a természetnek és azzal egy 

harmonikus kapcsolat kialakítására törekszik (Kovács 2006). 

Az emberi természettel kapcsolatos orientáció egyik kérdése az emberi természet jó, 

rossz, avagy semleges. A nyugati kultúrák felfogása szerint az emberek eredendően se nem 

jók, se nem rosszak, de javíthatóak, amennyiben helyesen cselekednek (Borgulya-

Barakonyi 2004). 

Trompenaars (1995) szerint az, hogy az egyes kultúrák milyen válaszokat adnak a fenti 

problémákra, minden kultúrának jellemző tulajdonsága, és ez meghatározza más 

kultúrákkal való üzleti együttműködésüket is. Ezeket az orientációkat alapul véve dolgozta 

ki Trompenaars (1995 és 2007) saját kulturális dimenzióit, amelyek a következő témák 

köré csoportosulnak: az emberekhez való viszony, az idő kezelése, illetve a környezethez 

fűződő viszony. Ennek alapján hét kulturális dimenziót állított fel, amelyek a következőek:  

 univerzalizmus, illetve partikularizmus; 

 individualizmus, illetve kollektivizmus; 

                                                 
25

 A személyes távolság kategóriái: intim szféra, személyes távolság, társasági távolság, közönségtávolság 

(Borgulya-Barakonyi 2004, 35).  
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 neutrális, illetve affektív kultúrák; 

 specifikus, illetve diffúz kapcsolatok; 

 a státusz teljesítményen vagy a személy hatalmán keresztül szerezhető; 

 szekvenciális, illetve szinkronikus idő-orientált kultúrák; 

 belső-, illetve külső-irányítású kultúrák.  

 

A dimenziók közül az első öt az emberekhez való viszony köré szerveződik, a hatodik 

az időhöz való viszony alapján disztingvál a kultúrák között, míg az utolsó dimenzió a 

környezethez, a természethez való viszonyulás alapján osztályozza az egyes kultúrákat.  

Az univerzalizmus és a partikularizmus közötti különbség lényege, hogy míg az 

előbbiben a szabályok, addig az utóbbi kultúrában a személyes kapcsolatok dominálnak. 

Az univerzalista társadalmakban a szabályok, a jogok és kötelezettségek mindenkire 

egyaránt vonatkoznak, míg a partikularista kultúrákban az egyedi körülmények előnyt 

élveznek, azaz a jogok és kötelezettségek érvényesítése a személyes kapcsolatok, 

viszonyok függvénye. A partikularista kultúrákban ebből adódóan fontosabbak az emberi 

kapcsolatok, illetve az azokból eredő kötelezettségek (Trompenaars 1995). Ez 

megmutatkozik abban is, hogy a tárgyalások során a szerződéseket mindig írásba foglalják-

e, mint az univerzalista kultúrák képviselői, vagy pedig megbíznak az adott szóban 

annyira, hogy az írásbeli rögzítés ne legyen szükségszerű, mint ahogy teszik azt gyakran a 

partikularista kultúrák tagjai (Konczos-Szombathelyi 2008, 53-54).  

Az individualizmus és kollektivizmus orientációi nagyjából megegyeznek Hofstede 

(1980) ugyanezen orientációival, csupán annyi különbség fedezhető fel, hogy Trompenaars 

(1995) üzleti szempontból vizsgálja a célkitűzés és a döntés folyamatát, vagyis azt, hogy a 

vállalat vezetésében az egyéni vagy a csoport érdekek és célok kerülnek előtérbe, valamint, 

hogy a döntés egyénileg a vezető által történik vagy kollektíve a vezetőség, a menedzsment 

bevonásával.    

A neutrális és az affektív, vagyis az érzelmileg semleges és az érzelmileg telített 

magatartás a kommunikációs folyamat során nyilvánul meg, és azt foglalja magában, hogy 

az érzelmek kimutatásának van-e helye a hivatalos, üzleti kapcsolatokban. A neutrális 

magatartás során a kommunikáció csak a tények szűkszavú közlésére szorítkozik, tehát 

mindenféle érzelem kinyilvánítása mellőzött. Így többek között az indulatokat is 
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kontrollálják, de az öröm, az elégedettség kifejezése sem elfogadott. Ezzel szemben az 

affektív kultúrában a gesztikuláció, a mimika, az érzelmek – legyenek azok pozitívak vagy 

negatívak – nyílt kimutatása is nagy szerepet kap. Ebből következik, hogy az ilyen típusú 

társadalmak képviselői viszonylag mély és őszinte kapcsolatokat tudnak kialakítani 

egymással (Trompenaars 1995). Ez a dimenzió sok hasonlóságot mutat Hofstede (1980) 

maszkulin és feminin kultúradimenzióival (Konczos-Szombathelyi 2008, 54).  

A specifikus és a diffúz kapcsolat közötti különbség abban rejlik, hogy a 

munkakapcsolat kiterjed-e a privát szférára vagy sem. Diffúz kapcsolat esetében a 

magánszférát teljesen áthatja az üzleti kapcsolat, vagyis a főnök-beosztott viszony az élet 

minden területén érvényes. Ezzel ellentétben, a specifikus kapcsolatokban a privát és a 

hivatalos szféra soha nem keveredik, tehát előfordulhat, hogy a főnök-beosztott viszony a 

munkaidő végére egy nagyon jó barát-barát közötti viszonnyá alakul át (Trompenaars 

1995). 

Annak alapján is eltérés van a kultúrák között, hogy a státuszt teljesítményen vagy a 

személy hatalmán keresztül szerezik-e meg. A személy hatalmán keresztüli státuszelnyerés 

mögött az a tendencia húzódik meg, hogy a társadalmi elismerésre az egyén mások által 

juttatva (pl. öröklés, életkor, jó társadalmi kapcsolatok révén) tesz szert (Trompenaars 

1995). 

Az időhöz való viszony alapján különbség tehető szekvenciális, valamint szinkronikus 

idő-orientált kultúrák között. Az előbbi kultúrában az idő lineáris és a feladatok egymást 

követik, egyszerre tehát csak egy dologgal foglalkoznak e kultúra képviselői, ebből adódik, 

hogy a határidők betartása fontos szerepet játszik ebben a kultúrában. Ezzel szemben a 

szinkronikus kultúrákban az idő nem lineáris, ezért az időfelfogás is sokkal rugalmasabb, 

így gyakran előfordul, hogy egyszerre több dolgot is végeznek a kultúra tagjai, illetve az 

időpontok, határidők betartásához sem ragaszkodnak következetesen, azt csak egyfajta 

iránymutatásként tekintik (Trompenaars 1995).  

A környezethez való viszonyulás alapján különbség tehető belső-irányítású és külső-

irányítású kultúrák között. Előbbi esetben az ember uralni óhajtja a természetet, azaz saját 

szolgálatába kívánja állítani azt. Ugyanakkor a külső-irányítású kultúrák esetében az egyén 

alárendeli magát a természet erőinek és törvényeinek, azaz a környezettel való békés, 

harmonikus együttműködés játssza az elsődleges szerepet (Trompenaars 1995).  
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Trompenaars (1995 és 2007) modellje annyiban különbözik Hofstede (1980) kétpólusú 

kultúradimenziós modelljétől, hogy dimenzióiban nem a két végpont a hangsúlyos, hanem 

az általuk behatárolt kontinuum: ezáltal elmozdul az értékkutatásokat jellemző keretből és 

cselekvéselméleti megközelítése által kultúrák közötti együttműködés vizsgálatát teszi 

lehetővé (Topcu 2005a, 47). 

 

2.3.3 Gesteland kulturális dimenziói 

Richard Gesteland (2005) munkássága során az előbbi két kutató modelljeire támaszkodva 

és azokra építve négy kulturális dimenziót fogalmazott meg, amelyek a következőek:  

 feladat-
26

 vs. kapcsolat-orienált kultúra; 

 formális vs. informális kultúra; 

 merev vs. rugalmas időkezelés; 

 érzelmileg kifejező vs. érzelmileg visszafogott kultúra.  

 

A feladat- vs. kapcsolat-orientált dimenzió azt mutatja meg, hogy az üzleti kapcsolatok 

során a feladatok teljesítése, a megállapodás elérése vagy pedig a kapcsolatok megfelelő 

kiépítése és fenntartása fontosabb (Gesteland 2005). A feladat-orientált kultúra képviselői 

szívesen üzletelnek külföldi partnerrel, mivel számukra a feladatok, a megegyezés elérése 

fontosabb, mint a kapcsolatok kialakítása. Ennek a kultúrának a képviselői az írásbeli 

megállapodásokat, szerződéseket preferálják, mégpedig a konfliktusok és a félreértések 

elkerülése miatt. Előnyben részesítik továbbá a közvetlen, egyenes kommunikációs stílust, 

ezért fő céljuk, hogy a partnerük tisztán megértsen mindent, amit mondanak nekik. 

Jellemzően azt mondják, amit gondolnak és azt komolyan is mondják. Ezzel szemben a 

kapcsolat-orinentált kultúra képviselői az emberekre, kapcsolatokra fókuszálnak, ezért 

ezekben az országokban először kapcsolatokat kell építeni és csak utána lehet az üzletről 

beszélni, vagyis nem igazán szeretnek ismeretlen, külföldi emberrel üzletet kötni. A 

kapcsolat-orientált vállalatokkal való kapcsolatba lépés esetén célszerű egy magas 

pozícióban lévő ember segítségét kérni, aki bemutat a vállalatnak, mivel ezzel egyfajta 

                                                 
26

 Gesteland (2005) a deal-focused kifejezést használja, aminek jelentése alku-fókuszált, a magyar 

szóhasználatban azonban a feladat-orientált kifejezés használata a gyakori, ezért értekezésemben én is ezt a 

kifejezést alkalmazom.  
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bizalmat tud építeni a két vállalat között. Ennek a kultúrának a képviselői a közvetettebb, 

köntörfalazó stílusú kommunikációt kedvelik. A tárgyalások során a kommunikációjuk fő 

célja a harmónia fenntartása és a zökkenőmentes személyes kapcsolatok elősegítése. Ebből 

adódóan jól megfontolják, amit mondanak és elkerülik, hogy zavarba hozzanak, illetve 

megsértsenek más embereket. Az érzelmek, különösen a negatívak kimutatása az „arc”, a 

hitelesség és a bizalom elvesztésével jár, és különös udvariatlanságnak, tapintatlanságnak 

számít. 

A formális vs. informális kultúrák közötti alapvető különbség a hierarchia meglétében 

nyilvánul meg (Gesteland 2005). A formális kultúrákban a hierarchia, míg az informális 

kultúrákban egyenlőségre törekvő magatartás a jellemző. A formális kultúrákat hierarchia 

jellemzi, ami a státuszban és a hatalomban meglévő fő különbségeket tükrözi. A formális 

kultúrák a státuszt, pozíciót a kornak, a nemnek, a szervezetben betöltött pozíciónak 

tulajdonítják, továbbá náluk létezik a nemek közti megkülönböztetés is. Ezzel ellentétben 

az informális kultúrák egyenlőségre törekvő magatartást követnek, ezért itt a hatalom- és 

státuszbéli különbségek kisebbek.  

A merev (monokronikus) vs. rugalmas (polikronikus) időkezelés közötti különbség 

abban rejlik, hogy a határidők betartása, a pontosság milyen mértékben hangsúlyos az adott 

kultúrában (Gesteland 2005). A merev időkezelésű kultúrák esetében a pontosság kritikus, 

az ütemtervek konkrétak, a napirendek fixek, és az üzleti tárgyalásokat ritkán szakítják 

félbe (pl. telefonhívás) miatt. A merev időkezelésű tárgyalások egy határozott menetrend 

szerint zajlanak, pontról pontra haladva egy rövid bevezető beszélgetés (small talk) után. 

Ezzel ellentétben a rugalmas időkezelésű kultúrákban kisebb hangsúlyt fektetnek a szigorú 

pontosságra és nem megszállottjai a határidők teljesítésének sem. Az ütemtervet lazábban 

veszik, és az üzleti tárgyalásokat is gyakran megszakítják. Mindennek oka, hogy nagyobb 

hangsúlyt helyeznek a személyes kapcsolatokra, mint az időre vagy a pontosságra. A 

rugalmas időkezelésű tárgyalások nem feltétlenül egy előzetes menetrend szerint zajlanak, 

hanem sokkal inkább egy belső logika szerint, ahol az egyetlen lényeges szempont, hogy 

mindenki elmondhassa, amit szeretne, vagyis, hogy mindenki szóhoz jusson. E kultúra 

képviselői szerint ugyanis a sokszor hosszadalmas és lényegtelennek tűnő beszélgetések 

vezetnek kreatív megoldásokhoz.  
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Az érzelmileg kifejező és az érzelmileg visszafogott kultúra közti eltérés a nonverbális 

kommunikációban figyelhető meg. Nemcsak a testbeszéd, hanem a paraverbális nyelv is 

idetartozik, vagyis az, hogy pl. milyen hangosan beszél az egyén a tárgyaláson és, hogy 

milyen jelentősége van a csendnek. Az érzelmileg kifejező kultúrák képviselőinél gyakori 

és látványos a nonverbális kommunikáció (pl. testbeszéd, gesztikuláció, mimika), illetve 

erőteljes a paraverbális kommunikáció is. A tárgyalás alatti szünet, csend zavaró számukra, 

ugyanakkor a partner félbeszakítása normális dolog számukra. Az érzelmileg visszafogott 

kultúrák képviselői ezzel szemben „pókerarcukról” és kevés testbeszédükről ismertek, 

ezért ők az erőteljes paraverbális kommunikációt (pl. hangos beszéd, „pofafágások”) a düh 

és az elmebetegség jeleként tekintik. Egy, a tárgyaláson beállt hosszabb csend sem zavarja 

őket, ugyanakkor a partner félbeszakítása rendkívüli udvariatlanságnak számít. 

Annak ellenére, hogy Hofstede (1980) és Trompenaars (1995), sőt a 2.3.5 alpontban 

bemutatásra kerülő Hall (1990) egyes dimenziói is megfigyelhetőek ebben a négy 

dimenzióban, véleményem szerint Gesteland dimenziói mégsem csak e kutatók munkája 

szintetizálásának, újrafogalmazásának tekinthető, hanem egy gyakorlati szempontból 

hasznos munkának is. Ezt a véleményemet arra alapozom, hogy a nemzetközi, határon 

átnyúló üzleti kapcsolatok vonatkozásában a legtöbb, illetve gyakorlati szempontból a 

leginkább hasznosítható sajátosságokat ezek a dimenziók fedik le, sőt emellett tanácsokat 

is nyújtanak az interkulturális kapcsolatok résztvevői számára.  

 

2.3.4  A GLOBE-kutatás 

A GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness
27

) kutatás az 

első két alpontban bemutatott kutatások eredményeit és tapasztalatait felhasználva tesz 

kísérletet a különböző kultúráknak egy egységes szempontrendszer szerint történő 

értékelésére, összevetésére. A kutatás fókuszában egyébként a vezetésre és a szervezeti 

folyamatokra ható kulturális értékek és gyakorlatok, folyamatok vizsgálata áll (House et al. 

2002 és é.n.). A kutatás célja, hogy a vezetési és szervezési tudományok területén belül egy 

olyan, a kultúra határait meghaladó univerzálisan érvényes elméletet dolgozzanak ki, 

                                                 
27

 Az angol mozaikszó magyar fordítása: globális vezetés és szervezeti viselkedés hatékonyság.  
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amely azonosítja, hogy mely kulturális elemek működnek különböző kulturális 

szituációkban és melyek nem (Triandis 1993 idézi House et al. 2002, 3).   

A GLOBE-kutatás egy többlépcsős, többféle módszertant ötvöző, 62 országot érintő 

projekt, melynek során a nemzeti és szervezeti kultúrák
28

, valamint a szervezeti vezetés 

közötti kölcsönös kapcsolatokat vizsgálják. A GLOBE-kutatás sajátos módszertannal 

rendelkezik, tekintettel arra, hogy mind a nemzeti, mind pedig a szervezeti kultúra 

esetében külön mérik a nemzetre és a szervezetre ténylegesen jellemző, illetve az azokkal 

kapcsolatban kívánatosnak tartott értékeket (House et al. é.n.). Azaz nemcsak az aktuális 

magatartások kerülnek meghatározásra, hanem a kívánatosnak vélt értékek is, sőt a kettő (a 

társadalmi gyakorlat és a vallott értékek) közötti különbségek is (Bakacsi et al. 2002 és 

Bakacsi – Takács 1998). A GLOBE-kutatás alkalmazott módszertana azért is hangsúlyos, 

mert egyszerre alkalmaz kvalitatív és kvantitatív módszereket mind a nemzeti, mind pedig 

a szervezeti kultúra vonatkozásában, valamint a leadershipet, a vezetést illetően. További 

előnye a módszertannak az émikus és étikus irányultságú kutatási megközelítések 

ötvözése.  

A GLOBE által alkalmazott kultúradefiníció, amelyet mind a szervezeti, mind pedig a 

nemzeti kultúrára értenek a következő: „jelentős események közös motivációinak, 

értékeinek, hiedelmeinek, identitásainak és jelentésük értelmezéseinek összessége, amelyek 

a csoport tagjainak közös tapasztalataiból származnak, és generációról generációra 

közvetítenek, adnak tovább”
29

 (House et al. é.n., 13). Ebben a megközelítésben tehát a 

kultúra olyan más közösségektől világosan megkülönböztethető normatív rendszer, 

melynek tagjai bizonyos közös értékeket, hiedelmeket vallanak, közös feltevéseik és 

jelentésinterpretációik vannak, és egy közös normarendszer alapján bizonyos 

viselkedésmintákat követnek (Bakacsi 2012, 13).  

A bemutatott kapcsolatokat a GLOBE-kutatás kilenc dimenzióban vizsgálja, melyek 

hátterében négy fő elméleti megközelítés áll: az érték-alapú megközelítés (Hofstede 1980, 

Kluckhohn – Strodtbeck 1961, illetve Trompenaars 1995), az implicit motivációs elmélet 

(McClelland 1985), az implicit leadership elmélet (Lord – Maher 1991), valamint a 

                                                 
28

 A szervezeti kultúra „azon alapvető feltevések mintái, amelyet a szervezet külső és belső problémái 

megoldása során tanult és amelyek jól beváltak ahhoz, hogy elfogadják azokat, érvényesnek és 

működőképesnek tekintsék hasonló problémák esetén” (Schein 1985 idézi Heidrich 2001, 7). 
29

 Saját fordítás.  
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strukturális kontingencia elmélet (Donaldson 1993) (House et al. é.n., 15). A GLOBE-

kutatás által felállított kilenc dimenzió – melyből hat a hofstedei modellre épül – a 

következő: 

 bizonytalanságkerülés; 

 hatalmi távolság; 

 társadalmi, szervezeti kollektivizmus I: társadalmi hangsúly a kollektivizmuson; 

 csoport kollektivizmus II: családi kollektív gyakorlatok; 

 nemek közti egyenlőség; 

 asszertivitás; 

 jövő-orientáció; 

 teljesítmény-orientáció; 

 humán-orientáció. 

 

A bizonytalanságkerülés arra vonatkozik, hogy a szervezet és a társadalom tagjai 

milyen mértékben törekszenek a bizonytalan helyzetek elkerülésére a társadalmi 

normáknak, szokásoknak és a bürokratikus gyakorlatoknak a figyelembe vételével annak 

érdekében, hogy a jövőbeni események kiszámíthatatlansága csökkenjen (House et al. 

2002).  

A hatalmi távolság dimenziója megmutatja, hogy egy társadalom, illetve szervezet 

kisebb hatalommal rendelkező tagjai mennyire várják el, és fogadják el a hatalom 

elosztásában meglévő különbségeket (House et al. 2002). 

A két részre bontott kollektivizmus első csoportját a társadalmi, szervezeti 

kollektivizmus alkotja, amely tükrözi, hogy az egyes társadalmi és szervezeti intézmények 

gyakorlata milyen mértékben ösztönzi és jutalmazza az erőforrások kollektív elosztását és 

a csoportos cselekedeteket (House et al. 2002).  

A második kategóriája a kollektivizmusnak a csoport kollektivizmus, amely megmutatja, 

hogy az egyének milyen mértékben fejezik ki lojalitásukat, büszkeségüket és 

összetartozás-érzetüket a családjaik, valamint szervezeteik irányába (House et al. 2002). 

Tulajdonképpen a hofstedei és a trompenaarsi modell individualizmus-kollektivizmus 

dimenziópárjának felel meg.  

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.007



54 

 

A nemek közötti egyenlőség dimenziója a társadalom és a szervezet azon erőfeszítéseit 

tükrözi, amelyeket a nemi egyenlőtlenségek leküzdésének irányába tesznek (House et al. 

2002). A hofstedei modell maszkulinitás dimenziójának feleltethető meg.  

Az asszertivitás megmutatja, hogy a szervezetek és társadalmak tagjai a társadalmi 

kapcsolataikban milyen mértékben mutatnak asszertív, konfrontációs és agresszív 

vonásokat (House et al. 2002). Ez a dimenzió is a hofstedei modell maszkulin 

dimenziójával mutat rokonságot.  

A jövő-orientáció képet ad arról, hogy a szervezetek és társadalmak tagjai milyen 

mértékben kötelezik el magukat az olyan jövő-orientált tevékenységek iránt, mint a 

tervezés, a jövőbe történő befektetés, valamint a jutalmazás, értékelés késleltetése (House 

et al. 2002). Ez a dimenzió Kluckhohn és Strodtbeck (1961) kulturális orientációi közül az 

időorientációval mutat kapcsolatot.  

A teljesítmény-orientáció dimenziója arról tájékoztat, hogy a szervezetek és a 

társadalmak milyen mértékben ösztönzik és támogatják tagjaiknak a teljesítményük 

javítására és a kiválóságra való törekvésüket (House et al. 2002). Ez a dimenzió a hofstedei 

modell időorientációs dimenziójával áll kapcsolatban, hiszen a konfuciusi értékek ebben a 

dimenzióban is megfigyelhetőek. Ez a dimenzió a McClelland (1985) nevével fémjelzett 

implicit motivációs elmélettel mutat kapcsolatot.  

Végül, a humán orientáció megmutatja, hogy a szervezetek és társadalmak milyen 

mértékben ösztönzik és jutalmazzák tagjaikat a tisztességes, altruista, barátságos, 

nagylelkű, figyelmes és más hasonló viselkedési formákért (House et al. 2002). Ez a 

dimenzió szintén mutat hasonlóságot a hofstedei modell utolsó dimenziójával, a konfuciusi 

dinamizmussal, ám ugyanakkor Kluckhohn és Strodtbeck (1961) kulturális orientációi 

közül az emberi természet orientációjából is táplálkozik. Merít továbbá McClelland (1985) 

munkásságából, sőt Putnam (1993) társadalomelméleti monográfiájából is (House et al. 

2002, 6).   

Primecz (2006) szerint a GLOBE-kutatás mintavételi eljárása megbízható, mivel a 

mintavétel megadott iparágakban, középvezetők körében történt, így ennek alapján a 

kultúrák összehasonlítására is alkalmas a modell. A korábban említett előnyökön kívül, 

hasznos a felmérés abból a szempontból is, hogy a kultúradimenziós kutatások egyik 

lényeges kritikáját, miszerint a dimenzió-alapú kultúrakutatások nem vizsgálják a vallott és 
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a követett értékek közötti különbségeket, kiküszöbölte (Topcu 2005a, 47). Továbbá a 

GLOBE-kutatás egy hiánypótló munkának tekinthető, abból a szempontból, hogy hatékony 

vezetés és szervezeti gyakorlatok kulturális determináltságát vizsgálva, lehetővé tette, hogy 

ezen aspektusok alapján az egyes eltérő kultúrák összehasonlíthatóvá váljanak. 

Ugyanakkor a modell hátrányaként róható fel, hogy a leadershipre, vagyis a szervezeti 

vezetésre gyakorolt kulturális hatásokat, így a vezetési stílusok közötti kulturális 

különbségeket már korábbi tanulmányok igazolták (ld. O’Connell et al. 1990 idézi House 

et al. é.n., illetve Gerstner – Day 1994 tanulmányait), így a GLOBE-kutatás egyes 

hipotézisei nem tekinthetők igazi hipotéziseknek.  

 

2.3.5 Hall kultúra-koncepciói 

A kultúrakutatások pszichológiai irányának másik ágát a cselekvéselméleti kutatások 

jelentik, amelyek egyik jeles képviselője a kultúrák kommunikációs sajátosságait vizsgáló 

Edward T. Hall (1959, 1975, 1983 és 1990), aki számos hasznos megfigyeléssel 

gazdagította a kultúrák összehasonlításával foglalkozó vizsgálatokat.  

Hall (1959, 1975, 1983 és 1990) az egyes kultúrák képviselőinek a külső környezethez 

való viszonyulását vizsgálta; foglalkozott többek között az ember távolság- és 

térérzékelésével, a másoktól való távolságtartással, valamint azzal a jelenséggel, hogy az 

egymástól különböző kultúrák eltérő kontextus-rendszerrel rendelkeznek (Konczos-

Szombathelyi 2008). Ez utóbbi elemzése során jutott arra a következtetésre, hogy léteznek 

úgynevezett magas- és alacsony-kontextusú kultúrák. Hall értelmezésében”a kontextus az 

az információ, amely egy eseményhez, történéshez kapcsolódik; az esemény jelentéséhez 

elválaszthatatlanul hozzátartozik.” (Hall – Hall 1990, 6 idézi Falkné 2008, 58). Dévényi 

(2004, 21) szerint a kontextus az információ mennyisége, átadása és feldolgozása 

szempontjából játszik fontos szerepet. Összegezve, a kontextus egy olyan közös 

kódrendszer, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazon kultúra képviselői gyorsabban és 

hatékonyabban értsék meg egymást, a kommunikációs folyamat eredményesebb legyen. A 

kontextus félreértése még azonos kultúra tagjai között is előfordulhat, ám sokkal nagyobb 

mértékű lehet eltérő kulturális hátterű felek interakciója esetén, mivel a felek különböző 

kontextussal rendelkezhetnek. Ennek alapján tett különbséget Hall (1990) a magas és az 
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alacsony kontextussal rendelkező kultúrák között. A magas-kontextusú kommunikáció 

sajátossága, hogy az információ kis részét tartalmazza csak az üzenet, mivel az információ 

nagyobb részt kódolva van az emberekben. Ezzel ellentétben azonban az alacsony-

kontextusú kommunikáció során az információ nagy részét az üzenet tartalmazza és csak 

kisebb része található a kontextusban. A magas-kontextusú kultúrák képviselői jól 

informáltak, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkeznek, következésképpen minimális háttér-

információra van csak szükségük az üzenet megértéséhez (Falkné 2008), ami indirekt 

kommunikáció formájában ölt testet (Topcu 2005a, 50). Az alacsony kontextusú kultúrák 

tagjainak ezzel szemben nem túl jó az információs hálózatuk, nem jól informáltak, így a 

külvilág kiszorul az interakcióból és a kommunikáció is direkt formában zajlik (Topcu 

2005a, 50). Következésképpen sok háttér-információra van szükségük az üzenet 

értelmezéséhez és a döntéshez is. 

A magas- és alacsony-kontextusú kultúrák összeütközésére, konfliktusára tipikus példa, 

hogy az alacsony-kontextusú kultúra képviselői – lévén, hogy nekik sok háttér-

információra van szükségük – sok információt osztanak meg a magas-kontextusú kultúra 

képviselőivel, akiket ez bosszant, mivel a túl sok információ olyan érzést vált ki belőlük, 

mintha lekezelnék, informálatlannak, tudatlannak néznék őket a másik kultúra 

reprezentánsai (Hall – Hall 1990, 9 idézi Falkné 2008, 59).  A jelenség azonban fordítva is 

előfordulhat. 

A kultúrák alacsony és magas kontextus alapján történő disztingválása mellett fontos 

azok időrendszer szempontjából történő megkülönböztetése is. „Sokféle időrendszer létezik 

a világon, de kettő nagyon fontos a nemzetközi üzleti élet szempontjából. Monokronikus és 

polikronikus időnek nevezzük őket…” (Hall – Hall 1990, 13 idézi Falkné 2008, 61). 

Eszerint a monokronikus és a polikronikus időrendszerű kultúrák közti különbség a 

lényeges az interkulturális interakciós helyzetekben.  

A monokronikus kultúra képviselői egyszerre egy dologra koncentrálnak, problémás 

helyzetekben azonnal tudnak cselekedni, illetve a határidőket és a terveket is könnyebben 

tartják be. Ennek a kultúrának a reprezentánsai nem szeretik, ha munka közben 

félbeszakítják őket. A polikronikus kultúra képviselői egyszerre több dologgal 

foglalkoznak, a határidők, a tervek betartása nem mindig következik be. A polikronikus 

kultúra tagjai számára nem jelent problémát, ha félbeszakítják őket munka közben, hiszen 
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az emberi kapcsolatokat a munka elé helyezik. Látható, hogy míg a monokronikus 

kultúrákat alacsony-kontextusú kommunikáció jellemzi, addig a polikronikus kultúrákat 

magas-kontextusú kommunikáció.  

Megfigyelhető, hogy a monokronikus időszemlélet Trompenaars (1995) szekvenciális 

és Gesteland (2005) merev, a polikronikus időrendszer pedig a trompenaarsi modell 

szinkronikus és a gestelandi modell rugalmas időrendszerével mutat hasonlóságot.   

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy bár Hall szerint „a két rendszer, mint az olaj 

és a víz, nem keveredik egymással” (Hall – Hall 1990, 13 idézi Falkné 2008, 61), a két 

rendszer egyvelegére mégis találni példát. Többek között a magyar kultúra alapvetően 

polikronikus jellegű, mégis fellelhető benne néhány monokron vonás, mint például a 

határidők betartására vonatkozó igény és hajlandóság.  

 

2.3.6 A kulturstandard elmélet 

Az interkulturális kutatások másik megközelítését testesíti meg a kulturstandard kutatás, 

amely Alexander Thomas (1988, 1991, 1993 és 1996) nevéhez kötődik, és amely a 

cselekvésorientált kultúrakutatási megközelítések csoportjába tartozik. Ez a kutatási 

irányzat nem új irányzat, hanem a korábbi kutatási megközelítésekhez képest egy 

alternatívát jelent, illetve egy perspektívaváltást tükröz (Apfelthaler 1999 idézi Topcu 

2005a). Két kultúra képviselője közötti interakciót vizsgálja úgy, hogy az egyik kultúrát a 

másik kultúra képviselőjének szemszögéből elemzi (Topcu 2005b), vagyis azokat az 

értelmezési, viselkedési és értékelési mintákat veszi alapul, amelyek az adott 

kultúraközösség számára természetesek (Borgulya – Somogyvári 2007, 137). Ez a kutatási 

módszer magában foglalja, hogy az eltérő kultúra értelmezése a saját kultúra 

nézőpontjából, ahhoz hasonlítva történik meg. 

 A kulturstandard kutatás további eltéréseket mutat a kultúradimenziós kutatásokhoz 

képest. Szakít az étikus irányultságú kutatási hagyományokkal, és az émikus irányultságú 

kultúrakutatást helyezi előtérbe. Azt hangsúlyozza, hogy egy bizonyos kultúráról reális 

képet, valós jellemzést adni émikus kategóriák révén lehetséges, nem pedig univerzális 

kategóriák által, amelyek inkább egy kultúrkörhöz, s nem egy konkrét kultúrához 

köthetőek (Topcu 2005a, 53). További különbség, hogy míg a dimenzióalapú 
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kultúrakutatások kvantitatív kutatási módszereket alkalmaznak, addig a kulturstandardokon 

alapuló kutatás kvalitatív módszereket használ. A kulturstandard módszer és a 

kulturstandardok fogalma is a kultúradimenziók és a kultúradimenziós kutatások 

ellentétpárjaként, azok alternatíváiként jöttek létre.  

A kulturstandard-kutatás interkulturális, még pontosabban bikulturális, két kultúra 

képviselője közti együttműködések alapján vizsgálja a viselkedést, a magatartást 

befolyásoló és meghatározó kulturális aspektusokat. A bikulturális vizsgálódásokat 

Thomas (1996, 10 idézi Topcu 2005a, 54) a következőképpen indokolja:  

„…a belső és a külső világ (környezet) megértése cselekvési tapasztalatok szubjektív 

feldolgozásán keresztül történik. Ez az egyéni konstrukciós folyamat abba a kulturális 

tudásrendszerbe ágyazódik bele és általa nyer egy bizonyos előstrukturáltságot, amely a külső, 

objektív világgal való viszonyunkat befolyásolja. Annak érdekében, hogy a belső, személyes 

cselekvések struktúrája és a külső, kulturális tevékenységi területek közötti kapcsolatot 

megértsük, egy szignifikáns kontextusban aktívan cselekvő egyént kell vizsgálnunk…”.  

 

Egy adott kultúra képviselőinek azonos, közös a kulturális tudásrendszere, amely 

lehetővé teszi számukra a környezetükben való eligazodást. Ez a közös tudásrendszer a 

másik kultúra képviselőiről alkotott prekoncepciókat, feltételezéseket is tartalmazza. 

Amikor Thomas (1996) interkulturális interakciós helyzetekről beszél, akkor azt érti, hogy 

két tudásrendszer kerül szembe egymással, melynek eredményeképpen szaporodik a 

kritikus, gyakran konfliktusos interakciók száma. A kulturstandard-módszer feltételezi, 

hogy eltérő kulturális háttérrel rendelkező felek együttműködése esetén úgynevezett 

kritikus interakciós helyzetek alakulnak ki, és ezek képezik a kutatási módszer 

kiindulópontját. Thomas (1996) megfogalmazásában a kritikus interkulturális interakciós 

helyzet: „legalább két különböző kulturális háttérrel rendelkező egyén között létrejött 

olyan interakciós helyzet, amelyben az egyik (vagy mindegyik) fél szokatlannak (tehát 

nehezen értelmezhetőnek, meglepőnek, váratlannak) ítéli meg az idegen kultúrájú 

interakciós partner viselkedését” (idézi Topcu 2005a, 56). Hangsúlyozandó azonban, hogy 

ebben a kontextusban a kritikus jelző nem minden esetben negatív helyzetet, szituációt 

jelöl, hanem vonatkozhat például egy emlékezetes pozitív helyzetre is (Dunkel – 

Mayrhofer 2001 idézi Topcu 2005a).  
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A kritikus interakciós helyzetekben lehetőség nyílik a kulturális különbségekből fakadó 

nézeteltérések, konfrontációk elemzése révén az egyének magatartásának kulturális 

determináltságát megfogalmazni, valamint kultúra-specifikus kulturstandardokat 

felállítani. A kulturstandardok definiálása előtt célszerűnek tartom Thomas 

kultúradefiníciójának ismertetését. Thomas (1996, 112) a kultúrát egyfajta észlelést, 

gondolkodást, értékelést és magatartást befolyásoló tényezőként említi, és kifejti, hogy 

véleménye szerint a kultúra manifesztációja univerzális, ám a társadalom, nemzet, 

szervezet vagy csoport számára nagyon jellemző orientációs rendszerben érhető tetten, 

mely specifikus szimbólumokból (pl. nyelv) épül fel és öröklődik át az adott csoporton 

belül. Ezeket az orientációs rendszereket nevezte el Thomas (1996) kulturstandardnak
30

. 

Thomas (1988 és 1996) a kulturstandardok két fajtáját különbözteti meg: 

 központi kulturstandard, amelynek hatása a cselekvés számos területére kiterjed; 

 kontextuális, illetve periférikus kulturstandard, amely csak bizonyos területeken 

érezteti hatását.  

 

Speciális esetet képez az a kulturstandard, amely a két típus keveréke: az egyik 

kultúrában központi, a másikban periférikus kulturstandardként szerepel (Thomas 1996, 

113).  

A kulturstandard-módszer jellegzetessége a cselekvésorientáció. A kutatási módszer az 

eltérő kulturális háttérrel rendelkező felek egyéni cselekvéseinek motivációit, kulturális 

determináltságát kutatja, mivel feltételezése szerint ezek hatással vannak az interkulturális 

interakciós helyzet alakulására, végkimenetelére. Ennek igazi sajátossága, hogy a 

cselekvés elemzését mindkét interakcióban szereplő fél vonatkozásában elvégzi.  

A kulturstandard-módszer másik sajátossága, hogy a kultúradimenziós kutatások 

kvantitatív kutatási hagyományaival szakítva a kvalitatív kutatásokat, azon belül is a 

narratív interjúkat helyezi a középpontba. Ez egy tipikusan induktív megközelítés lévén, 

hogy az egyéni viselkedés, cselekvés tanulmányozása révén igyekszik következtetéseket 

megfogalmazni az azonos kulturális háttérrel rendelkező egyének összességére 

vonatkozóan (Topcu 2005a, 62).  

                                                 
30

 A kulturstandard kifejezésnek egységes, mindenki által elfogadott magyar fordítása még nem létezik, ezért 

jelen disszertációban maradok az eredeti német megfogalmazásnál.  
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Összességében elmondható, hogy a kulturstandard-kutatás a kultúradimenziós 

kutatásoknak egy alternatíváját adja, a korábbi hagyományokkal szakítva merőben új 

megközelítéseket és módszereket alkalmaz. További előnye, hogy a kutatási mód kettős 

jellegű: pozitivista és interpretatív indíttatású is (Topcu 2005a). Pozitivista a 

kultúrafelfogását, interpretatív a módszertanát tekintve. Ugyanakkor a módszernek vannak 

árnyoldalai is, hiszen például a narratív interjúk során az interjú-készítő személye hatással 

lehet az interjúalanyra, ezáltal pedig hamis kép is születhet a kritikus interakciós helyzetre 

vonatkozóan. 

Összegezve elmondható, hogy a fejezetben bemutatott kutatások és modellek lehetővé 

tették, hogy az egyes nemzeti kultúrákat viszonyítani lehessen egymáshoz, és a kultúrák 

közötti különbségek érzékelhetőek és értelmezhetőek legyenek. Megállapítható az is, hogy 

a kultúrakutatások döntő többségét a dimenzió-alapú kultúrakutatási megközelítések 

alkotják, ugyanakkor ezek alternatívájaként megjelentek a cselekvésre fókuszáló 

kultúrakutatások is. A kultúrakutatási törekvések többségét azok a kultúra összehasonlító 

kutatások alkotják, melyek közös vonása (Topcu 2005a, Søderberg – Holden 2002 és 

Barinaga 1998 nyomán), hogy: 

 az interkulturális interakciós helyzetekre problémaforrásként tekintenek; 

 a kultúrakutatás céljának ezen problémák előrevetítését és megoldási módjainak 

feltárását tekintik; 

 a problémák feltárását a kultúradimenziók által azonosított kultúrák közötti 

különbségek révén végzik el; 

 a problémák megoldását – univerzalista szemléletmódra támaszkodva – az 

interakcióban részt vevő felek közös vonásainak megtalálásában látják.  

 

Véleményem szerint ugyanakkor fontos lenne, hogy ezek a kutatások a problémák 

megoldását ne az interakciókban részt vevő felek közös vonásainak megtalálásában lássák, 

hanem a másik fél kultúrájának előzetes tanulmányozásában, a különbségek 

megismerésében, illetve az ismeretek előnnyé formálásban, hosszú távon ugyanis ezek 

jelentik a határon átnyúló üzleti kapcsolatok sikerességét, eredményességét.  
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2.4 KULTÚRA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ KAPCSOLATA – AZ INTERKULTURÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 

2.4.1 Kultúra és kommunikáció – az interkulturális kommunikáció 

Az interkulturális kommunikáció
31

 definiálása előtt elengedhetetlen, hogy áttekintsem a 

kommunikáció és a kultúra összefüggéseivel kapcsolatos különböző koncepciókat.   

A kommunikációnak számos definíciója létezik. Ezen meghatározások egyike szerint a 

kommunikáció nem más, mint egy olyan folyamat, amelynek során egy üzenet közvetítése 

történik az üzenet küldőjétől az üzenet fogadója irányába (Hidasi 2004). Ez a definíció a 

kommunikáció nyugati modelljét tükrözi, amely azon a feltételezésen alapul, hogy a 

kommunikáció egy lineáris folyamat, amelynek során valamilyen közvetítés történik 

(Clausen 2007). A kommunikáció közvetítésként való felfogásának alternatíváját egy olyan 

modell jelenti, amit a keleti filozófia inspirált, és amely azt feltételezi, hogy a 

kommunikáció párbeszéd jellegű, ahol a kommunikáló felek azzal a céllal működnek 

együtt, hogy közösen hozzanak létre valamilyen jelentést (Clausen 2007).  

Függetlenül attól, hogy a kommunikációt miként definiáljuk, az egy olyan folyamatnak 

tekinthető, amely magában foglalja az üzenetnek a küldő általi kódolását és annak fogadó 

általi dekódolását. Ha a kódolási és dekódolási folyamat azonos, akkor a küldő és a fogadó 

is azonosan értelmezi az üzenetet (Glaser – Kaar 2007). Probléma akkor merülhet fel, ha a 

két kódolási folyamat nem egyezik meg, mert ebben az esetben az információ értelmezése 

eltérő. Az üzenet eljutását a küldőtől a fogadóig különféle okok akadályozhatják, amelyek 

lehetnek fizikai, kognitív ismeretek hiányából fakadó vagy az interkulturális kompetencia 

(erről ld. bővebben a következő alpontot) hiányából adódó akadályok (Hidasi 2004, 52). A 

kommunikációs folyamat során leggyakrabban előforduló problémák a következők (Falkné 

2001, 11; Hidasi 2004, 54): az üzenet torzulása, kommunikációs túlterhelés, az üzenet nem 

                                                 
31

 A fogalmi lehatárolást ugyanúgy, ahogy a kultúrakutatási megközelítéseknél tettem, itt is szükségszerűnek 

tartom, hiszen az interkulturális és a kultúraközi (vagy kultúrák közötti) kifejezés az angol irodalomban 

eltérő jelentést foglal magában, annak ellenére, hogy a magyar szakirodalomban szinonimaként szerepelnek. 

Az interkulturális kommunikációhoz elengedhetetlen az eltérő kulturális hátterű felek interakciója, ellenben a 

kultúraközi kommunikációhoz nem. Annak során ugyanis két kultúra kommunikációs sajátosságainak 

összevetése történik meg. Ennek alapján jelen disszertációban az interkulturális kommunikáció kifejezést 

használom, hiszen empirikus kutatásom során határon átnyúló interkulturális interakciókat vizsgálok.  
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megfelelő vagy nem értelmezhető a fogadó számára, az aktív hallgatás hiánya, a 

kommunikáló felek eltérő percepciója és az interkulturális kompetencia hiánya.  

Ezek a problémák leggyakrabban akkor fordulnak elő, ha a kommunikáló felek eltérő 

kulturális háttérrel rendelkeznek, és különböző nyelvet beszélnek, mivel „minden 

kommunikáció kulturális – oly módon nyilvánul meg ugyanis, ahogyan elsajátítottuk a 

beszédet és a nonverbális üzenetek küldését” (LeBaron 2003, 1). Tehát a nemzeti kultúrát, 

mint a kommunikációs folyamatra jelentős hatást gyakorló tényezőt is szokás tekinteni 

(Vecchiato 2003), hiszen „azért kommunikálunk úgy, ahogy tesszük, mert egy bizonyos 

kultúrában nőttünk fel, annak nyelvét, szabályait és normáit tanultuk meg” (Gudykunst – 

Kim 1995, 430). Edward Hall azt állította, hogy „a kultúra kommunikáció és a 

kommunikáció kultúra” (Hall 1959, 186). Ezzel azt kívánta kifejezni, hogy az egyes 

emberek kommunikációja a saját nemzeti kultúrájuk által determinált. Ez tükrözi a kultúra 

és a kommunikáció közti kölcsönhatást és annak fontosságát.  

Egyetértek a fent említett kutatókkal abban, hogy a kommunikáció kulturálisan 

determinált, hiszen mind a verbális, mind a nonverbális kommunikációt abban a 

társadalomban és kultúrában sajátítjuk el, amelyben felnövünk. A kommunikáció kulturális 

meghatározottságát és az ebből származó gazdasági következményeket illusztrálja az az 

esettanulmány, amely két amerikai vevő egyiptomiakkal való tárgyalását mutatja be 

(Gesteland 2005, 72-73). Az amerikai fél viszonylag halkan és monoton hangon tárgyalt és 

vázolta fel elképzeléseiket, melynek során a hangos és kifejező kommunikációhoz (pl. 

asztal ütése hangsúlyozásnál) szokott egyiptomiak úgy érezték, hogy az amerikai fél 

semmi lényegeset nem mond, majd elaludtak. A tárgyalást e ponton az eredménytelenség 

miatt felfüggesztették, majd később a másik – arab kultúrában jártas – amerikai hangosabb 

és expresszívebb beszédével folytatták, ami végül a tárgyalások sikeréhez vezetett.  

A kommunikáció és a kultúra kapcsolatának meghatározását követően definiálható 

pontosan, hogy mit jelent az interkulturális kommunikáció
32

. Habár mind a kommunikáció, 

mind a kultúra meghatározásainak száma szinte végtelen, a szakemberek (Clausen 2007; 

Scollon – Scollon 2001; Hidasi 2004; Falkné 2001, 2008 és mások) az interkulturális 

kommunikációt illetően mégis egységes álláspontot képviselnek. E szerint az 

                                                 
32

 Az interkulturális kommunikáció kifejezés definiálása Edward T. Hall (1959) nevéhez kapcsolódik, 

használata pedig az 1970-es és 1980-as években terjedt el az Amerikai Egyesült Államokban.  
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interkulturális kommunikáció egy olyan folyamat, amely magában foglalja verbális és 

nonverbális üzenetek kölcsönös közvetítését két vagy több eltérő kulturális háttérrel 

rendelkező fél között (Glaser – Kaar 2007, 72). Samovar és Porter (1991, 10) szerint 

interkulturális kommunikációról akkor beszélhetünk, amikor az egyik kultúra képviselője 

által egy másik kultúra képviselőjének átadott üzenet megértésre kerül. 

Összességében az interkulturális kommunikáció nem más, mint eltérő kultúrák 

képviselőinek interaktív kommunikációja (Falkné 2008), amelyben két elem hangsúlyos: a 

kultúra és a kommunikáció. A 2.1.3 alpontban ismertetett nemzeti kultúra definícióját 

tekintve, amely szerint a kultúra „…kontextus, amely a kommunikáció hatékonyságát 

felfokozza…” (Falkné 2008: 15), akkor egyértelmű, hogy miért ez a két elem játszik 

súlyponti szerepet az interkulturális kommunikáció során. Ugyanezt Edward Hall (1976, 

86) a következőképpen magyarázta: „a probléma nem a nyelvi kóddal, hanem a 

kontextussal kapcsolatos, amely eltérő arányban hordozza a jelentést. A kontextus nélkül a 

kód nem teljes, mivel a kód csak az üzenet egy részét tartalmazza.” 

Ugyan az interkulturális kommunikáció során fellépő akadályok nagy része a felek 

eltérő kulturális hátterére, különböző érzékelésére vezethető vissza, ám ezek mellett az 

eltérő kódok, valamint a személyes és társadalmi identitás azok a tényezők, amelyek az 

interkulturális kommunikáció során megnövelik az akadályok lehetőségét.  

Niedermüller Péter (2001, 110) szerint az interkulturális
33

 kommunikáció elmélete 

összefoglalóan a következő feltételezésekből indul ki: 

 a kultúrák egymástól különbözőek és megkülönböztethetőek. 

 A kultúra és a kommunikáció egymástól elválaszthatatlan fogalmak, jelenségek. 

 A kommunikáció adott formájában részt vevő aktorok, szereplők mindig valamely 

kultúra reprezentánsai.  

 Valamely kultúra reprezentánsának, képviselőjének lenni egyet jelent a 

kommunikáció egy sajátos módjával.  

 Az ugyanahhoz a kultúrához való tartozás megkönnyíti, a más kultúrához való 

tartozás pedig megnehezíti a kommunikációt.  

 

                                                 
33

 Niedermüller (2001) egyébként a kultúraközi szót használja, mivel azonban disszertációmban én az 

interkulturális szót alkalmazom, ezért itt is ez szerepel.  
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A hatékony kommunikáció még akkor is kihívást jelent a menedzserek számára, 

amikor saját környezetükben, kulturálisan homogén munkaerővel dolgoznak együtt (Adler 

1992). A nemzeti kulturális sajátosságok révén az emberek más-más gondolkodásmóddal, 

szemlélettel rendelkeznek, másként fogják fel és érzékelik a világot, emellett a nemzeti 

kultúra olyan értékeket és normákat is nyújt a számukra, amelyek segítenek nekik 

eligazodni napjaink összetett és folyamatosan változó világában. Ebből is adódik, hogy az 

interkulturális kommunikáció vizsgálata megkerülhetetlen, ha különböző kulturális 

háttérrel rendelkező emberek interakciójáról, kapcsolatairól van szó. 

A sikeres kommunikáció tehát kihívást jelent, ha a kommunikációban részt vevő felek 

kulturális háttere különböző. Felmerül a kérdés, hogy mit jelent a „sikeres 

kommunikáció”? Pan, Scollon és Scollon szerint „nemzetközi munkakörnyezetben a 

sikeres kommunikáció a kommunikációs folyamat megértésének visszatükröződését jelenti” 

(Pan – Scollon – Scollon 2002, 142). Ennek elérése és a különbségek leküzdése érdekében 

fontos, hogy az eltérő kultúrával kapcsolatba lépő és velük folyamatos interakcióban levő 

vállalati dolgozók rendelkezzenek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek a 

hatékony kommunikációhoz elengedhetetlenek. 

 

2.4.2 Az interkulturális kompetencia és érzékenység  

Az interkulturális környezetben dolgozó egyének számára napjainkban kulcsfontosságú, 

hogy fejlesszék interkulturális kommunikációs készségeiket és képességeiket
34

, 

köszönhetően annak, hogy folyamatosan nő azok száma, akik naponta kerülnek 

interkulturális szituációba. Az interkulturális kompetencia
35

 két előfeltétele az 

interkulturális kommunikációs tudatosság és az interkulturális kommunikációs 

érzékenység (Chen-Starosta 2000 idézi Dong-Day-Collaço 2008). Az interkulturális 

kommunikációs érzékenység elsődlegesen az egyének érzelmi képességeire utal, mint 

például az érzelmek kifejezése. A kulturális tudatosság alapot biztosít az interkulturális 

                                                 
34

 Készség alatt a tanulás eredményeként létrejött ismereteket értem, míg képesség alatt azokat az egyéni 

adottságokat, amelyek tevékenység folytatása során nyilvánulnak meg (Nagy 2003).  
35

 Ogay (2000) és Nagy (2010) is rámutat, hogy a kompetencia szónak pontos, tudományos meghatározása 

nem létezik, ezért értekezésemben a kompetencia szó alatt az ismeretek, készségek és attitűdök egységét 

(Nagy 2010) értem.  
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kommunikációs érzékenységhez, ami interkulturális kommunikációs kompetenciához 

vezet.  

Az interkulturális kommunikációs kompetencia alatt azokat a képességeket értjük, 

amelyekkel az egyének interkulturális helyzetben tudnak kommunikálni, amit olyan 

tulajdonságok tesznek sikeressé, mint például az integráció, az extrovertáltság, a szociális 

érzék és a stabilitás (Gardner 1962 idézi Rathje 2007, 254). Egy másik definíció szerint az 

interkulturális kommunikációs kompetencia az a képesség, „amely az interkulturális 

interakció során segíti a félreértések elkerülését vagy megfogalmazását, miközben 

lehetőséget biztosít a közös probléma megoldására oly módon, amely az összes érintett 

számára elfogadható és hasznos” (Thomas 2003 idézi Rathje 2007, 256).  

Az interkulturális kommunikációs érzékenység az interkulturális kommunikációs 

kompetencia egyik előfeltétele, mivel ahogy az egyén interkulturális kommunikáció iránti 

érzékenysége nő, úgy nő az interkulturális kommunikációs kompetenciája is, ami végső 

soron az interkulturális kommunikáció sikerét segíti elő. Véleményem szerint az 

interkulturális kommunikációs érzékenység és a kompetencia közötti kapcsolat azonban 

nem egyirányú, hanem kölcsönös, mivel a megfelelő kompetenciák megléte is 

hozzájárulhat az interkulturális érzékenység fejlesztéséhez.  

Az ismeretett összefüggéseknek megfelelően két modellt mutatok be, amelyek közül 

egyik az interkulturális érzékenység fejlesztését, a másik pedig az interkulturális 

kompetenciákat ismerteti, együttesen pedig azonosítják azokat a kulcstényezőket, amelyek 

a sikeres kommunikációhoz nélkülözhetetlenek interkulturális környezetben.  

Az első modell, Milton J. Bennett (2001 és korábbi munkái) modellje, amely az 

interkulturális érzékenység fejlesztését segíti elő úgy, hogy definiálja azokat a szinteket, 

amelyek az interkulturális érzékenység kialakulásának folyamata során felfedezhetőek. Hat 

szintet határoz meg annak alapján, hogy az egyének miként reagálnak egy másik, számukra 

idegen kultúra szokásaival, normáival, értékeivel, hiedelmeivel való találkozás esetén. A 

modell két fő részre osztható: az etnocentrikus és az etnorelatív fázisra.  

Az első szakasz az etnocentrizmus, amely mögött a saját kultúra felsőbbrendűségének 

érzete és ennek mások általi feltételezett elfogadása húzódik meg. Következésképpen az 

etnocentrizmus gyakran félreértésekhez vezet a kommunikáció során, sőt az interkulturális 

kommunikáció iránti hajlandóság is csökken (Dong – Day – Collaço 2008), így az 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.007



66 

 

etnocentrizmus akadályt jelent az interkulturális kommunikáció útjában. Az 

etnocentrizmus fázisán belül három szint különíthető el (1. táblázat): a tagadás, a 

védekezés és a minimalizáció szintje (Bennett – Bennett 2001).  

1. TÁBLÁZAT: AZ INTERKULTURÁLIS ÉRZÉKENYSÉG FEJLESZTÉSI MODELLJE, 1. FÁZIS 

Az etnocentrikus fázis és fokozatai 

I. TAGADÁS Izoláció 

Szeparáltság 

II. VÉDEKEZÉS Lenézés 

Felsőbbrendűség 

Önlebecsülés 

III. MINIMALIZÁCIÓ Fizikai univerzalizmus 

Transzcendens univerzalizmus 

Forrás: Saját szerkesztés Bennett-Bennett (2001) és Hidasi (2004, 144) alapján 

 

A tagadás szintje a másik kultúra visszautasítását jelenti, amelynek két alszintje az 

izoláció és a szeparáltság. A kettő közti differencia abban rejlik, hogy a szeparáltság 

esetében szándékosan hoznak létre fizikai és/vagy pszichológiai korlátokat, hogy ne kelljen 

az eltérő kultúráról még tudomást sem venniük (Bennett – Bennett 2001).  

Ennél magasabb szintet jelent a védekezés, amikor az idegen kultúra szokatlan dolgait 

veszélyként érzékelik az egyének, amire védekezéssel reagálnak. Ennek három formája 

létezik: a lenézés, a felsőbbrendűség és az önlebecsülés. A lenézés a leggyakoribb reakció 

(Hidasi 2004), ami negatív sztereotipizálás
36

 formájában ölt testet. Ehhez szorosan 

kapcsolódik a felsőbbrendűség, amely a saját kultúra pozitív tulajdonságait hangsúlyozza, 

és ezzel tulajdonképpen a kialakult világképét óvja az egyén. Ennek ellentettje az 

önlebecsülés, amely a másik kultúrájának jellemző túlbecsülése a saját kultúrával szemben 

(Bennett-Bennett 2001). Az önlebecsülés is problémát okozhat, hiszen ha az idegen 

kultúrát előtérbe helyezve kommunikál az egyén a másik féllel, aki pedig udvariasságból a 

másik fél kultúráját tartja szem előtt, akkor a kommunikációs folyamatban félreértések 

léphetnek fel.  

                                                 
36

 A sztereotipizálás nem más, mint egy csoport valamennyi tagjára vonatkoztatott általánosítás (Allport 

1977). 
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Az etnocentrizmus utolsó szintje a minimalizáció, amelynek során ugyan megtörténik a 

látható kulturális különbségek fel- és elismerése (pl. eltérő étkezési szokások), de közben 

az egyén azt az álláspontot képviseli, hogy minden ember egyforma (Falkné 2008). Vagyis 

a hangsúly a különbségek elismerése ellenére az azonosságokra helyeződik, ami a 

legösszetettebb formája a kulturális különbségek elkerülésének. Az azonosságokon alapul 

e szint két jellegzetes formája, a fizikai és a transzcendens univerzalizmus is. Előbbi abból 

indul ki, hogy az egyének biológiai és fiziológiai szükségletei azonosak, így viselkedésük 

is egyforma. A transzcendens univerzalizmus ezzel szemben valamilyen magasabb rendű 

hatalom (pl. vallás, ideológia) alapján képez azonos csoportokat az egyénekből (Bennett-

Bennett 2001).  

Az interkulturális érzékenység fejlesztésének következő három szintje már az 

etnorelatív fázisba sorolható (2. táblázat). Ez a fázis szemléletváltást követel, mivel itt már 

nem abszolút, hanem relatív aspektusból kell vizsgálni a különbségeket (Hidasi 2004), 

vagyis ebben a fázisban az egyén a saját kultúráját már más kultúrák szemszögéből értékeli 

az elfogadás, az alkalmazkodás és az integráció szintjein keresztül. Ez az értékelés azonban 

nem jelent minősítést. 

2. TÁBLÁZAT: AZ INTERKULTURÁLIS ÉRZÉKENYSÉG FEJLESZTÉSI MODELLJE, 2. FÁZIS 

Az etnorelatív fázis és fokozatai 

I. ELFOGADÁS Viselkedési relativizmus 

Értékrelativizmus 

II. ALKALMAZKODÁS Empátia 

Pluralizmus 

III. INTEGRÁCIÓ Kontextus-minősítés 

Konstruktív marginalizálódás 

Forrás: Saját szerkesztés Bennett-Bennett (2001) és Hidasi (2004, 144) alapján 

 

Az elfogadás szintjén lényegében megkezdődik az interkulturális kommunikációs 

kompetencia tudatos fejlesztése. Ezen a szinten megtörténik ugyanis a kulturális 

különbségek elfogadása a viselkedés és az értékek vonatkozásában. A viselkedési 

relativizmus során az egyének elismerik, hogy az egyes kultúrák viselkedésmintáiban 

természetszerűleg eltérések figyelhetőek meg. Ebben a szakaszban valósul meg a non-
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verbális kommunikációs eltérések felismerése és elfogadása is (Hidasi 2004). Az 

értékrelativizmus ennél is magasabb fokozatot jelent, hiszen itt a viselkedésminták mellett 

az egyes kultúrák eltérő hiedelmeinek, értékeinek és más általános kulturális mintáinak 

elfogadása is bekövetkezik. Ez az elfogadás azonban nem feltétlenül jelent egyetértést 

vagy szimpátiát a másik kultúra értékeivel kapcsolatban, csak azok tiszteletben tartását 

(Bennett – Bennett 2001).  

 Az alkalmazkodás szakaszába akkor lép át az ember, amikor a saját kulturális 

kontextusán túllépve kell gondolkodnia és cselekednie. Azaz itt már nem elég a kulturális 

különbségek figyelembe vétele, hanem a kultúrák közötti kognitív váltásra is szükség van 

(Bennett – Bennett 2001, 21). Továbbá ebben a szakaszban történik meg azon 

kommunikációs készségek fejlesztése, amelyek az interkulturális kommunikációt lehetővé 

teszik (Hidasi 2004). Ehhez szükség van empátiára, vagyis a világ másik egyén 

nézőpontjából való szemlélésének képességére és az ennek megfelelő cselekvésre. Ez az 

interkulturális kompetencia meglehetősen magas fokát jelenti, de még ennél is magasabb 

fokozatot jelent a pluralizmus, amikor azon túl, hogy az egyén beleképzeli magát az új 

kultúrába, el is sajátítja annak minden elemét (Bennett – Bennett 2001). Ez utóbbira 

általában azok képesek, akik huzamosabb ideig éltek egy idegen kultúrában.  

Az interkulturális érzékenység legfelső szintje az integráció, amely szintre ritkán jutnak 

el az egyének, ezen a szinten ugyanis már az idegen kultúra aktív tagjaivá válnak. Ezen a 

szinten történik a kulturális identitás fejlesztése. A kontextus-minősítés szakaszában az 

egyén képes arra, hogy a problémákat több kultúra nézőpontjából közelítse meg és 

értékelje, vagyis megjelenik a bi- vagy multikulturális szemléletmód, amelynek során saját 

kulturális identitását még megtartja az egyén. Ezzel szemben a konstruktív 

marginalizálódás során az egyén nehézségek nélkül vált a kultúrák között, és általában 

saját identitását feladva egy olyan identitást fogad el, amely nem köthető egyetlen 

kultúrához, hanem több kultúra határán helyezkedik el (Bennett – Bennett 2001). 

Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy az egyén egy idő után úgy érzi, hogy sehová sem 

tartozik igazán, vagyis elzártan marginalizálódik, ami identitáskrízishez vezethet (Hidasi 

2004).  

Bennett (2001) modelljével szemben Matveev és kollégái (2004) modellje nem az eltérő 

kultúrával való szembesülés fázisait emeli ki, hanem azokat az általuk kulcstényezőként 
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azonosított képességeket, amelyek érzékenyebbé teszik a multikulturális környezetben 

dolgozókat a másik fél kulturális szokásai iránt. (Itt utalok vissza arra az állításomra, 

miszerint nemcsak az interkulturális érzékenység hat az interkulturális kompetenciára, 

hanem ez fordítva is igaz.) Ez az úgynevezett Interkulturális Kommunikációs Kompetencia 

Modell a kompetenciák négy dimenzióját különbözteti meg, amelyek a következők: 

interperszonális készségek, csoport-hatékonyság, kulturális bizonytalanság és a kulturális 

empátia (Matveev – Nelson 2004).  

Az interperszonális készség arra a képességre vonatkozik, amelynek segítségével az 

egyének felismerik az eltérő kulturális háttérrel rendelkező személyek kommunikációjában 

és interakciós stílusában meglévő különbségeket, illetve a kommunikáció során felmerülő 

félreértéseket is kezelni tudják. Magában foglalja továbbá az idegen kultúra képviselőivel 

való kommunikáció során érzett „kényelmet”, ami annak köszönhető, hogy alapvető 

ismeretekkel bír a másik fél kultúráját, országát illetően (Matveev – Nelson 2004).  

Ezzel szemben a csoport-hatékonyság olyan készségekre vonatkozik, amelyek 

segítségével lehetővé válik a csoport céljainak meghatározása, építő jellegű 

visszacsatolások küldése és fogadása, valamint a problémamegoldás interkulturális 

helyzetekben. Ezeken kívül tartalmazza a másik fél iránti tisztelet kimutatásának 

képességét, és ennek megfelelően az idegen kultúra képviselőivel való együttműködés 

képességét is (Matveev – Nelson 2004).  

A kulturális bizonytalanság viszont azt a képességet tükrözi, amellyel az egyének 

toleranciát és türelmet tanúsítanak az interkulturális szituációkból eredő bizonytalanságok 

iránt, illetve amely képesség segítségével kezelni tudják az ilyen helyzeteket. Utal továbbá 

azokra a készségekre is, melyek révén az egyének rugalmasan működnek együtt más 

kultúrából származókkal, így nyitottabbá válnak a változásokra is (Matveev – Nelson 

2004).  

Végül, a kulturális empátia arra az adottságra utal, amellyel képesek lehetünk más 

emberek kulturális aspektusából szemlélni és értelmezni a világot, aminek alapja a másik 

fél kultúrája, értékei, hiedelmei és kommunikációs szokásai iránt mutatott érdeklődés. Ez 

egyben magában foglalja azt is, hogy az ember elfogadja, és nem ítéli el azokat az eltérő 

módszereket, amellyel az eltérő kultúrák a dolgaikat intézik (Matveev – Nelson 2004).  
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A bemutatott kompetenciák megléte megkönnyíti a határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatokkal rendelkező vállalatok dolgozói, menedzserei számára a más kultúrából 

származó munkaerővel való hatékony kommunikációt, mivel ezek a készségek és 

képességek még érzékenyebbé teszik őket a kulturális különbségek iránt, illetve segítenek 

nekik a hasonlóságok feltárásában is. Ennek megfelelően ezeknek a kompetenciáknak a 

birtoklása képessé teszi a menedzsereket arra, hogy hatékonyan kommunikáljanak az 

alkalmazottaikkal és a partnereikkel egyaránt. 

Az ismertetett modellek alapján elmondható, hogy az interkulturális kompetenciák 

fejlődése az etnorelatív fázisban kezdődik el, ami nem véletlen, hiszen interkulturális 

készségek akkor alakulnak ki, amikor a másik fél kultúráját – és nemcsak annak felszínes 

elemeit – elfogadjuk, ahelyett, hogy elutasítanánk vagy veszélyként értékelnénk. Az 

elfogadással párhuzamosan ugyanis az interperszonális készségek is fejlődnek, amelyek az 

interkulturális kommunikációnak egy magasabb fokát teszik lehetővé. Az elfogadás 

szintjéhez, azon belül az értékrelativizmushoz kapcsolódik Matveev (2004) kompetencia 

modelljének következő eleme, a csoport-hatékonyság. Tiszteletet ugyanis csak akkor képes 

az egyén a másik fél kultúrája iránt mutatni, ha annak alapvető értékeivel, hiedelmeivel, 

normáival tisztában van, és ezek ismeretében képessé válik az interkulturális környezetben, 

szituációban történő együttműködésre is. Az alkalmazkodás szintje pedig már segít 

kialakítani a kulturális bizonytalanság készségeit, mivel rugalmasan kooperálni, illetve 

kezelni az interkulturális bizonytalanságokból eredő konfliktusokat akkor lehet, ha az 

ember alkalmazkodik a másik fél kultúrájához, annak világszemléletébe tudja magát 

helyezni. Ez pedig átvezet a legmagasabb szintű interkulturális kompetenciára, a kulturális 

empátiára, amely Bennett (2001) modelljében az alkalmazkodás szintjén belül helyezkedik 

el. A beleérző képesség, az idegen kultúra iránti érdeklődés mind segítik az eredményes 

interkulturális kommunikációt. 

Megállapítható, hogy a sikeres interkulturális kommunikáció az idegen kultúra 

elfogadásával kezdődik, amelyben kiemelkedő szerepe van az olyan interkulturális 

kommunikációs kompetenciáknak, mint a kulturális bizonytalanság és a kulturális empátia. 

Ezek a készségek az idegen kultúrához való alkalmazkodás révén egy még magasabb 

szintre emelhetik az interkulturális kommunikáció sikerét. Az érzékenység tekintetében 

legalább az alkalmazkodás szintjét kell elérni ahhoz, hogy eredményes együttműködés és 
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kommunikáció valósuljon meg interkulturális környezetben tevékenykedő vállalatok és 

képviselőik interakciója esetén. Más szóval az egyéneknek kompetens interkulturális 

kommunikátoroknak kell lenniük, annak érdekében, hogy képesek legyenek hatékonyan 

együttműködni más kultúrából származó személyekkel (Matveev – Nelson 2004).  
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3. A KULTÚRAKUTATÁSOK GYAKORLATI EREDMÉNYEI 

ÉS FONTOSSÁGA 

A kultúrakutatások gyakorlati eredményeinek bemutatása érdekében a 3. fejezetben 

áttekintem a magyar és az osztrák nemzeti kultúra sajátosságait, majd a 2.3 alpontban 

bemutatott kultúrakutatási modellekre építve ismertetek néhány esettanulmányt, hogy a 

téma gyakorlati hasznosságára is rávilágítsak, illetve, hogy alátámasszam az értekezés 

lényegét adó empirikus kutatásom létjogosultságát és előrevetítsem annak gyakorlati 

hasznát.  

3.1 A MAGYAR NEMZETI KULTÚRA JELLEMZŐI A KULTÚRAKUTATÁSOK 

TÜKRÉBEN 

A magyar nemzeti kultúra jellemzőinek ismertetése az empirikus kutatás, azon belül a H3 

hipotézis tesztelése szempontjából lényeges, hiszen a magyar nemzeti kultúra 

sajátosságainak ismeretében lehetséges meghatározni, hogy azok milyen mértékben 

jelennek meg a primer kutatás során feltárt, a vizsgált vállalatokra vonatkozó üzleti 

kultúrában. Tekintettel arra, hogy az egyes kultúrakutatások eredményei nem 

hasonlíthatóak össze sem az alkalmazott módszertan, sem a minta, sem a reprezentativitás, 

sem pedig a kutatás éve alapján, a H3 hipotézis teszteléséhez a legfrissebb kutatások 

eredményeit veszem figyelembe.  

A hofstedei modellre vonatkozóan az IBM-kérdőívnek 1982-es, 1994-es és 2008-as 

frissített változatai léteznek (Malota – Mitev 2013), amelyek közül értekezésemben a 

legutóbbi, 2008-as vizsgálat eredményeit veszem alapul, mivel az első felmérések óta a 

magyar indexek sokat változtak, a későbbi vizsgálatok során pedig teljesen eltérő 

eredményeket is kaptak a kutatók (vö. Hofmeister-Tóth – Neumann-Bódi – Kopp 2008).  

A hatalmi távolság index tekintetében Magyarországot közepes hatalmi távolság 

jellemzi (Hofstede – Hofstede 2008), amit Hofmeister-Tóth et al. (2008) kutatása is 

megerősít.  
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Az individualizmus-kollektivizmus dimenziót tekintve Magyarország Hofstede (2008) 

szerint erősen individualista, míg Hofmeister-Tóth és Bauer (1995) a kutatásaik során arra 

a következtetésre jutottak, hogy a magyarok közepesen individualisták, majd Hofmeister-

Tóth és szerzőtársai 2008-as kutatásukban a magyar kultúrát erősen individualistának 

találták (Hofmeister-Tóth et al. 2008).  

A maszkulinitás-femininitás vonatkozásában Hofstede szerint (2008) gyengén 

maszkulin kultúrának bizonyult a magyar
37

. Hasonló eredményre jutott Hofmeister-Tóth és 

Bauer (1995), illetve Hofmeister-Tóth és társai (2008) is.  

A bizonytalanságkerülés tekintetében a magyar társadalom és kultúra magas értékekkel 

rendelkezik, ami azt mutatja, hogy a magyar kultúra erősen bizonytalanságkerülő. Ezzel 

kapcsolatban Hofstede a munkahely elvesztése miatt érzett szorongást említi
38

, mint az 

alacsony bizonytalanságtűrés jelét (Hofstede – Hofstede 2008, 215). A 

bizonytalanságkerülésre vonatkozó magyar kutatások (pl. Hofmeister-Tóth et al. 2008 és 

Falkné 2009) is azt az eredményt hozták, hogy a magyar társadalom bizonytalanságtűrése 

alacsony.  

A generációs különbség lehet a magyarázata annak (Bakacsi et al. 2002), hogy a 

GLOBE-kutatás a bizonytalanságkerülés tekintetében az átlagosnál gyengébb észlelt 

bizonytalanságkerülést mért Magyarországon, aminél valamivel erősebb érték volna 

kívánatos (House et al. 2004). 

A GLOBE-kutatás eredményei a hatalmi távolság tekintetében azt mutatják, hogy 

Magyarországon nagy a hatalmi távolság, bár a kívánatosnak tartott érték az alacsony 

hatalmi távolság (House et al. 2004).  

A társadalmi, szervezeti kollektivizmus enyhén individualista tendenciát mutat észlelt 

szinten, viszont a kívánatos érték ennél magasabb (House et al. 2004). 

A csoport-kollektivizmus tekintetében a magyar eredmények erőteljes kollektivizmust 

mutatnak mind az észlelt, mind pedig a kívánatosnak tartott szinten (House et al. 2004). A 

                                                 
37

 Ugyanakkor 2001-es könyvében még erősen maszkulinnak nevezi a magyar kultúrát Hofstede (2001).  
38

 Ugyanakkor Borgulya rámutat, hogy ezt nem feltétlenül az alacsony bizonytalanságkerülés magyarázza, 

hanem sokkal inkább az, hogy az emberek nem rendelkeznek megfelelő megtakarításokkal arra az esetre, ha 

huzamosabb időre munkanélkülivé válnak (Borgulya 2012b, 26). Vagyis ezt a jelenséget inkább gazdasági, 

mint kulturális szempontok magyarázzák. Alkalmasabb példa a bizonytalanságkerülés érzékeltetésére pl. az 

üzleti életben az írásos megállapodásokra való törekvés igénye.  
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két kollektivizmus dimenzió tekintetében tehát az látszik, hogy a csoporton belül inkább 

kollektivisták, míg a szervezeten belül inkább individualisták a magyarok.   

A GLOBE-kutatás a két hofstedei dimenzióra épülő kategóriában, vagyis a nemek 

közötti egyenlőség és az asszertivitás tekintetében eltérő eredményeket mutat az észlelt 

szinten. Előbbi ugyanis közepesen magas, vagyis ez esetben femininitás jellemző az észlelt 

szinten, míg utóbbi esetében erősebb a maszkulinitás az észlelt szinten (House et al. 2004). 

A kívánatos szint viszont mindkét esetben a femininitás irányába mutat (House et al. 

2004). 

A jövő-orientáció észlelt értéke elég alacsony, vagyis a mának élést mutatja, de a 

kívánatos érték ennél jóval magasabb (House et al. 2004). Azaz a magyar társadalom 

részéről mutatkozik igény a jövőre vonatkozó tervek készítésére, előre gondolkodásra.  

A teljesítmény-orientáció észlelt értéke közepes, ám a kívánatos érték itt is jóval 

magasabb (House et al. 2004). A legnagyobb eltérést az észlelt és a kívánatos állapot 

között e dimenzió esetében mérték (Karácsonyi 2006, 27).  

A humán-orientáció tekintetében a magyar kultúra a közepesnél valamivel alacsonyabb 

értékkel rendelkezik az észlelt szinten, míg a kívánatos szinten magasabb érték jelenik meg 

(House et al. 2004). Tehát itt nagyobb igény mutatkozik az emberi kapcsolatok 

fejlesztésére, javítására, mint amilyennel a társadalomban jelenleg találkozhatunk.  

A GLOBE-kutatásban a szervezeti kultúra észlelt szintjei a nemzeti kultúra szintjeivel 

azonosak, a kívánatos értékek mutatnak markánsabb eredményeket, határozottabb 

javulásra vonatkozó kívánalmakat (Borgulya – Barakonyi 2004). Határozottabban jelenik 

meg többek között a szervezeten belüli kollektivitásra vonatkozó igény is.  

A trompenaarsi modell dimenzióival kapcsolatban a magyar eredmények 

ellentmondásosak, mivel Trompenaars 1996-os (Borgulya – Barakonyi 2004 nyomán) és 

2003-as (Kovács 2006 nyomán) adatai eltérő eredményeket hoztak, bár utóbbi nagyon szűk 

körű mintára vonatkozik és származása sem nyomonkövethető, így belőle messzemenő 

következtetések nem vonhatóak le (Kovács 2006, 76).  

Az első dimenzió, az univerzalizmus-partikularizmus tekintetében Magyarország a 

partikularista országok kategóriájába tartozik (Hampden-Turner – Trompenaars 2000 idézi 

Kovács 2006), amit Falkné (2009), Borgulya (2000) és Csath (2008) kutatása is megerősít.   
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Az individualizmus-kollektivizmus tekintetében az eredmények azt mutatják, hogy a 

magyar kultúra erősen individualista (Kovács 2006).  

A neutrális és affektív vonások közül a magyar kultúrára az erős affektív vonások 

jellemzőek (Kovács 2006), vagyis az érzelmek kimutatása elfogadott az üzleti életben 

(Trevisani 2005).  

A specifikus és diffúz dimenzió esetében Magyarországot Trompenaars 1996-os 

elemzései szerint diffúz orientáció (Borgulya – Barakonyi 2004) jellemzi. Ezt más szerzők 

vizsgálatai is megerősítik (pl. Borgulya 2000, Falkné 2009). 

A teljesítmény, illetve az egyéb szempontok alapján történő orientáció vonatkozásában 

a magyar kultúrát az egyéb szempontok alapján történő értékelés kategóriájába sorolhatjuk 

(Kovács 2006, Falkné 2009 és Borgulya – Barakonyi 2004).  

Az időhöz való viszonyulás tekintetében Magyarország inkább szinkronikus 

időrendszerrel jellemezhető (Hampden-Turner – Trompenaars 2000 idézi Borgulya – 

Barakonyi 2004). 

Végül pedig a belső- és külső-irányítású kultúrák közül a magyar a külső-irányítású 

kultúrák csoportjába sorolható (Kovács 2006 és Csath 2008). 

Gesteland (2005) kutatásai alapján a feladat- vs. kapcsolat-orientált dimenzió 

vonatkozásában Magyarország a többi közép-kelet-európai országgal együtt a mérsékelten 

feladat-orientált országok csoportjába tartozik, míg a formális vs. informális dimenzió 

tekintetében a formális országok közé. A merev vs. rugalmas időkezelés dimenzióját 

figyelembe véve Magyarország a változ(tathat)óan merev időkezelésű országok 

csoportjába sorolható. Végül, az érzelmileg kifejező vs. érzelmileg visszafogott kulturális 

dimenzió tekintetében Magyarország a közepesen kifejező országok csoportjába tartozik. 

A halli kulturális dimenziók tekintetében Magyarország érdekes eredményeket 

produkált (Lake 2003). A monokronikus és polikronikus dimenziók közül a magyar kultúra 

igazából a kettő keverékével jellemezhető, de a polikron kultúra vonásai erősebbek, hiszen 

a kapcsolatok fontosabbak, mint a határidők, de például az értekezletek kezdési 

időpontjának betartása fontos a magyar kultúrában (Falkné 2008). Ez megegyezik a 

trompenaarsi modell eredményeivel, hiszen a szinkronikus időrendszer a polikron 

dimenzióval rokon. Ugyanakkor léteznek olyan kutatások (pl. Schmidt et al. 2007, 229), 

amelyek Magyarországot a monokronikus kultúrák körébe sorolják.  
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A magas- és alacsony-kontextusú kultúrák közül pedig Magyarország inkább a magas-

kontextusú kultúrák jellegzetességeit hordozza magán, de itt is vannak az alacsony-

kontextusra utaló vonások (pl. inkább írásbeli megállapodásokat kötnek, mint szóbelieket) 

(Falkné 2008).  

Összességében az egyes magyar és külföldi kutatók által végzett felmérések – egyes 

eseteket leszámítva – megközelítőleg azonos eredményeket produkáltak.  

A magyar nemzeti kultúra meghatározására irányuló kutatások eredményeiből a 

legfrissebb és legmegbízhatóbb forrásból származó kutatásokat számításba véve a magyar 

nemzeti kultúra legfontosabb sajátosságai a következőképpen összegezhetőek: 

 közepes hatalmi távolság; 

 erős individualizmus; 

 gyenge maszkulinitás; 

 magas bizonytalanságkerülés; 

 affektív vonások; 

 diffúz kultúra; 

 polikronizmus monokronikus vonásokkal; 

 magas-kontextusú kommunikáció alacsony-kontextusú vonásokkal.  

3.2 AZ OSZTRÁK NEMZETI KULTÚRA JELLEMZŐI A KULTÚRAKUTATÁSOK 

TÜKRÉBEN 

Az osztrák nemzeti kultúra jellemzőinek bemutatása szintén a primer kutatás 

szempontjából lényeges, ugyanis a kulturális eltérések és így a potenciális 

konfliktusforrások azonosítása is ezek ismeretében lehetséges. Ugyanakkor tisztában 

vagyok azzal, hogy az osztrák vállalatok kultúrája adott esetben eltérhet a nemzeti 

kultúrától – miként azt a magyar vállalatok esetében is feltételezem –, ám mivel a nemzeti 

kultúra az üzleti kultúrára is hatással van, kiindulásként jól alkalmazható. Ráadásul magyar 

mikro, kis- és középvállalatok körében végzett interjús felmérések is alátámasztják, hogy a 

nemzeti kultúra egyes vonásai az osztrák vállalatok üzleti kultúrájában is megjelennek (vö. 

Ablonczyné – Tompos 2011b).  
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A hofstedei modell első dimenziója alapján az osztrákok kis hatalmi távolsággal 

jellemezhetőek, ami Hofstede (2008) szerint a gazdasági és társadalmi fejlettség egyik jele. 

Hofstede (2008, 79) 74 országot és régiót vizsgáló rangsorában Ausztria rendelkezik a 

legalacsonyabb hatalmi távolság indexszel.  

Az individualizmus-kollektivizmus tekintetében Ausztria közepesen individualista 

(Hofstede 2008). Borgulya és Barakonyi (2004, 158) ugyanakkor erősen individualista 

kultúraként jellemzi. 

A maszkulinitás-femininitás vonatkozásában Ausztria erősen maszkulin kultúrának 

bizonyult (Hofstede 2008), amit más szerzők is alátámasztanak (pl. Borgulya – Barakonyi 

2004).  

A bizonytalanságkerülés indexe alapján az osztrák kultúra erősen bizonytalanságkerülő 

(Hofstede 2008).  

A GLOBE-kutatás a bizonytalanságkerülés tekintetében az átlagosnál erősebb észlelt 

bizonytalanságkerülést mért Ausztriában, aminél valamivel gyengébb érték lenne 

kívánatos (House et al. 2004). 

A kutatási eredmények a hatalmi távolságra vonatkozóan azt mutatják, hogy az 

osztrákoknál nagy a hatalmi távolság, bár a kívánatosnak tartott érték fele ekkora lenne 

(House et al. 2004). A legnagyobb eltérést az észlelt és a kívánatos állapot között e 

dimenzió esetében mérték. 

A társadalmi, szervezeti kollektivizmus enyhén kollektivista tendenciát mutat a 

gyakorlatban, míg a kívánatos érték csak néhány tizeddel magasabb (House et al. 2004), 

vagyis e tekintetben nincs jelentős különbség az észlelt és a kívánatos állapot között.  

A csoport-kollektivizmus tekintetében magasabb a kollektivizmus észlelt szinten, mint a 

társadalmi, szervezeti kollektivizmus esetében. A kívánt érték pedig ez esetben is 

magasabb, mint az észlelt érték (House et al. 2004).  

A GLOBE-kutatás a hofstedei maszkulinitás-femininitás dimenzióra épülő két 

kategóriában, vagyis a nemek közötti egyenlőség és az asszertivitás tekintetében azonos 

eredményeket hozott. A nemek közti egyenlőség ugyanis észlelt szinten a maszkulinizmus 

irányába mutat, míg a kívánatos érték inkább erős femininizmus lenne (House et al. 2004). 

Hasonlóképpen az asszertivitás észlelt szinten erős maszkulinitást jelöl, míg a kívánatos 

érték inkább erős femininizmus volna (House et al. 2004).   
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A jövő-orientáció észlelt értéke a közepesnél magasabb, de a kívánatos érték ennél is 

magasabb (House et al. 2004). Azaz az osztrákok részéről mutatkozik igény a jövőre 

vonatkozó tervek készítésére, előre gondolkodásra. 

A teljesítmény-orientáció észlelt szinten közepesnél valamivel magasabb, ám a 

kívánatos érték jóval magasabb (House et al. 2004). A legmagasabb kívánatos értéket e 

dimenzió során mérték, más szóval a teljesítmény-orientált gondolkodás valamennyi 

tulajdonság közül a leginkább áhított az osztrák társadalomban.  

A humán-orientáció tekintetében az osztrák kultúra alacsony értékkel rendelkezik az 

észlelt szinten, míg a kívánatos szinten magasabb érték jelenik meg (House et al. 2004).  

A trompenaarsi modell dimenzióival kapcsolatban az első dimenzió, az univerzalizmus 

és partikularizmus tekintetében Ausztria az univerzalista országok kategóriájába tartozik 

(Trompenaars 1995), vagyis a hangsúly a jó emberi kapcsolatok kialakítása helyett a 

szabályok betartására helyeződik.  

Az individualizmus-kollektivizmus párosából Ausztria a nyugat-európai országok 

többségéhez hasonlóan az individualizmus dimenziójába tartozik (Trompenaars 1995).  

A neutrális és affektív vonások tekintetében a vizsgált országok közül Ausztria 

bizonyult a leginkább neutrálisnak (Trompenaars – Hampden-Turner 1997).  

A specifikus és diffúz dimenzió esetében Ausztria a specifikus kultúrák csoportjába 

sorolható (Trompenaars – Hampden-Turner 1997), vagyis a zárt kapcsolatok a jellemzőek. 

A teljesítmény, illetve az egyéb szempontok alapján történő orientáció vonatkozásában 

Ausztriát az egyéb szempontok alapján történő értékelés kategóriájába sorolhatjuk 

(Trompenaars 1995), bár egyes szerzők szerint (Varga 2002) a teljesítmény-orientációéba. 

Trompenaars később maga is a két orientáció között helyezi el az osztrák kultúrát, bár 

rámutat arra is, hogy a státuszt nem a teljesítmény, hanem a vállalatban betöltött szerep 

alapján kapják az osztrákok (Trompenaars – Hampden-Turner 1997, 167).  

Az időhöz való viszonyulás tekintetében Ausztria szekvenciális időrendszerrel 

jellemezhető (Trompenaars – Hampden-Turner 1997). 

Végül, a belső- és külső-irányítású kultúrák közül az osztrák a belső-irányítású kultúrák 

csoportjába sorolható (Trompenaars – Hampden-Turner 1997). 

Gesteland (2005) a feladat- vs. kapcsolat-orientált dimenzió tekintetében Ausztriát a 

mérsékelten feladat-orientált országok csoportjába sorolja, míg a formális vs. informális 
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dimenzió esetében a formális országok körébe, ami ellentmond Hofstede (2008) kutatási 

eredményeinek, viszont megegyezik a GLOBE-kutatás eredményeivel (House et al. 2004). 

A merev vs. rugalmas időkezelés dimenzió vonatkozásában Gesteland (2005) úgy találta, 

hogy Ausztria a merev időkezelésű országok csoportjába tartozik. Az érzelmileg kifejező 

vs. érzelmileg visszafogott dimenzió esetében pedig az utóbbi, vagyis az érzelmileg 

visszafogott kultúrák táborát erősíti Ausztria, ami megegyezik Trompenaars (1997) 

kutatási eredményeivel is, aki a legneutrálisabb országként azonosította Ausztriát.  

A halli dimenziók alapján a monokronikus és polikronikus dimenziók közül az osztrák 

kultúra a monokronikus kultúrák körébe sorolható (Hall – Hall 1990), ami megfelel a 

trompenaarsi és a gestelandi eredménynek, vagyis a szekvenciális, illetve a merev 

időkezelésű rendszernek.  

A magas- és alacsony-kontextusú kultúrák közül Ausztria az alacsony-kontextusú 

kultúrák jellegzetességeit mutatja (Hall – Hall 1990).  

Összegezve az egyes kutatások eredményeit, az osztrák kultúra az alábbi 

jellegzetességeket mutatja: 

 közepes hatalmi távolság; 

 individualizmus; 

 maszkulinitás; 

 erős bizonytalanságkerülés; 

 neutrális vonások; 

 specifikus vonások; 

 monokronizmus; 

 alacsony-kontextusú kommunikáció. 

 

A 3.1 és a 3.2 alfejezetben bemutatott kulturális sajátosságok ismerete nélkülözhetetlen 

a sikeres és konfliktusmentes üzleti kapcsolatok folytatásához. A kulturális jellemzők 

ismeretének hiánya ugyanis olykor komoly gazdasági következményekkel jár(hat), amit a 

következő alfejezetben bemutatásra kerülő esettanulmányok is alátámasztanak, és jól 

illusztrálnak.  
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3.3 ESETTANULMÁNYOK, AVAGY A KULTÚRAKUTATÁSOK GYAKORLATI 

FONTOSSÁGA 

Napjainkban gyakran felmerül a kérdés, hogy miért fontos a kultúra, mit befolyásol és mi 

lesz más általa a gazdasági, üzleti életben. Ezekre a kérdésekre az egyes kultúrakutatások 

eredményei adnak választ. Különösen jól illusztrálják a kultúra üzleti életre gyakorolt 

hatását a kultúrakutatások eredményeként kapott esettanulmányok, amelyek elsősorban az 

interkulturális kapcsolatok negatív kritikus interakciós szituációit ismertetik. Az 

esettanulmányok felvázolásán túl a kultúrakutatások, és azon belül is elsősorban a 

kultúraösszehasonlító és az interkulturális kutatások gyakorlati fontossága és haszna 

megmutatkozik egyrészt az egyes kultúrák közötti különbségek azonosításában és ezáltal a 

potenciális konfliktusforrások kijelölésében, másrészt pedig a másik kultúrájának 

megismerésében és ezen ismeretek későbbi erőforrássá alakításában is. 

Az egyes kultúrakutatások eredményeként megszületett esettanulmányok döntően a 

korábban bemutatott kultúrakutatók (Hofstede 1980, Trompenaars 1995 és Hall 1975 és 

1990) dimenziói mentén ismertetik a negatív kritikus interakciós szituációkat.  

 

3.3.1 Esettanulmányok Hofstede dimenzióira vonatkozóan 

Annak ellenére, hogy egyes kutatók (például Goodstein 1981) kételkedtek abban, hogy a 

négy hofstedei dimenzió jól jellemzi a nemzetek közötti kulturális különbségeket, egyes 

esettanulmányok azt mutatják, hogy a négy dimenzió mentén jelentős eltérések figyelhetők 

meg az egyes kultúrák között.  

A hatalmi távolság mértékének eltérését kiválóan illusztrálja az az esettanulmány 

(Gesteland 2005, 48-49), amely egy mexikói importőr és egy dán termelő üzleti 

kapcsolatát és tárgyalását írja le. A mexikói fél néhány hónapos tárgyalást követően úgy 

döntött, hogy Dániába utazik a szerződés mielőbbi megkötése érdekében. Megállapodott 

dán partnerével a látogatás időpontjában (egy pénteki nap, mivel szombaton mindkét 

félnek már utaznia kell), majd a tárgyalás zökkenőmentesen zajlott, ezért a mexikói fél úgy 

gondolta, hogy másnap, amikor visszatér Mexikóba, alá is írja a szerződést. A sikeres 

tárgyalás eredményeként a dán fél meghívta mexikói partnerét péntek este egy vacsorára és 

városnézésre, amelyre a dán fél 21 éves hölgy asszisztensét is magával vitte. Éjfél körül a 
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dán üzletember közölte mexikói partnerével, hogy mivel másnap reggel korán indul a gépe, 

majd az asszisztense visszakíséri a hotelbe és másnap a reptérre is kiviszi. Szombat reggel, 

útban a reptérre, a mexikói férfi közölte dán partnere asszisztensével, hogy mondja meg a 

főnökének, hogy meggondolta magát és nem fogja aláírni a szerződést, majd hozzátette, 

hogy ha visszagondol az előző estére, akkor megérti majd a döntését és azt, hogy miért 

nem akar a továbbiakban üzletelni a céggel.  

Ebben az esetben a problémát az okozta, hogy a hagyományosan nagy hatalmi 

távolsággal jellemezhető mexikói kultúrából származó egyén megsértődött a kis hatalmi 

távolságú dán kultúra közvetlenségén, illetve a státusz- és hierarchiabeli különbségek 

figyelmen kívül hagyásán. A fiatal hölgy asszisztens minden szempontból alacsonyabb 

rangúnak minősült a mexikói üzletember szemében, ezért úgy érzékelte, hogy dán partnere 

lekezeli őt, mivel az asszisztensét bízta meg azzal, hogy az ő közlekedését megkönnyítse. 

A kultúrák közötti eltérések pedig jelen esetben olyan nagyok és jelentősek voltak, hogy az 

üzleti kapcsolatok megszakadásához vezettek.  

Az individualista és kollektivista kultúrák közötti eltérést és annak gazdasági hatását 

mutatja be az az esettanulmány, amely egy japán leányvállalatnál dolgozó amerikai vezető 

sikertelen motivációs kísérletét vázolja fel (Csath 2008, 153-154). Történt ugyanis, hogy 

egy amerikai cég japán leányvállalatánál dolgozó amerikai vezető azt találta ki, hogy az 

eladásokat úgy kívánja ösztönözni, hogy a legeredményesebb értékesítési munkatársnak 

jutalmat ajánl fel, ami az volt, hogy a nyertes a családjával együtt egy hetet pihenhet az 

Amerikai Egyesült Államokban. A japán alkalmazottakat azonban ez a jutalom nem 

motiválta, így az eladások sem nőttek, ami hatással volt a vállalat gazdasági helyzetére.  

A problémát ebben az esetben az jelentette, hogy a kollektivista japán kultúrában 

visszatetszést keltett, hogy csak egy ember lehet a nyertes, mivel a csoportos 

problémamegoldást és így a csoportnak adott elismerést többre értékelik, mint az egyénit. 

Az individualista amerikai vezető viszont meglepődött a japánok viselkedésén, nem volt 

tisztában ugyanis azzal, hogy a japánoknál a közösségi szemlélet a meghatározó, illetve 

annak sem volt tudatában, hogy a japánok nem szívesen keverik az üzleti- és a 

magánéletet, tehát a családdal való utazás sem volt igazán motiváló számukra.  

Az alacsony és magas bizonytalanságkerülő kultúrák közti eltérések is problémákat 

okozhatnak az üzleti kapcsolatokban, elsősorban a kockázatok vállalásával, illetve az 
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innovatív ötletek megvalósításával kapcsolatban. Ennek kitűnő példája a holland vezető és 

a magyar munkavállaló közötti félreértéseket bemutató esettanulmány (Csath 2008, 176-

177). A holland vezető egy több mint 50 országban jelen levő cég egyik magyarországi 

leányvállalatát irányította. Problémája az volt, hogy a magyar munkavállalókat képtelen 

volt rávenni arra, hogy a közvetlen munkájuk elvégzésén túl azon is gondolkodjanak, hogy 

miként lehet a cégnél bárhol teljesítményjavulást elérni, vagyis, hogy álljanak elő javítási-

fejlesztési ötletekkel. Ráadásul a magyar munkavállalókat úgy akarta nagyobb aktivitásra 

ösztönözni, hogy kijelentette, hogy akinél adott időn belül nem következik be változás, azt 

el fogja bocsátani, mivel bőven van munkaerő a piacon.  

Az alacsony bizonytalanságkerülő kultúrából származó holland vezető jelen esetben azt 

a hibát követte el, hogy nem vette figyelembe, hogy Magyarország erősen 

bizonytalanságkerülő kultúra, vagyis, hogy a munkavállalók nem fognak új ötletekkel 

előhozakodni, mert kockázatosnak érzik azt. Félnek, hogy a főnök butaságnak fogja tartani 

az ötletet, másrészt azt is gondolják, hogy a főnök, azért főnök, mert bőven vannak 

teljesítménynövelő javaslatai, ötletei. A másik hibát a motiváció eszközénél vétette, mivel 

a magyar munkavállalók a relatíve alacsony bérek miatt kevésbé motiválhatók azzal, hogy 

az új ötleteikkel járuljanak hozzá a vállalat teljesítményének javulásához. Sokkal 

hatékonyabb ösztönző eszköz lehetett volna a béremelés vagy a jutalom felajánlása.  

 

3.3.2 Esettanulmányok Trompenaars dimenzióira vonatkozóan  

Trompenaars (1995) kulturális dimenziói közül leggyakrabban az érzelmek kimutatásával 

kapcsolatos dimenzió, illetve az üzleti- és a magánélet keveredésére vonatkozó dimenzió 

okoz problémákat. 

A neutrális és az affektív kultúra képviselőinek interakciója gyakran vezet 

nézeteltérésekhez, konfliktusokhoz az üzleti kapcsolatok során. Az érzelmek kimutatása 

ugyanis az „arc” elvesztésével jár és visszatetszést kelt a neutrális kultúrák képviselőinek 

szemében. Ezen különbségek fontosságát mutatja, hogy még két neutrális kultúra 

képviselőjének interakciója is komoly gazdasági következményekkel járhat. Ezt jól 

példázza az az esettanulmány (Gesteland 2005, 38-39), amely egy észak-európai sörfőzde 

képviselőinek potenciális vietnámi partnerrel történő tárgyalását írja le. Az elhúzódó 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.007



83 

 

tárgyalások és a hónapokig tartó alkudozások a vegyesvállalat létrehozásáról megviselték 

az amúgy neutrális észak-európai képviselők idegeit. Egy különösen frusztráló tárgyalási 

nap végén az európai csoport vezetője nem tudta tovább rejtegetni érzelmeit, így arca 

vörössé vált, remegett a dühtől, majd olyan erősen szorította ökölbe a kezét, hogy a benne 

levő ceruza kettétört, amire a teremben azonnal csönd lett. Egy pillanattal később a teljes 

vietnámi csoport felállt és távozott a teremből. A következő nap egy háromsoros fax 

érkezett az európai cég központjába, amelyben a vietnámiak leírták, hogy soha többet nem 

akarnak tárgyalóasztalhoz ülni olyan nyers és arrogáns emberrel, mint az európai csoport 

vezetője. Az európai központban az üzlet és a hosszú hónapok tárgyalásainak megmentése 

érdekében úgy döntöttek, hogy a „bántó” menedzsert repatriálják, és a helyére egy 

pókerarcáról híres menedzsert küldenek. Néhány hónappal később a szerződést aláírták a 

vietnámiak.  

A konfliktus forrása
39

 ez esetben az volt, hogy a vietnámiak sokkal neutrálisabbak az 

észak-európaiaknál, így a negatív érzelmek kimutatása felháborodást váltott ki belőlük, 

ami a kapcsolatok végét jelentette volna, ha az európai központban nem lettek volna 

tisztában a kulturális különbségekkel és nem reagáltak volna megfelelően a kialakult 

helyzetre.  

A trompenaarsi dimenziók közül a másik leggyakrabban problémát generáló dimenzió, 

a specifikus és diffúz dimenzió. Az üzleti- és a magánélet összeolvadása ugyanis a 

specifikus kultúrákban elképzelhetetlen, ezért náluk az üzleti megbeszéléseket nem 

egészítik ki közös ebédek, illetve kulturális- vagy sportrendezvényeken való részvételek. A 

két kultúra közötti eltérések gazdasági következményeit jól mutatja a következő 

esettanulmány. Egy amerikai bútorgyártó vállalat értékesítési vezetője Buenos Airesbe 

érkezett, ahol egy helyszíni bemutatót kellett tartania. Az üzlet részleteit már előzetesen 

telefonon megbeszélték. Az amerikai üzletembert partnerei jókedvűen fogadták és elvitték 

egy kiváló szállodába, illetve meghívták ebédre. Az amerikai fél szóba hozta, hogy aznap 

délután szívesen megtartaná a bemutatót. Az argentinok azonban azt javasolták, hogy 

inkább pihenje ki fáradalmait, ismerkedjen a helyi szokásokkal, nézze meg a 

                                                 
39

 A konfliktus Gesteland (2005) feladat- és kapcsolat-orientált dimenziója közötti eltérésre is rávilágít, 

hiszen az észak-európaiak feladat-orientáltak szemben a kapcsolat-orientált vietnámiakkal, akik az üzlet 

megkötése előtt először megfelelő kapcsolat, bizalom kialakítására törekednek, ez pedig a feladat-orientált 

észak-európiai menedzserből ingerültséget és dühöt váltott ki, ami az érzelmek nyílt kimutatásához vezetett.  
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nevezetességket és majd másnap megtartja a bemutatót. A vendéglátók mindent megtettek, 

hogy amerikai partnerük jól érezze magát, egyikük még egy helyi hangszeren is játszott 

neki néhány slágert. Az amerikai viszont egyre türelmetlenebb lett, mivel tudta, hogy 

sietnie kell, mert otthon is sok munka várja. Ráadásul az üzlet jól elő volt készítve, csak 

meg kellett tartani a bemutatót és aláírni a szerződést. Az argentinok ellenben úgy 

viselkedtek, mintha őket nem is érdekelte volna az üzlet. Végül megállapodtak abban, 

hogy a bemutatót a látogatás harmadik napjának délelőttjén, 10 órakor tartják. Az amerikai 

fél pontosan érkezett a bemutatóra, az argentinok pedig fél óra késéssel érkeztek meg. Az 

amerikai már elkezdte volna a bemutatót, partnerei azonban kérdezgetni kezdték, hogy 

tetszik-e neki a város, az épületek, a zene, de kérdezték a családjáról, hobbijáról, 

vállalatáról és vállalatai további termékeiről is. Mindenről érdeklődtek, csupán az éppen 

bemutatandó bútorokról nem. Az amerikai ekkor megijedt, hogy az argentinok esetleg nem 

is akarnak vásárolni, csak nem akarják azonnal megmondani. Aztán a kérdések egy 

pillanatra abbamaradtak, és az amerikai ezt a pillanatnyi csöndet kihasználva belekezdett a 

bemutatóba, amit az argentinok rossz néven vettek. Később, amikor az amerikait a 

vendéglátók visszavitték a szállodába, megjegyezték neki, hogy minden amerikai 

egyforma, csak az üzlet érdekli őket és ráadásul azonnal és nem értik meg, hogy az üzlet 

nyélbeütése előtt meg kell ismerniük egymást, hiszen enélkül nem lehet bizalmat építeni, 

ami viszont fontos a hosszú távú üzleti kapcsolatok sikeréhez (Csath 2008, 106).  

A probléma jelen esetben abból adódott, hogy a specifikus kultúrával rendelkező 

amerikai üzletember nehezen viselte az üzleti élet és a magánélet keveredését, vagyis a 2 

napos szórakoztató programokat, a magánéletre vonatkozó kérdéseket, ami viszont 

természetes a diffúz kultúrával bíró argentinok számára
40

. A kulturális eltérések ez esetben 

is sértődéshez, illetve frusztrációhoz vezettek, amelyek az üzleti kapcsolatot is veszélybe 

sodorták.  

 

                                                 
40

 Ebben az esettanulmányban is megjelenik Gesteland (2005) feladat- és kapcsolat-orientált kultúrái közötti 

különbség, hiszen míg az amerikaiak az előbbivel, addig az argentinok az utóbbival jellemezhetőek.  
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3.3.3 Esettanulmányok Hall kultúra koncepcióira vonatkozóan 

Hall (1975 és 1990) kultúrakoncepciói szintén gyakran konfliktusok, félreértések forrásai a 

gazdasági életben. Ezzel megerősítik azt a szemléletet, mely szerint a kommunikáció 

kulturálisan determinált.  

A monokronikus és polikronikus kultúrák közötti különbséget jól illusztrálja az az 

esettanulmány (Csath 2008, 116-117), amely egy mexikói és egy amerikai üzletember 

tárgyalását írja le. A fiatal amerikai üzletember számítógépeket akart eladni Mexikóban. A 

tárgyalások során azonban – szerinte – mexikói partnere nagyon udvariatlanul viselkedett 

vele. Először is a tárgyalás kellős közepén 10 percig beszélt valakivel telefonon spanyolul, 

majd a titkárnője jött be és egyeztette vele a következő napi program tervezett ütemezését. 

Épphogy újra belemerültek a tárgyalásba, amikor a mexikói félnek eszébe jutott valami és 

elnézést kérve, 10 percre magára hagyta amerikai partnerét, akinek ez más nagyon sok 

volt. Azon gondolkodott, hogy feláll és elmegy, mivel partnere eddigi viselkedéséből 

ítélve, nyilván nem gondolja komolyan az üzletet. Ugyanezzel a problémával szembesült 

az az amerikai üzletember is, aki New Delhiben, Indiában kívánt új irodát nyitni 

(Gesteland 2005, 64-65). Az amerikai menedzser tisztában volt azzal, hogy a helyi 

szabályozások miatt gyakran kell kormányzati képviselőkkel tárgyalni, de arra nem 

számított, hogy ezek a tárgyalások rendkívül frusztrálóak lesznek. A tárgyalásokat ugyanis 

folyamatosan félbeszakították az indiaiak telefonhívásokkal, bejelentetlen látogatókkal, 

illetve hivatalnokok által behozott aláírandó dokumentumokkal. Ezen megszakítások miatt 

a tárgyalások gyakran fél napba is beleteltek, holott húsz perc alatt befejeződhettek volna. 

Három hónappal később az amerikai menedzser fejében megfordult, hogy a világ egy 

olyan részébe helyezteti át magát, ahol „rendesen” működnek a dolgok.  

A problémát mindkét esetben az okozta, hogy a monokronikus kultúrájú amerikai 

menedzser polikronikus kultúrájú üzleti partnerrel került szembe, akik számára a feladatok 

egyidejű végzése, a másik félbeszakítása, a tárgyalások telefonhívásokkal való 

megzavarása teljesen természetes dolognak minősült. A kulturális eltérések mindkét 

esetben majdnem a gazdasági kapcsolatok végét jelentették, hiszen az amerikaiak nem 

tudták mire vélni partnereik eltérő viselkedését.  

A magas- és alacsony-kontextusú kultúrák kommunikációjában rejlő eltérések szintén 

számos konfliktus és gazdasági probléma forrásai. Ennek kiváló példája az az 
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esettanulmány, amely egy holland beszerzési menedzser és indonéz beszállítója esetét 

taglalja (Gesteland 2005, 42-43). A holland beszerzési menedzser aggódott, mivel indonéz 

partnerétől megrendelt 6000 db farmerdzsekit, amelyekről a szerződés szerinti szállítási 

dátumot követő héten sem tudott semmit. Ez meglepte a holland felet, mivel korábbi 

megrendelései mindig két héttel a szállítási dátum előtt megérkeztek mindenféle hiba 

nélkül. A mostani megrendelés pontos szállítása azonban kulcsfontosságú volt, mivel a 

vállalat legnagyobb kiskereskedelmi partnerei rendelték őket, akik késedelmes szállítás 

esetén elálltak volna az üzlettől, ami a holland vállalat számára jelentős anyagi kárt okozott 

volna. A holland menedzser mindkét érdeklődő fax üzenetére azonnal válaszolt az indonéz 

partner, jelezve, hogy a termelés folyamatban van. Nem sokkal később az indonéz partner 

marketing menedzserétől rövid fax üzenet érkezett, amelyben sajnálattal tájékoztatta 

holland partnerét arról, hogy a szállítási idő hosszabb lesz, mivel a gyártás csúszott a 

beszállítók késlekedése miatt. Jelezte, hogy a szállítást két héten belül várhatja a holland 

fél, valamint kérte a hitellevél érvényességének 45 nappal való meghosszabbítását. A 

holland partner olvasva a faxot teljesen kiborult, hiszen tudta, hogy ha a hitellevél 

érvényességének meghosszabbítását 45 nappal kérte az indonéz fél, akkor nem fog két 

héten belül szállítani. Nem értette azt sem, hogy a miért nem jelezte az indonéz fél a késést 

azonnal, amikor tudomást szerzett róla. Ha a holland fél időben tudomást szerzett volna a 

késedelmes szállításról, akkor nem adta volna el előző nap az összes – hasonló minőségű – 

kínai farmerdzsekijét egy német kiskereskedőnek, hanem megtartotta volna azokat 

legfontosabb partnerei számára. Így viszont nem tudott számukra megfelelő terméket 

biztosítani.  

A konfliktus és a gazdasági kár ebben az esetben az eltérő kommunikációs stílusból 

következett. Az alacsony-kontextusú kommunikációval rendelkező holland menedzser 

ugyanis elvárta volna a direkt kommunikációs stílust és több információ megosztását az 

indonéz partnertől, aki viszont magas-kontextusú kommunikációja miatt indirekt módon 

kommunikált, kevés információt osztott meg partnerével és még a rossz hír közlését is 

halogatta, amely a magas-kontextusú kultúrák tipikus jellemzője.  

Az ebben a fejezetben bemutatott esettanulmányok megfelelően illusztrálják a 

kultúrakutatások hasznosságát azáltal, hogy rávilágítanak arra, hogy a kulturális 

különbségek figyelmen kívül hagyása milyen konfliktusokkal, nézeteltérésekkel és 
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gazdasági következményekkel jár(hat). Ezek a félreértések és gazdasági veszteségek 

azonban elkerülhetőek lennének, egyérszt, ha az üzleti interakcióban érintett felek tisztában 

lennének azzal, hogy az eltérő üzleti viselkedések az eltérő kulturális értékek és 

sajátosságok következményei, nem pedig az egyéni sajátosságoké, másrészt, ha a felek 

tudatosan készülnének a másik kultúra megismerésére. Ez utóbbit támasztja alá Borgulya 

(2002, 177) megállapítása is:  

„a nemzetközivé válás – az idegen nyelv ismerete kérdésén túl – felvet egy, a menedzserekkel 

szemben támasztott további elvárást: az arra való felkészültség igényét, hogy képesek legyenek 

egy más nemzeti kultúra közegében, vagy több kultúrájú, multikulturális vállalati keretek között 

adekvát módon irányítani, és a szoft tényezők szinergiára vezető kiaknázását megtalálni”.  

Konczosné (2003, 119) ezt annyiban egészíti ki, hogy a globalizáció által megkívánt 

újszerű kommunikáció és interkulturális érintkezés ismeretére nemcsak a 

menedzsmentnek, hanem az ilyen vállalatoknál dolgozó alkalmazottaknak is szükségük 

van, amivel teljes mértékben egyetértek.  

Gesteland (2005) szerint a nemzetközi üzleti szokások és gyakorlatok ismerete nemcsak 

a konfliktusok elkerülése miatt fontos, hanem azért is, mert a nemzetközi üzleti életben az 

eladó alkalmazkodik a vevőhöz, illetve, mert a látogatótól várják el, hogy alkalmazkodjon 

a helyi szokásokhoz. Ez utóbbi az ismertetett esettanulmányok közül csak egy esetben 

valósult meg, mégpedig az észak-európai sörfőzde képviselői esetében, akik, ugyan az első 

kudarc után, de olyan menedzsert küldtek az ázsiai országba, aki megfelelt az ottani 

szokásoknak, normáknak.  

Következésképpen a kultúrák és a kulturális különbségek ismerete nemcsak azért 

fontos, hogy a problémás szituációkat elkerüljük, hanem azért is, hogy tisztában legyünk 

azzal, hogy eladóként és/vagy látogatóként milyen szokásokhoz, normákhoz és viselkedési 

mintákhoz kell/ajánlatos alkalmazkodnunk a gazdasági sikeresség érdekében. 
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4. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS, AVAGY A NYUGAT-

DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATAINAK 

HATÁRON ÁTNYÚLÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI A 

KULTÚRÁK TÜKRÉBEN 

A határon átnyúló kapcsolatok vizsgálatának nincsen egységesen elfogadott mintája vagy 

modellje, ezért alapvetően a kutatási megközelítés és a kutatás célja határozza meg az 

alkalmazott módszertant. Mindehhez szükség van a kutatási megközelítésből adódóan 

használt definíciók fogalmi lehatárolására.  

4.1 AZ ALKALMAZOTT KULTÚRAFELFOGÁS ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS 

„…a kultúra dominanciája és koherenciája kivétel 

nélkül minden kiváló vállalat lényeges tulajdonsága.” 

/Peters – Waterman (1982)
41

/ 

 

Doktori értekezésemben és az empirikus kutatás során is a 2.1.1 alpontban bemutatott 

kultúradefiníciók közül Vitányi (1996) definícióját tekintem kiindulópontnak. A 2.2.1 

alfejezetben ismertetett kultúrakutatási irányzatok közül pedig a másodikat, vagyis a két 

nemzet interakcióit tanulmányozó megközelítést alkalmazom.   

A 2.2.2. alpontban felvázolt kutatási megközelítések közül az értekezésben a pozitivista 

szemlélet uralkodik interpretatív vonásokkal, hiszen az empirikus kutatás során a kritikus 

interakciós helyzetekre adott válaszok értékelése a kutató értelmezésétől (is) függ. A 

kutatás pszichológiai irányultságú, tehát bizonyos értékek mentén a kultúrák 

összehasonlítását célozza meg, amelynek során a kultúrát statikus elemként, tehát objektíve 

létező, adott, lassan változó elemként értelmezem, melynek határa megegyezik a nemzeti 

kultúra határával
42

. A kutatás ebből adódóan étikus jellegű, azaz a minden kultúrára 

                                                 
41

 Idézi Hofstede – Hofstede (2008, 345) 
42

 A disszertációban ugyanis a terjedelmi korlátok miatt a szubkultúrák figyelembe vételére nincs lehetőség, 

azt egy önálló kutatás keretében lenne célszerű vizsgálni.  
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jellemző dimenziók alapján hasonlítja össze a Nyugat-dunántúli régió kis- és 

középvállalatainak határon túli – tehát eltérő kulturális háttérrel rendelkező – gazdasági, 

üzleti partnereit.  

4.2 A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK MEGHATÁROZÁSA 

A kis- és középvállalatok fogalmát a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény határozza meg, amely 2005. január 1. óta 

megfelel az Európai Bizottság 2003. május 6. napján kiadott, 2003/361/EK számú 

ajánlásának (A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007-2013 

dokumentum nyomán
43

). A kis- és középvállalat kategóriája ennek alapján három 

szempont szerint kerül lehatárolásra.  

Az első paraméter a foglalkoztatottak száma. Ennek értelmében a 10 főnél kevesebbet 

foglalkoztató vállalatot mikro vállalatnak, a 10 és 49 fő között foglalkoztatókat 

kisvállalatoknak nevezik, míg a középvállalatok alkalmazotti létszáma 50 és 250 fő közé 

tehető.  

A második jellemző, ami alapján a két vállalati kategória között különbség tehető az a 

vállalat két értékmutatója, vagyis az éves nettó árbevétele és mérlegfőösszege. A mikro 

vállalatoknál az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg maximum 2 millió euróval 

ekvivalens forintösszeg, míg a kisvállalatoknál az éves nettó árbevétel vagy 

mérlegfőösszeg legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A középvállalatok 

esetében ez az érték az éves nettó árbevétel esetén 50 millió eurónak megfelelő forint, a 

mérlegfőösszeg vonatkozásában pedig maximum 43 millió euróval egyenértékű 

forintösszeg.  

A megkülönböztetés harmadik szempontját a függetlenségi kritérium képezi. Ez azt 

jelenti, hogy az a vállalat, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 

közvetett tulajdonosi részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy 

együttesen meghaladja a 25%-ot nem minősül kis- és középvállalatnak.  

                                                 
43

 Megjegyzem, hogy a dokumentum a vállalkozás szót használja, én azonban a disszertációmban a vállalat 

szó használata mellett teszem le a voksomat, mivel a vállalkozás szó inkább egy magatartási definíciót takar 

(Szerb et al. 2004, 126), míg a vállalat inkább a szervezeti keretekre utal, és jelen disszertációban ez utóbbi a 

lényeges.  
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A bemutatott meghatározástól eltérően a doktori kutatás során a kis- és középvállalatok 

lehatárolásánál csak az első szempontot, vagyis a foglalkoztatottak számát vettem 

figyelembe két okból. Egyrészt a kutatás szempontjából elégséges csak a vállalati méretet, 

tehát a foglalkoztatottak számát figyelembe venni, másrészt feltételeztem, hogy az éves 

nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg megadása csökkentené a kérdőíves felmérés során a 

válaszadási hajlandóságot, amit szerettem volna elkerülni, illetve feltételeztem, hogy a 

függetlenségi kritérium nem befolyásolná a vállalatok üzleti kultúráját és a képviselők 

üzleti magatartását, ezért ennek figyelembe vételétől is eltekintettem.  

4.3 AZ EMPIRIKUS KUTATÁS  

A kutatás célkitűzése, amint azt már az 1.1 alfejezetben is megfogalmaztam, a Nyugat-

dunántúli régió kis- és középvállalatai osztrák-magyar határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatainak vizsgálata volt kulturális aspektusból. A felmérés magyar szempontú volt. 

A kutatás témája és célkitűzése nemcsak a mintába kerülő vállalatok kiválasztási 

szempontjait determinálta, hanem az alkalmazott módszertani eljárásokat is.  

 

4.3.1 A kutatás módszertana 

A Nyugat-dunántúli régió határon átnyúló gazdasági kapcsolatairól készített doktori 

kutatásom során többféle módszert alkalmaztam, amelyek egymásra épülve tették lehetővé 

az elemzést.  

A kutatás első szakaszában egy kvantitatív eszközt (kérdőíves felmérés) alkalmaztam, 

amelynek segítségével felmértem a vizsgálatba bevont kis- és középvállalatok üzleti 

kultúráját, a kulturális különbségekről alkotott véleményét, valamint az osztrák üzleti 

partnerekkel fenntartott kapcsolataik főbb jellemzőit, sajátosságait és problémás helyzeteit.  

Tekintettel arra, hogy mérettől függetlenül a vállalatok sikeres működési 

mechanizmusait nemcsak a gazdasági törvényszerűségek, hanem az egyéni specialitások is 

befolyásolják (Bencsik 2009, 244), így jelen doktori kutatás során nem tekinthettem el a 

kvalitatív kutatás lefolytatásától. Ennek következtében a kvantitatív felmérést egy 

kvalitatív módszerrel (strukturált interjúk) egészítettem ki, annak érdekében, hogy minél 

pontosabb képet kapjak a határon átnyúló kapcsolatokról és, hogy minél jobban megértsem 
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a kapcsolatok működésének hátterében meghúzódó kulturális determinációkat, amelyek 

meghatározzák az együttműködésben szereplők gondolkodását, szokásait, attitűdjeit. Az 

interjúalanyokat a kérdőívet kitöltők közül választottam ki, két csoportra osztva, annak 

alapján, hogy tapasztaltak-e már kulturális különbségek okozta problémákat az 

osztrákokkal fenntartott kapcsolatok során (erről bővebben ld. a 4.3.1.2 alpontot). Ezzel a 

kulturális eltérések generálta konfliktusokat és azok megoldási módjait, illetve a 

konfliktusban résztvevő érzéseit, tapasztalatait kívántam feltárni. Másrészt, arra 

igyekeztem rávilágítani, hogy az interkulturális interakciók szereplői számos esetben 

nincsenek tisztában azzal, hogy egy adott problémát a kulturális eltérések okoznak, holott 

ennek ismeretében a problémák elkerülhetőek, illetve könnyebben megoldhatóak lennének.  

 

4.3.1.1 A kvantitatív kutatás  

A kvantitatív kutatás során az adatfelvétel fő eszköze a kérdőív volt, amely elsősorban a 

vizsgált határ menti régió kis- és középvállalatainak üzleti kultúráját, illetve az osztrák-

magyar határon átnyúló gazdasági kapcsolatokat térképezte fel. Ennek megfelelően a 

strukturált kérdőív négy kérdésblokkból, részből áll: 

 demográfiai adatok mind a vállalatra, mind pedig a válaszadóra vonatkozóan, 

 a kulturális különbségek vállalati megítélése és az abból fakadó problémák 

elkerülésére tett lépések,  

 az üzleti kultúra jellemzői a határ menti régió vállalatainál, 

 az osztrák-magyar határon átnyúló gazdasági kapcsolatok jellemzői, problémás 

szituációi, azok megoldási módjai.  

 

A demográfiai adatokra kilenc kérdés, a kulturális különbségek általánosságban vett 

megítélésére az első ezzel kapcsolatos kérdésre adott válasz függvényében két vagy három 

kérdés vonatkozott. Az üzleti kultúra kapcsán tizenhat attitűdállításra kellett válaszolniuk a 

kérdőívet kitöltőknek. Az osztrák-magyar határon átnyúló kapcsolatok jellemzőire, 

problémás szituációira tizennégy kérdés vonatkozott, ám azoknak a válaszadóknak, akik 

azt állították, hogy nem volt kulturális különbségből fakadó problémás üzleti szituációjuk, 

kevesebb kérdésre kellett válaszolniuk.  
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A demográfiai adatokra elsősorban alternatív zárt kérdésekkel és szelektív zárt 

kérdésekkel kérdeztem rá, de a nyelvtudásra vonatkozó kérdésnél meghagytam a 

lehetőségét annak, hogy a válaszadó a megadott lehetőségektől eltérő választ is adhasson. 

A kulturális különbségekre és azok megítélésére, megelőzésére vonatkozó kérdések között 

egyaránt szerepeltek alternatív zárt és többkimenetelű zárt szelektív kérdések is, adott 

esetben egyéb opcióval kiegészítve. Mivel az üzleti kultúra mérésével egy viszonylag 

nehezen számszerűsíthető, inkább szubjektív jellemzőt kívántam mérni, ezért az erre 

vonatkozó kérdéseknél egyszerű struktúrát alkalmaztam. Így az üzleti kultúra jellemzőinek 

felmérésére a 2.3 alfejezetben ismertetett kultúradimenziókra építve 16 attitűdállítást 

fogalmaztam meg, amelyekről a válaszadóknak egy 7 fokozatú Likert-skála használatával 

kellett elmondaniuk véleményüket
44

. A páratlan fokozatú skála használatát az indokolta, 

hogy a nem egyértelmű attitűd, vagyis a részben egyetért, részben nem ért egyet válasz is 

megfeleltethető legyen egy értéknek (Kehl – Rappai 2006), ami ez esetben a 4-es lett. Az 

osztrák-magyar kapcsolatokra vonatkozó kérdések számottevő része többkimenetelű 

szelektív zárt kérdés volt, több esetben – a kérdés tartalmának függvényében – biztosítva 

azt az opciót, hogy a válaszadó a megadottaktól különböző választ is bejegyezhessen. A 

kérdőívnek ebben a részében alternatív zárt kérdéseket is alkalmaztam, és a 

többkimenetelű szelektív zárt kérdéseknél bizonyos esetekben lehetőség volt több válasz 

megjelölésére is.  

Az adatgyűjtés megkezdése előtt elvégeztem a kérdőív próbalekérdezését is, amelynek 

során a közreműködők felhívták a figyelmemet bizonyos kiegészítések szükségességére, 

valamint a bonyolult, nehezen érthető állítások újrafogalmazására.   

Az adatfelvétel módszertani szempontból legkritikusabb pontja a mintavétel volt. Nem 

létezik ugyanis egy olyan hozzáférhető adatbázis vagy nyilvántartás, amely tartalmazná 

azokat a vizsgált régióbeli kis- és középvállalatokat, amelyek valamilyen formában 

rendelkeznek osztrák kapcsolattal. Következésképpen az alapsokaságot nem ismertem, így 

                                                 
44

 A legtöbb kultúra kérdőív előre megfogalmazott normákkal való egyetértésre kérdez rá, és ezek feltárásán 

keresztül igyekszik megragadni a kultúrát. A kérdőívek kultúra feltárására való alkalmasságát támogatja 

Hofstede et al. (1990) megállapítása is, mely szerint a kultúra társadalmi (nemzeti) szinten való 

megragadására az értékek vizsgálata (normatív megközelítés) ad megbízhatóbb képet (idézi Toarniczky 

2006, 15).  
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a kutatás legnehezebb része a mintába kerülő vállalatok felderítése volt. A kiválasztás 

kritériumai a következőek voltak: 

 kis- és középvállalati méret,  

 Nyugat-dunántúli telephely,  

 létező gazdasági kapcsolat osztrák vállalattal/vállalatokkal.  

 

A mintába kerülő vállalatoknál az egyes vállalati kategóriák kizárólag a 

foglalkoztatottak száma alapján kerültek meghatározásra. A kutatásba szándékosan nem 

vettem bele az éves nettó árbevételre és a mérlegfőösszegre vonatkozó kérdéseket, ami 

azonban a vonatkozó számviteli szabályoknak megfelelően lényeges lett volna. Két okból 

tettem így. Az egyik, hogy a kutatás szempontjából elégséges a foglalkoztatottak száma 

alapján kategorizálni a vállalatokat, a másik ok pedig az volt, hogy a vállalatok válaszadási 

hajlandóságát számottevően csökkentette volna, ha a pénzügyi kérdések is szerepeltek 

volna a kérdőívben.   

További kritérium volt, hogy a kérdőívet a fenti feltételeknek megfelelő vállalatnál 

dolgozó olyan személy töltse ki, aki az osztrák partnerrel valamilyen formában (például 

személyes, elektronikus) érintkezik. Lényeges kritérium volt az is, hogy egy vállalattól egy 

személy töltse ki a kérdőívet, hogy a vállalatok minél szélesebb köre kerüljön a mintába, és 

elkerülhető legyen az, hogy néhány vállalat összes dolgozója alkossa a mintát.  

A területi lehatárolást és a vállalati méret meghatározását követően a vállalatokat a saját 

ismeretségi körömben, illetve az ismerőseim ismerősei révén kerestem, vagyis a hólabdás 

mintavételi módszert alkalmaztam. Ezt egyrészt az indokolta, hogy az alapsokaságot nem 

ismertem. Azt ugyan tudtam, hogy a Nyugat-dunántúli régióban 2012 júniusában 155.077 

regisztrált vállalat működött
45

, arra vonatkozóan azonban, hogy ebből mekkora arányt 

képviselnek az általam vizsgált kis- és középvállalatok nem álltak rendelkezésre adatok. A 

kis- és középvállalatok pontos száma ismeretének hiányában – a vállalatokkal foglalkozó 

szervezetek sem készítenek ilyen jellegű statisztikákat
46

 –, azzal kapcsolatosan sem 

                                                 
45

 Statisztikai Tájékoztató Győr-Moson-Sopron Megye. www.ksh.hu Letöltve: 2012. 09. 16.  
46

 Az adatok gyűjtését a Központi Statisztikai Hivatalnál, a Győr-Moson-Sopron Megyei és a Zala Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamaránál, valamint a Magyar Köztársaság Ausztriai Nagykövetsége, Külgazdasági és 

Kereskedelmi Osztálya főtanácsosánál és vezető külgazdasági szakdiplomatájánál kíséreltem meg, 

eredménytelenül.  
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sikerült adatokat gyűjtenem, hogy hány kis- és középvállalat rendelkezik osztrák-magyar 

határon átnyúló gazdasági kapcsolattal, így célszerű volt a hólabda módszer alkalmazása, 

amit az is indokolt, hogy ez a módszer etnográfiai és antropológiai aspektusokat is 

magában foglal, ami az empirikus adatgyűjtés nélkülözhetetlen elemének tekinthető (Rubin 

– Babbie 1997). 

A lekérdezés önkitöltős, online kérdőív
47

 (1. sz. melléklet) segítségével történt, amelyet 

a Google Documents
48

 programja segítségével készítettem el. Tekintettel a hólabda 

módszer és az online kérdőív alkalmazására, a potenciális válaszadókat e-mailben 

kerestem fel, ahol a kérdőív online elérhetősége mellé egy kísérőlevelet (2. sz. melléklet) is 

megfogalmaztam. Ebben a levélben arra hívtam fel a lehetséges válaszadók figyelmét, 

hogy nem a vállalat gazdasági adataira vagyok kíváncsi, hanem elsősorban a vállalat üzleti 

kultúrájára, illetve az osztrák-magyar határon átnyúló gazdasági kapcsolatok jellemzőire. 

A kísérőlevélnek köszönhetően a kérdőív kitöltésével kapcsolatos kérdés, pontosításra 

vonatkozó igény nem merült fel a válaszadók részéről. Az online lekérdezés a félreértések 

és pontosítási igények elkerülése mellett lehetővé tette azt is, hogy értékelhetetlen kérdőív 

ne érkezzen, illetve ne történjen válaszmegtagadás, mivel a kérdőív valamennyi kérdésére 

válaszolni kellett, csak így engedte a rendszer a kérdőív befogadását. Ezt az indokolta, 

hogy a válaszadó mindenképpen állást foglaljon az adott kérdésben, hiszen nem tárgyi 

tudásra, hanem saját tapasztalatokra kérdezett rá a kérdőív. A válaszmegtagadás 

elkerülésének lehetősége kétségtelenül előnye volt az online kérdőív alkalmazásának. 

Hátránya azonban, hogy a kérdőívkitöltő kérhet másoktól segítséget, tanácsot, ami 

torzíthatja az eredményeket.   

Az adatgyűjtés során, amely 2012 júliusa és 2012 október eleje között zajlott, 147 

kérdőív gyűlt össze.  

A kérdőívek feldolgozása során egyrészt egyszerűbb, leíró jellegű statisztikai 

elemzéseket végeztem, amelyeket a Microsoft Excel táblázatkezelő program 2007-es 

verziójának segítségével dolgoztam fel. Másrészt, a többváltozós statisztikai elemzések 

                                                 
47

 A kérdőív a következő linken érhető el:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdBZU5jWkZpV2JGekZ6d20xYmRxbGc6MQ  
48

 Újabban Google Drive.  
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közül a faktorelemzés elvégzését tartottam szükségesnek, amelyet az SPSS statisztikai 

programcsomag 19.0 verziójának a segítségével végeztem el.  

A mintavétel nem tekinthető véletlen mintavételnek, hiszen előre kijelölt paraméterek 

(vállalati nagyság, határon túli kapcsolat, Nyugat-dunántúli telephely) alapján célzott 

rétegre irányult. A hólabda-mintavétel során az adatközlők kiinduló csoportját az 

ismeretségi körömből választottam ki, a többi válaszadó pedig a kiinduló csoport által 

javasoltakból került ki. A mintavétel területi jellemzőit figyelembe véve regionális szintű.  

 

4.3.1.2 A kvalitatív kutatás  

Az empirikus kutatás második lépéseként kvalitatív kutatást folytattam. Ezt számos 

tényező együttesen indokolta. Elsősorban a kvantitatív kutatás során kapott egyes 

eredmények további, még részletesebb feltárása tette szükségessé, ami egyébként is a 

kvalitatív kutatások lefolytatásának egyik fő motivációja (Creswell 2007, 39-40). Azokra 

az információkra ugyanis, amelyek a vizsgált kérdéskör mélyebb megértését teszik 

lehetővé, csak oly módon lehet szert tenni, ha a vizsgálat alanyaival közvetlenül 

elbeszélget a kutató, és bátorítja őket arra, hogy elmeséljék „történeteiket” és osszák meg a 

kutatóval tapasztalataikat, véleményüket az adott helyzettel kapcsolatban (Creswell 2007). 

Jelen kutatás során is ez volt a kvalitatív kutatás lefolytatásának fő oka, hiszen az osztrák-

magyar határon átnyúló gazdasági, üzleti kapcsolatok problémás szituációinak, azok 

eredetének, indokainak, valamint kezelési módjainak alaposabb tanulmányozását a 

kvantitatív felmérés eredményei nem tették lehetővé, ahhoz csak kiindulópontként 

szolgáltak.  

A kvalitatív kutatás elvégzését másodsorban az indokolta, hogy alaposan meg kívántam 

ismerni azt a kontextust, körülményt, helyzetet, amelyben a felmérés alanyai a problémás 

szituációval szembesültek, tanulmányozták és megélték azt. Az átélt „élményeik” mellett 

kíváncsi voltam a reakcióikra, a helyzet rájuk gyakorolt hatására ugyanúgy, ahogy a 

problémás helyzetből és annak kezelési módjából levont következtetéseikre is. Más szóval, 

nemcsak magát a problémás, negatív szituációt szerettem volna megismerni, hanem azt is, 

hogy ebben a vizsgálat alanyai hogyan viselkedtek, miként élték meg és milyen 

következtetéseket vontak le belőle a jövőre és más kultúrák képviselőivel történő üzleti 
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együttműködéseikre vonatkozóan. Azt kívántam elérni, hogy az alanyok ne csak 

kérdésekre válaszoljanak, hanem képet adjanak a saját megélt világukról alkotott 

elképzeléseikről (Kvale 2005, 25). 

Harmadrészt arra kívántam rávilágítani, hogy számos esetben az interkulturális 

interakciós helyzetek szereplői nincsenek tisztában azzal, hogy az adott problémás 

helyzetet a kultúrák eltérései okozzák és nem az üzleti partnerek egyéni sajátosságai. 

Ugyanis, ha tudnák, hogy a kritikus szituációt a kulturális különbségek okozzák, akkor 

azokat könnyebben tudnák megoldani, illetve elkerülni.  

Nem hagyva figyelmen kívül, hogy meglehetősen kevés szabály vagy módszertani 

konvenció létezik a kvalitatív kutatáson belül (Kvale 2005, 27), a fenti motivációk alapján 

a kvalitatív kutatás eszközének a strukturált interjút választottam, amit kettős cél motivált. 

Kiválasztását egyrészt a módszer egyik előnye, vagyis az interjúalanyok válaszainak 

összehasonlíthatósága indokolta, másrészt pedig az, hogy a vélemények, vélekedések 

kérdőíves vizsgálatánál finomabb elemzését is el lehessen végezni a fentebb részletezett 

okok miatt. A strukturált interjú során az általános kérdésektől a konkrétabb kérdések felé 

haladva tettem fel az interjúív kérdéseit.  

A kvalitatív kutatás megtervezésekor követtem az interjúkutatás Kvale (2005, 95) által 

felvázolt hét lépcsőfokát. Ennek megfelelően első lépésben megfogalmaztam az interjús 

kutatás célját, valamint meghatároztam, hogy melyek azok a témakörök, amelyeket az 

interjúnak lehetőség szerint le kell fednie. Az interjúív összeállítása során törekedtem arra, 

hogy az általános, demográfiai kérdéseket követően rávezető kérdésekkel kezdjem az 

interjút. Ennek megfelelően az interjúívet (ld. 3. és 4. sz. melléklet) három fő rész alkotja: 

az adatközlő háttere, az adatközlő benyomása az osztrák kultúráról, végül a negatív 

problémás helyzetek (kritikus interakciós szituációk) az osztrákokkal való 

együttműködések során. Az interjú összeállítása során bevezető, lekövető, vizsgálati, 

részletező és indirekt kérdéstípusokat (Kvale 2005, 137-138) használtam.  

A második lépésben megterveztem az interjú lebonyolításának menetét.  

Ezután került sor az interjúk lefolytatására. A kérdések feltétele előtt, minden 

interjúalanynak röviden felvázoltam a kvalitatív kutatás célját és menetét, és biztosítottam 

őket az adatok anonim és bizalmasan történő kezelése felől. A teljes kutatás ismertetésére 

nem volt szükség, tekintettel arra, hogy az összes interjúalany a kvantitatív kutatásnak is 
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részese volt, és ott megismerték a kutatás átfogó célját. A strukturált interjú folyamán a 

kérdéseket kötött sorrendben (Mason 2005), változtatás nélkül tettem fel valamennyi 

interjúalanynak. Az interjúíven szereplő kérdések jelentős részére kötelezően választ 

vártam, voltak azonban olyan kérdések is, amelyeket az interjúalanyok nem tudtak vagy 

nem akartak megválaszolni. A strukturált interjú használatának megfelelően ilyen 

esetekben sem tettem fel egyéb, például specifikus vagy szondázó kérdéseket (Gelei 2002), 

mivel egyrészt nem volt célom befolyásolni az interjúalany gondolatmenetét, másrészt azt 

sem akartam, hogy csak azért válaszoljanak valami esetleg nem odaillőt vagy a téma 

szempontjából lényegtelen dolgot, mert kötelező a válaszadás. A kapott válaszokat az 

interjú során a válaszadás pillanatában lejegyzeteltem, tekintettel arra, hogy a diktafon 

használatát, az interjú hanganyagának rögzítését mindössze három interjúalanyom 

engedélyezte. A válaszok lejegyzetelése minden esetben az interjúalany szavaival történt, 

amellyel így további „puha” információkat nyertem a későbbi elemzéshez. 

A negyedik lépcsőfok az elkészült interjúkat követően az adatrögzítés volt. Ezt minden 

esetben az interjút követő legrövidebb időn belül megtettem. Mindezek alapján egy 

egyórás interjú átirata rendszerint egy 6-8 oldalas dokumentumot eredményezett.  

Ötödik lépésként kiválasztottam azt az elemzési módszert, amely a kutatás céljának és 

témájának leginkább megfelelt. Kvale (2005, 189-191) az adatelemzés 5 fő módszerét 

különbözteti meg, amelyek a következők: 

 a jelentés kondenzáció, ami a hosszú interjúszövegek rövid, tömör formákká 

alakítását jelenti; 

 a jelentés kategorizáció, ami az interjúk kódolását és kategóriákba sorolását 

foglalja magában; 

 a narratív strukturálás egy szöveg társadalmi és időbeli szerveződését emeli ki 

nyelvészeti megközelítéssel;  

 a jelentés interpretáció a mélyebb, mögöttes jelentéseket alapul véve elemzi a 

szöveget;  

 a jelentésgenerálás ad hoc módszereken keresztül, ami a különböző megközelítések 

és technikák ad hoc használatát foglalja magában a jelentésalkotás során.  
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Jelen kutatásban a jelentés kondenzáció és a jelentés kategorizáció módszerét 

választottam, mint kiemelt adatelemzési metódust. A jelentés kondenzáció alkalmazását a 

tematizálás, a jelentés kategorizációét pedig a strukturálás lehetősége motiválta. Utóbbi 

során az interjúalanyok válaszait a 2.3-as alfejezetben ismertetett kultúradimenziós 

modellek dimenziói mentén kategorizáltam, amelynek segítségével hipotézisek tesztelése 

is elvégezhetővé vált. A fentieken túlmenően adott esetben az interjúalanyok által 

elmondottak mögöttes jelentéseinek feltárása, vagyis a jelentés interpretáció is lényeges 

elemzési módszer volt.  

Hatodik lépésként a kiválasztott metódus alapján elvégeztem a korábban lejegyzetelt és 

később átírt interjúk elemzését. Ezzel párhuzamosan megvizsgáltam azt is, hogy az 

eredmények érvényesek-e, vagyis, hogy mennyire szóltak arról azt interjúk, amit 

vizsgálniuk kellett.  

A hetedik egyben utolsó lépcsőfok, vagyis az eredmények leírása a tudományos 

követelményeknek megfelelően jelen értekezés keretében valósul meg.  

 A strukturált interjú használatát főként az indokolta, hogy az interjúalanyok válaszai 

összevethetőek legyenek. Erre azért volt szükség, mert az interjúk során rétegzett 

mintavételt alkalmaztam, vagyis az interjúkat két csoportban folytattam le és a két csoport 

eredményeit komparatív elemzésnek is alá kívántam vetni. A két csoportot annak alapján 

képeztem, hogy a kérdőíves felmérés egyik kérdésére milyen választ adtak. Az említett 

kérdés a következő: „Tapasztalatai alapján az osztrák és a magyar üzleti kultúra közötti 

különbségek okoztak-e már problémát az üzleti kapcsolatok során?” Az egyik csoportba 

azok a válaszadók kerültek, akik igennel (38 válaszadó), a másik csoportba pedig azok, 

akik a kérdésre nemmel válaszoltak (109 adatközlő). Minderre azért volt szükség, mert 

meg kívántam vizsgálni, hogy az egyik hipotézisem – mely szerint a válaszadók adott 

esetben nincsenek tisztában azzal, hogy az üzleti kapcsolatok során a problémákat a 

kulturális eltérések vagy egyéb tényezők okozzák-e – minden esetben helytálló-e.  

Az interjúalanyok az ismeretségi körömből, illetve az ismerősök ajánlása révén további 

vizsgált régióbeli kis- és középvállalatok dolgozói közül kerültek ki, de minden esetben 

olyan személyek köréből, akik a kérdőív kitöltésében is részt vettek. Más szóval, a 

potenciális interjúalanyok kiválasztása is a kvantitatív kutatás során már alkalmazott 

hólabda módszerrel történt. Mindezek alapján összesen 16 interjút folytattam le 2012 
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októberében olyan megosztásban, hogy az igennel válaszolók, vagyis a magyar és az 

osztrák kultúra közötti különbségekből fakadó problémákkal az üzleti interakciók 

alkalmával már szembesülők közül 9 fővel készítettem interjút, míg a nemmel válaszolók, 

tehát a fenti problémával nem szembesülők közül 7 fővel. Mindkét csoportnál ugyanazt a 

strukturált interjút használtam egy-két ponttól eltekintve. Ilyen volt például, hogy az 

igennel válaszolók esetében azt kértem, hogy a kulturális különbségekből fakadó 

problémás szituációkról meséljenek, míg a nemmel válaszolóktól azt kértem, hogy 

általánosságban a legproblémásabb üzleti szituációkról beszéljenek.  

Az interjúk helyszínei Győr-Moson-Sopron megyéből Győr és Abda, Vas megyéből 

Szombathely, Sárvár, Rábapaty, valamint Zala megyéből Zalaegerszeg és Gellénháza 

voltak. Az interjúk hossza átlagosan 1 órát tett ki, a legrövidebb interjú 42 percet vett 

igénybe, míg a leghosszabb 1 óra 13 percet. Az interjúkról készített átiratok összterjedelme 

112 oldalnyi írásos anyagot jelent. Ebből a szempontból előnyös, hogy az összes interjút 

személyesen készítettem el, hiszen így az átiratokban megjelenik általánosan az interjúra, 

illetve magára az interjúalanyra vonatkozó személyes benyomásom is.    

 

4.3.2 A kérdőíves minta értékelése  

A beérkezett 147 kérdőívből a vizsgált régió megyéi a következő arányban részesednek: 

Győr-Moson-Sopron megye 44%, Vas megye 21%, Zala megye pedig 36%. Más szóval 65 

válaszadó Győr-Moson-Sopron megyében, 30 Vas megyében, 52 viszont Zala megyében 

rendelkezik telephellyel. A vizsgált 147 vállalatból 102 esik a kisvállalati kategóriába, ami 

az összes felmért vállalat 69%-át jelenti, a további 31%-ot kitevő 45 vállalat pedig 

középvállalatnak minősül. A válaszadók telephelyének település szerinti megoszlását az 5. 

ábra mutatja.   
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5. ÁBRA: A KKV-K MEGYÉK ÉS TELEPHELYEK SZERINTI MEGOSZLÁSA (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Az ábrából kitűnik, hogy a kisvállalatok közel kétharmada (92 vállalat) a 

megyeszékhelyeken és a városokban található. A megyeszékhely vonatkozásában Győr-

Moson-Sopron megyében (29 vállalat), a városokban pedig Zala megyében (25 vállalat) 

dominálnak a kisvállalatok. Vas megyében ezzel szemben kvázi kiegyenlítettnek tekinthető 

az arány. A középvállalatok viszonylatában azonban egyértelműen a városok a 

meghatározóak, főleg Vas és Zala megyében. A régió harmadik megyéjében e tekintetben 

is a megyeszékhely a meghatározó, köszönhető ez minden bizonnyal kedvező 

infrastrukturális adottságainak és földrajzi elhelyezkedésének.  

Ami a vizsgált kis- és középvállalatok profilját illeti, a felmérésben szereplő vállalatok 

mintegy harmada (32%-a) termeléssel, gyártással foglalkozik, míg a további kétharmad 

(65%) a szolgáltatások területén tevékenykedik (6. ábra). Le kell szögezni azonban, hogy a 

vizsgált kis- és középvállalatok 3%-a, vagyis 5 vállalat tevékenységi körében mind a 

termelés, mind pedig a szolgáltatás megtalálható.  
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6. ÁBRA: A VIZSGÁLT KKV-K PROFILJA (%-BAN, N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A válaszadó személyek demográfiai adatait elemezve azt mondhatom, hogy az 

adatközlők valamivel több, mint fele, egészen pontosan 58%-a férfi volt, 42%-a pedig nő.  

Ami a kérdőívet kitöltők kor szerinti megoszlását illeti: 44 válaszadó a 35 év alatti 

korosztályhoz tartozik (30%), 57 fő pedig a 36 és 49 év közöttihez (39%), míg 50 év feletti 

életkorral 46 válaszadó (31%) rendelkezik. A válaszadók nem és kor szerinti megoszlását 

együttesen vizsgálva az állapítható meg, hogy a nők a fiatalabb, a férfiak pedig az idősebb 

korosztályban képviseltetik magukat. A középső korosztályban nagyjából kiegyenlített az 

arány, azonban itt is, ha hajszálnyival is, de a férfiak vannak többségben (7. ábra).  

7. ÁBRA: A VÁLASZADÓK NEM ÉS KOR SZERINTI MEGOSZLÁSA (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 
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A válaszadók beosztását tekintve elmondható, hogy a megkérdezetteknek pontosan a 

fele felsővezetőként, 22%-uk középvezetőként, 28%-uk viszont alkalmazotti beosztásban 

dolgozik a vizsgált kis- és középvállalatoknál.  

A legmagasabb iskolai végzettségre vonatkozó kérdésre 6 opció közül választhattak az 

adatközlők (8. ábra). 8 osztályt vagy annál kevesebbet egyetlen válaszadó sem végzett. 

Középfokú végzettséggel a válaszadók 16%-a rendelkezik: ebből 7 fő, vagyis a válaszadók 

5%-a szakmunkásképzőben vagy szakiskolában szerezte végzettségét, míg 16 fő (11%) 

szakközépiskolában vagy gimnáziumban. Az OKJ
49

 szerinti felsőfokú szakképzés 

keretében 11 fő szerzett oklevelet, ami az összes válaszadó 7%-a. Legnagyobb arányban 

(72%, 106 fő) főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkeznek a válaszadók. Ennél 

magasabb végzettséggel, vagyis PhD vagy DLA fokozattal mindössze 7 válaszadó (5%) 

rendelkezik, akik egy alkalmazottat leszámítva mind felsővezetők.  

8. ÁBRA: A VÁLASZADÓK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (%-BAN, N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A válaszadó nyelvtudására vonatkozó kérdésnél 8 válaszlehetőséget adtam meg a 

kérdőívben, amelyek a következőek voltak: a német, illetve az angol alap-, közép- és 

felsőfokú ismerete, a nem beszél idegen nyelven kategória, valamint meghagytam azt a 

lehetőséget, hogy a válaszadó a megadott két nyelvtől eltérőt is bejegyezhessen az egyéb 

kategóriába. A német és az angol nyelv kiemelését egyrészt az indokolta, hogy 

                                                 
49

 OKJ: Országos Képzési Jegyzék 
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Magyarországon ez a két leggyakrabban beszélt nyelv: a német Ausztria földrajzi 

közelsége és történelmi okok miatt meghatározó, az angol pedig világnyelv. Másrészről 

feltételeztem, hogy az osztrák-magyar határon átnyúló kapcsolatok során ez a két nyelv a 

leggyakrabban használt. A válaszadók több opciót is bejelölhettek, hiszen ma már – főleg a 

fiatalabb korosztály esetében – gyakran előfordul, hogy egy ember több idegen nyelven is 

beszél, így viszont értelemszerűen a százalékértékek összege meghaladja a százat (4. 

táblázat). 

3. TÁBLÁZAT: A VÁLASZADÓK NYELVTUDÁSA (%-BAN) 

Nyelv A válaszadó nyelvtudása 

Német alapfok 23% 

Német középfok 34% 

Német felsőfok 23% 

Angol alapfok 22% 

Angol középfok 32% 

Angol felsőfok 9% 

Nem beszél idegen nyelven 10% 

Egyéb  13% 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A táblázatból látható, hogy az idegen nyelvet nem beszélők aránya alacsony, mindössze 

10% (15 fő). Ezzel szemben az összes válaszadó 80%-a beszéli valamilyen szinten a német 

nyelvet, ebből a legmagasabb arányban középfokú szinten, ami társalgási szintnek 

tekinthető. Az angolt némileg kevesebben, a minta 63%-a beszéli valamilyen szinten. A 

némethez hasonlóan, az angol esetében is a középfokú szint a domináns. A felsőfokú 

nyelvtudás tekintetében látható, hogy míg a német nyelvet felsőfokon a válaszadók 

majdnem egynegyede beszéli, addig ugyanilyen szinten az angol nyelvet még a válaszadók 

egytizede sem.  

A táblázatból kitűnik, hogy az egyéb kategóriát a válaszadók 13%-a, tehát 19 fő jelölte 

meg, de itt előfordult olyan is, hogy a válaszadó nem egy, hanem két egyéb beszélt nyelvet 

is megadott. Összesen 8 egyéb nyelvet jegyeztek be a válaszadók (9. ábra), amelyeket 
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különböző szinteken beszélnek. Volt olyan válaszadó, aki csak a beszélt nyelvet adta meg, 

annak szintjét azonban nem.  

9. ÁBRA: A VÁLASZADÓK EGYÉB NYELVTUDÁSA (%-BAN, N=19) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A demográfiai adatok felmérését követően a kérdőív a mintába került vállalatok 

véleményét mérte a kulturális különbségek fontosságával kapcsolatban, a H1 hipotézis 

tesztelésének céljából. Célom volt felmérni, hogy a régió vizsgált kis- és középvállalatai 

fontosnak tartják-e, és ha igen, milyen mértékben a kulturális különbségeket az üzleti 

kapcsolatok során, illetve milyen konkrét lépéseket, intézkedéseket tesznek a kulturális 

eltérésekből fakadó problémák, súrlódások elkerülése érdekében.  

A kérdőívnek ebben a részében az első kérdés arra vonatkozott, hogy a válaszadó 

„véleménye szerint a határon átnyúló üzleti kapcsolatok során figyelembe kell-e venni, 

hogy a külföldi partner üzleti kultúrája eltérő, hogy más szokásokkal rendelkezik és más 

szabályok szerint intézi üzleti ügyeit”. A megkérdezettek 93%-a (137 fő) szerint igenis 

számításba kell venni az üzleti kapcsolatok során a kultúrák különbözőségét. Ugyanakkor 

7% szerint, ami 10 válaszadót jelent, az eltérő üzleti kultúrával és szokásokkal nem kell 

foglalkozni a gazdasági kapcsolatok folyamán. A második kérdés ehhez kapcsolódik, 

hiszen arra kérdezett rá, hogy a válaszadó miért gondolja úgy, hogy a kulturális 

különbségeket nem kell figyelembe venni az üzleti kapcsolatok során. A 10 főből 6 fő ezt 

azzal indokolja, hogy a külföldi partner üzleti kultúrája nem tér el jelentősen a sajátjától, 

ebből kifolyólag foglalkozni sem kell vele. Ebben a véleményben megjelenik az az 
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egocentrizmus-szindrómának nevezett „tünetegyüttes”, amelyet Verluyten úgy jellemez, 

hogy a partnerek öntudatlanul is úgy vélik, hogy „a dolgok mindenütt ugyanúgy történnek, 

illetve kell, hogy történjenek, mint odahaza” (idézi Lendvai 2010, 259). A további négy fő 

indoka inkább gazdasági szempontú, hiszen két fő azért nem tartja lényegesnek az üzleti 

kapcsolatok során a kulturális eltéréseket, mert véleményük szerint a kulturális 

különbségek figyelembe vétele nem befolyásolja az üzlet eredményességét, a másik két 

válaszadó pedig úgy véli, hogy az üzlet pénzről szól, nem pedig egymás kultúrájának 

megismeréséről. Habár lehetőség volt egyéb indok bejegyzésére is, ezzel az opcióval a 

megkérdezettek nem éltek.  

A kulturális különbségek figyelembe vételét szükségesnek tartó válaszadóknak további 

kérdésekre kellett felelniük a kulturális eltérések fontosságára vonatkozóan. Az első kérdés 

azzal volt kapcsolatos, hogy a válaszadó „milyen mértékben ítéli fontosnak a kultúrák közti 

különbségek figyelembe vételét”. Az előre megadott lehetőségek közül a megkérdezettek 

42%-a fontosnak, 29-29%-a pedig részben vagy nagyon fontosnak tekinti a kultúrák közti 

eltéréseket. Ezt követően az adatközlőknek arról kellett nyilatkozniuk, hogy milyen konkrét 

lépéseket tesznek ők vagy a vállalatuk a kultúrák közti különbségek figyelembe vétele 

szempontjából. A négy megadott opció mellett a válaszadók egyéb választ is 

bejegyezhettek, valamint több opciót is választhattak, amivel éltek is (10. ábra).  

10. ÁBRA: A KULTURÁLIS ELTÉRÉSEK FIGYELEMBE VÉTELÉRE TETT KONKRÉT LÉPÉSEK (%-BAN, 

N=137) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 
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Az ábrából jól látható, hogy a 137 válaszadó 15%-a semmilyen konkrét lépést nem tesz 

a kulturális eltérések figyelembe vételére, annak ellenére, hogy azokat lényegesnek tekinti. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy elsősorban azok a válaszadók nem tesznek semmilyen 

konkrét lépést, akik a kulturális különbségeket részben fontosnak tartották. Viszont két 

válaszadó, akik amúgy nagyon fontosnak tartják a kulturális eltéréseket, mégsem tesznek 

semmit azok számításba vételével kapcsolatban. Ez gondot jelenthet a kapcsolatok során, 

hiszen, ahogy Lendvai rámutat „a kommunikatív jellegű interkulturális konfliktusok 

spontán, a partnerek szándékától függetlenül következnek be… a kiváltó ok rendszerint a 

partnerkultúra nem ismerésében keresendő” (Lendvai 2010, 259). Bíztatóak ellenben azok 

az adatok, amelyek azt mutatják, hogy a válaszadók 72%-a előzetesen tanulmányozza a 

külföldi partner kultúráját és annak észben tartásával folytatja üzleti tárgyalásait, 

megbeszéléseit, hiszen ők a fenti kommunikációs problémákat könnyebben kivédik. 

További pozitívum, hogy a megkérdezettek 6%-a részt vesz/vett interkulturális tréningen 

vagy szervez/szervezett ilyet a különböző kultúrák jobb megismerése érdekében. Ezzel 

szemben sajnálatos, hogy a megkérdezettek 2%-a teljes mértékben lemond a saját 

kultúrájáról, illetve annak szokásairól és a külföldi partner kultúrájához alkalmazkodik. A 

válaszadók 5%-a pedig egyéb lépéseket tesz a kulturális különbségek figyelembe vételére. 

Ezen lépések mindegyike a személyes tapasztalatokra és a személyes ismeretségekre épül. 

Egy válaszadó itt a személyes tapasztalata mellett a 40 éves üzleti tárgyalási rutinját is 

kihangsúlyozta.  

A kulturális különbségek megítélését illetően összességében elmondható, hogy a 

válaszadó vállalatok tisztában vannak a kulturális eltérések jelentőségével, azokat döntően 

fontosnak vagy nagyon fontosnak tekintik és ennek megfelelően lépéseket is tesznek azok 

megismerésére és a belőlük származó problémák elkerülésére.  

A kérdőív következő blokkja a vizsgált kis- és középvállalatok üzleti kultúráját mérte 

16 attitűdállítás segítségével, a H2 és H3 hipotézis tesztelése céljából. Az attitűdállításokat 

a 2.3-as alfejezetben ismertetett kultúradimenziók segítségével fogalmaztam meg. A 16 

attitűdállítás fele Hofstede (1980) első négy dimenziójára épül a következő megoszlásban: 

két-két állítás vonatkozik a hatalmi távolságra és a kollektivizmus-individualizmus 

dimenziójára, továbbá két-két állítás méri a maszkulinitás-femininitás dimenzióját, illetve a 

bizonytalanságkerülés dimenzióját. Trompenaars (1995) dimenziói közül kettőt, a 
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specifikus-diffúz, valamint a neutrális-affektív dimenziókat választottam és dimenziónként 

két-két állítást fogalmaztam meg. A fennmaradó négy attitűdállítás megfogalmazásakor 

Hall (1975 és 1990) kulturális dimenzióit vettem alapul, így két állítás a monokronizmus és 

polikronizmus dimenzióját méri, míg a másik kettő a kommunikáció kontextusát vizsgálja 

annak alapján, hogy vajon az alacsony vagy magas a vizsgált kis- és középvállalatoknál. 

Tulajdonképpen az attitűdállítások a GLOBE-kutatás dimenziói közül is lefednek négyet, 

illetve Gesteland (2005) dimenziói közül hármat.  

A válaszadóknak azt kellett eldönteniük, hogy az adott attitűdállítással milyen 

mértékben értenek egyet és véleményüket egy hétfokozatú Likert-skálán kellett 

bejelölniük, ahol az 1-es érték az egyáltalán nem ért egyet, a 7-es pedig a teljes mértékben 

egyetért opciót jelentette.  

A kapott válaszokat nemcsak a vizsgált kis- és középvállalatok általánosságban vett 

üzleti kultúrájának feltérképezéséhez használtam, hanem ahhoz is, hogy igazoljam a H3 

hipotézist, miszerint a vizsgált régióbeli kis- és középvállalatok képviselőinek üzleti 

magatartása interkulturális interakciós helyzetekben nem egységes, hanem különböző 

kategóriákba sorolható. Ehhez pedig a többváltozós statisztikai eljárások közül a 

faktorelemzés módszerét választottam.  

Az első két állítás (a kérdőívben „a” és „b” állítás) a hatalmi távolság mértékét 

vizsgálta, ami hasonlóságot mutat Gesteland (2005) formális és informális dimenziójával. 

Ezt a két attitűdállítást úgy fogalmaztam meg, hogy mindkét esetben a „teljes mértékben 

egyetért” válasz jelentse a magas hatalmi távolságot, az „egyáltalán nem ért egyet” 

vélemény pedig a kis hatalmi távolságot.  

Az első állítás azzal kapcsolatos, hogy a válaszadó előnyben részesíti-e, ha az üzleti 

kapcsolatok során a külföldi fél a vezetéknevén vagy a rangja, beosztása alapján szólítja 

meg vagy magázza. A 147 megkérdezettből 88 fő, tehát 60% valamilyen mértékben 

egyetért ezzel az állítással (11. ábra). A középértéket a válaszadók 16%-a jelölte be, vagyis 

ők részben egyetértenek az állítással, részben viszont nem. Az állítással összesen a 

válaszadók 24%-a nem ért egyet. Ennek az attitűdállításnak a módusza 5, vagyis a 

legtöbben – a válaszadók közel egyharmada – az 5-ös értéket választották a skálából, a 

válaszok átlaga azonban 4,47, míg a szórás értéke 1,79. Összességében tehát erre az 
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attitűdállításra adott válaszok alapján azt mondhatom, hogy a közepesnél valamelyest 

nagyobb hatalmi távolsággal jellemezhetők a vizsgált régióbeli kis- és középvállalatok.  

11. ÁBRA: A HATALMI TÁVOLSÁG MÉRTÉKE AZ ELSŐ ATTITŰDÁLLÍTÁS ALAPJÁN (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Annak érdekében, hogy a hatalmi távolság mértékéről valós képet kapjak, célszerű 

megvizsgálni a másik erre a dimenzióra vonatkozó attitűdállítást is, amely így szól: 

„Zavar, ha a saját rangomnál alacsonyabb rangú partnerrel kell tárgyalnom”. Ezzel az 

állítással a válaszadók majdnem fele, 71 fő (48%) egyáltalán nem ért egyet – így a módusz 

értéke 1 lett –, míg további 49 fő (33%) valamilyen mértékben nem ért egyet (12. ábra). 

Az állítással csupán egyetlen válaszadó ért teljes mértékben egyet, de a valamekkora 

mértékben egyetértők aránya is elenyésző, csak 11%. Tíz megkérdezett egyet is ért, meg 

nem is az állítással, így ők a középértéket jelölték be. A válaszok átlaga 2,20, míg a szórás 

1,48, amely arra enged következtetni, hogy e tekintetben a vizsgálatba bevont kis- és 

középvállalatok kis hatalmi távolsággal jellemezhetőek.  
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12. ÁBRA: A HATALMI TÁVOLSÁG MÉRTÉKE A MÁSODIK ATTITŰDÁLLÍTÁS ALAPJÁN (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A hatalmi távolságra vonatkozó két attitűdállítás eredményeit összevetve, vagyis az 

átlagokat súlyozva
50

 (3,335) az állapítható meg, hogy a vizsgált kis- és középvállalatok a 

közepesnél valamivel kisebb hatalmi távolsággal jellemezhetőek.  

A következő két attitűdállítás („c” és „d” állítás) szintén Hofstede (1980) dimenzióiból 

merít, hiszen a kollektivizmus vagy az individualizmus nagyságát méri. A két állítást úgy 

alakítottam ki, hogy az elsőnél az „egyáltalán nem ért egyet”, a másodiknál pedig a „teljes 

mértékben egyetért” válaszok jelöljék az individualizmust, a kollektivizmust pedig ezek 

ellentettje.   

Az első állítással, miszerint „jobban kedvelem, ha a feleket a tárgyalásokon többen 

képviselik”, a válaszadók majdnem fele, vagyis 47%-a valamilyen formában egyetért. Igaz 

a teljes mértékben egyetértők aránya mindössze 5%. A megkérdezettek valamivel több, 

mint egynegyede (28%) nem ért egyet valamilyen mértékben az állítással, amiből az 

egyáltalán egyet nem értők aránya 12%. A középső értéket az adatközlők egynegyede 

preferálta. A válaszok átlaga így 4,19, a módusz pedig 5, amely értéket a megkérdezettek 

25%-a jelölte be. Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy jelen állítás 

alapján inkább gyenge kollektivizmus jellemzi a megkérdezett kis- és középvállalatokat, 

mint individualizmus.   

                                                 
50

 A súlyokat úgy alakítottam ki, hogy az egy dimenzióra vonatkozó mindkét attitűdállítás azonos súllyal 

rendelkezzen, vagyis ugyanolyan mértékben magyarázza az adott dimenziót.  
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A dimenzióval kapcsolatos második állítás így szólt: „Számomra az üzleti kapcsolatok 

során a feladatok fontosabbak, mint az emberi kapcsolatok”. A középső értéket a 

válaszadók valamivel több mint egynegyede (26%) választotta, így ez az érték lett a 

módusz. Ez az eredmény majdhogynem azonos az előző állítás ugyanezen értékére adott 

válaszokkal. Az egyetértők és nem egyetértők aránya azonban némileg módosult, és 

nagyjából egyenlő mértékű. Az állítással valamilyen mértékben egyet nem értők aránya 

ugyanis 39%, a valamily formában egyetértők aránya pedig 35%. Az átlag így 3,91, míg a 

szórás értéke 1,55. Ezek a számok is azt mutatják, hogy inkább gyenge kollektivizmus 

határozza meg a vizsgált kis- és középvállalatok üzleti kultúráját.  

A kollektivizmus-individualizmus tekintetében az összesített adatokat nézve (13. ábra) 

azt állapítottam meg, hogy az elemzésbe bevont régióbeli kis- és középvállalatok inkább 

gyengén kollektivista tulajdonságokat mutatnak, mint individualistákat. 

13. ÁBRA: A KOLLEKTIVIZMUS-INDIVIDUALIZMUS MÉRTÉKE (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Az „e” és „f” attitűdállítás azt mérte, hogy a vizsgált vállalatok inkább nőies vagy 

inkább férfias vonásokat mutatnak az üzleti kapcsolatok során. A két állítást úgy 

fogalmaztam meg, hogy az elsőnél a skála legfelső értéke jelentse a feminin kultúrát, a 

másiknál pedig a skála legalsó értéke jelölje ugyanezt.  
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Az „e” attitűdállítás, amelyet a válaszadóknak értékelniük kellett a következő volt: 

„Egyáltalán nem befolyásol, hogy milyen nemű partnerrel tárgyalok”. A legtöbb 

megkérdezett, egészen pontosan 36% teljes mértékben egyetért ezzel az állítással, így a 7-

es érték lett a módusz. További 39%-a a válaszadóknak valamilyen mértékben egyetért az 

állítással, míg csupán az adatközlők egyötöde nem ért egyet valamilyen formában az 

állítással. A középső értéket jelölők aránya is elenyésző, csupán 5%. Az átlag értéke 

mindezek alapján 5,29, míg a szórásé 1,79. Mivel a válaszadók háromnegyede valamilyen 

mértékben egyetért az állítással, így azt mondhatom, hogy a vizsgált kis- és 

középvállalatok a feminin kultúra sajátosságaival jellemezhetőek.  

Az „f” állítás azt mérte, hogy a megkérdezett előnyben részesíti-e, ha az üzleti 

tárgyalások során egyik félé a vezető szerep. A válaszadók egynegyede (37 fő) egyáltalán 

nem részesíti ezt előnyben (ők adják a módusz értékét is), további 58 fő (39%) pedig 

különböző mértékben ugyan, de szintén nem ért egyet ezzel az állítással. A valamilyen 

mértékben egyetértők aránya 22%, míg a középső értéket választóké 14%. Mivel összesen 

a válaszadók kétharmada nem ért egyet az állítással, így az átlag 3,02-es értéket vett fel, a 

szórás értéke pedig 1,76. Erre az állításra adott válaszok alapján tehát a megkérdezett 

vállalatok a nőies kultúra jellegzetességeit mutatják.  

Egybevetve a két attitűdállítás releváns adatait, az állapítható meg, hogy a vizsgált kis- 

és középvállalatok egyértelműen a feminin kultúra képviselői, amit a 14. ábra összegző 

adatai is jól illusztrálnak.  
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14. ÁBRA: A MASZKULINITÁS-FEMININITÁS MÉRTÉKE (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A „g” és „h” attitűdállítás az utolsó kettő, amely Hofstede (1980) dimenzióira 

támaszkodik; ezek a bizonytalanságkerülés mértékét vizsgálják. Mindkét állítást úgy 

fogalmaztam meg, hogy a 7-es érték magas bizonytalanságkerülést, az 1-egy érték pedig 

alacsony bizonytalanságkerülést mutasson.  

A „g” állítás azt mérte, hogy a megkérdezettek az üzleti tárgyalásokra általában írásos 

dokumentumokkal készülnek-e és ezeket a külföldi partner rendelkezésére bocsátják-e. A 

válaszadók 26%-a teljes mértékben egyetért ezzel az állítással, így a módusz értéke 7. 

Emellett további 38%-a a megkérdezetteknek egyetért valamekkora mértékben az 

állítással. A valamilyen mértékben nem egyetértők aránya alacsony, összesen 16%. Azok, 

akik egyet is értenek az állítással, meg nem is, a válaszadók egyötödét teszik ki. A 

válaszok átlaga 5,08, a szórás értéke pedig 1,66, mégis összességében a válaszadók 

kétharmada egyetért az állítással, így kijelenthető, hogy ezen állítás alapján a megkérdezett 

kis- és középvállalatok inkább magas bizonytalanságkerüléssel jellemezhetőek.  

A „h” attitűdállítás arra kereste a választ, hogy az adatközlők mennyire szeretik, ha az 

üzleti tárgyalások végén egyértelműen rögzítik a következő lépést, annak idejét és helyét. A 

kapott válaszok alapján 90 fő, vagyis a megkérdezettek 61%-a teljes mértékben egyetért 

ezzel az állítással, de további 47 fő (32%) is egyetért vele, bár eltérő mértékben. Az 

állítással mindössze a válaszadók 2%-a nem ért egyet. A középső értéket 8 fő (5%) 
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választotta. Mindezek alapján a válaszok módusz értéke 7, az átlaga 6,30, a szórás pedig 

1,05. Ezekből az adatokból az a következtetés vonható le, hogy a vizsgált kis- és 

középvállalatok e szempont szerint is magas bizonytalanságkerüléssel írhatóak le.  

A két erre a dimenzióra vonatkozó attitűdállítás súlyozott átlaga 5,69, vagyis a 

vizsgálatba bevont kis- és középvállalatokat közepesen magas bizonytalanságkerülés 

jellemzi, amit a következő ábra is kiválóan szemléltet (15. ábra).  

15. ÁBRA: A BIZONYTALANSÁGKERÜLÉS MÉRTÉKE (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A soron következő négy attitűdállítás már Trompenaars (1995) dimenzióira épít. 

Ezekből az első kettő, sorrendben az „i” és a „j” állítás, a specifikus és diffúz kulturális 

vonásokat vizsgálta. Mindkét attitűdállítást annak megfelelően fogalmaztam meg, hogy a 

skála 7-es értéke jelentse a diffúz, az 1-es értéke pedig a specifikus kultúra 

jellegzetességeit.  

Az „i” attitűdállítás azt mérte, hogy a megkérdezettek jobban szeretik-e, ha az üzleti 

tárgyalásokon baráti a légkör. Az állítással a 147 válaszadóból 109 ért valamilyen 

formában egyet és csupán 5 nem. A fennmaradó 35 fő részben egyetért az állítással, 

részben viszont nem. Mivel legnagyobb arányban (28%) a válaszadók teljes mértékben 

egyetértenek az állítással, ezért a módusz értéke 7. Az átlag ellenben 5,45, a szórás értéke 
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pedig 1,27. Mindezekből arra lehet következtetni, hogy e tekintetben a kis- és 

középvállalatok a diffúz kultúra jegyeit viselik magukon.  

A „j” attitűdállítás így szólt: „Szeretem, ha az üzleti programokat szabadidős 

tevékenységek (pl. kulturális vagy sportesemények) is kiegészítik”. Ezzel az állítással a 

válaszadók közel fele, 47%-a ért valamekkora mértékben egyet, míg egyharmada nem ért 

egyet. A középső, 4-es értéket az adatközlők egyötöde választotta. A legtöbben, a 

válaszadók negyede az 5-ös értéket jelölte be, így ez lett a módusz értéke. Az átlag 

azonban 4,22, amihez 1,70-es szórás érték párosul. Mindez azt mutatja, hogy ezen állítás 

vonatkozásában inkább diffúznak tekinthetőek a vizsgált vállalatok.  

A két attitűdállításra vonatkozó eredmények átlagait súlyozva 4,835-ös értéket kaptam, 

ami alapján azt mondhatom, hogy az elemzésbe bevont kis- és középvállalatok diffúz 

kultúrával jellemezhetőek, amit specifikus vonások egészítenek ki. Ezt a következő ábra is 

megerősíti (16. ábra).  

16. ÁBRA: A SPECIFIKUS-DIFFÚZ KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A „k” és az „l” attitűdállítás a neutrális és affektív kulturális vonásokat mérte, amelyek 

megegyeznek Gesteland (2005) érzelmileg visszafogott és érzelmileg kifejező 

dimenzióival. A „k” állításnál a skála 7-es fokozata a neutrális kultúrát jelöli, míg az „l” 

állításnál a skála 1-es fokozata jelöli ugyanezt.  
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A „k” attitűdállítással azt mértem, hogy mennyire jellemző, hogy a tárgyalások során 

nem mutatják ki érzéseiket a megkérdezettek, legyenek azok akár pozitívak, akár negatívak. 

A válaszadók többsége, egészen pontosan egyharmada a középső értéket jelölte meg, így 

az lett a módusz értéke is egyben. Ennek ellenére a válaszadók több mint fele (53%) mégis 

egyetért valamilyen mértékben az állítással, míg azok aránya, akik nem értenek egyet vele 

pusztán 17%. A válaszok átlaga így összességében 4,61, a szórás pedig 1,36. Mindezek 

alapján inkább a neutrális kultúra vonásai fedezhetőek fel a vizsgált vállalatoknál.  

Az „l” attitűdállítás („Előnyben részesítem, ha a partnerem viselkedéséből az érzelmi 

viszonyulására is következtetni tudok”) az előző állítással ellentétes eredményeket hozott. 

Ezzel az állítással ugyanis a megkérdezett vállalatok 79%-a tud azonosulni valamilyen 

mértékben, míg csupán 9%-uk nem. A leggyakrabban bejelölt fokozat, vagyis a módusz az 

5-ös volt. A válaszok átlaga ennél magasabb (5,33) 1,26-os szórás értékkel. Mindez azt 

mutatja, hogy a vizsgált vállalatok affektív kulturális vonásokat várnak el üzleti 

partnereiktől.  

A két attitűdállítás összevetéséből (17. ábra) megállapítható, hogy összességében 

neutrális kultúra jellemzi a vállalatokat, de megjelennek affektív vonások is, bár ezek a 

partnerre vonatkozóan. Az attitűdállításokat értékelve kijelenthetem, hogy saját maguk 

vonatkozásában neutrálisak a vizsgált kis- és középvállalatok, míg a külföldi partnerükre 

vonatkozóan az affektív vonásokat preferálják.  

17. ÁBRA: A NEUTRÁLIS-AFFEKTÍV KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 
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A sorrendben utolsó négy attitűdállítás alapjául Hall (1975 és 1990) kulturális dimenziói 

szolgáltak. Ezek közül az első kettő a monokronikus és polikronikus kulturális jellemzőket 

térképezte fel, amelyek egyébként Trompenaars (1995) szekvenciális és szinkronikus 

dimenziójával, illetve Gesteland (2005) merev és rugalmas időkezelésű dimenziójával 

mutatnak hasonlóságot. A másik kettő állítás pedig a kontextus alapján vizsgálta a 

vállalatok üzleti kultúráját.  

Az „m” és „n” attitűdállítás esetén a skála legmagasabb fokozata jelöli a monokronikus 

(szekvenciális) kultúrát, míg a legalacsonyabb fokozata a polikronikus (szinkronikus) 

kultúrát.  

Az „m” attitűdállítás („Mindig pontosan érkezem a külföldi féllel történő tárgyalásra”) 

eredményei egyértelműen mutatják, hogy a vizsgált vállalatokat a monokronikus 

időrendszer jellemzi. Az állítással ugyanis a 147 válaszadóból 113 teljes mértékben 

egyetért, további 31 fő pedig valamilyen mértékben ért vele egyet. Az állítással egyet nem 

értők aránya 1%, hiszen mindössze egyetlen fő nem ért egyet vele, igaz ő egyáltalán nem. 

Két adatközlő pedig a középső fokozatot jelölte meg.  

Az „n” állítás („Az üzleti tárgyalások során igyekszem a zavaró tényezőket kiküszöbölni 

(pl. telefonhívás)”) eredményei is hasonlóak az előzőhöz. Itt ugyanis 106 megkérdezett ért 

teljes mértékben egyet az állítással a 147-ből. Emellett még további 36 fő ért vele egyet 

valamilyen formában. A skála egyes és kettes fokozatát egyetlen válaszadó sem jelölte be, 

a hármast viszont két fő, így az állítással egyet nem értők aránya csupán 1%. A 

fennmaradó 3 fő pedig közömbös az állítással kapcsolatban. Összességében tehát e 

szempont szerint is kétségtelen, hogy a vizsgált vállalatok monokronikus jellegűek.  

A két állítás együttes eredményét meglehetősen szemléletesen mutatja a 18. ábra, amely 

minden kétséget kizáróan igazolja a megállapításomat, miszerint a megkérdezett kis- és 

középvállatok monokronikus tulajdonságokkal jellemezhetőek.  
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18. ÁBRA: A MONOKRONIZMUS-POLIKRONIZMUS MÉRTÉKE (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A sorrendben utolsó két attitűdállítás a kontextust alapul véve mérte a vállalatok üzleti 

kultúráját. Mindkét állítás esetében a skála 7-es értéke jelenti az alacsony kontextusú 

kultúrát, az 1-es érték pedig a magas kontextusú kultúrát.  

Az „o” attitűdállítás arra a kérdésre kereste a választ, hogy a megkérdezettek mennyire 

kedvelik, ha pontos forgatókönyv szerint zajlik a tárgyalás. A válaszadók háromnegyede 

kedveli valamilyen mértékben, ha pontos forgatókönyv szerint zajlik a tárgyalás, míg 14% 

közömbös e tekintetben. 11%-a a válaszadóknak viszont nem tartja szükségesnek a 

forgatókönyv szerinti menetrendet, hiszen ők nem értenek egyet ezzel az állítással. A skála 

hét fokozata közül legtöbben (28%) a 7-est jelölték meg, a válaszok átlaga ellenben 5,39, 

ahol a szórás 1,48-as értéket vesz fel. A válaszokból összességében arra lehet 

következtetni, hogy az elemzésbe bevont vállalatok kommunikációja alacsony kontextusú.  

A „p” attitűdállítás („Előnyben részesítem az írásos megállapodást a szóbeli 

megállapodásnál”) az előzőhöz hasonló eredményeket hozott, csak itt még egyértelműbb 

az alacsony kontextusú kulturális jellemzők megléte a vállalatoknál. Az állítással ugyanis a 

válaszadók majdnem fele (43%) teljes mértékben egyetért, de a valamilyen mértékben 

egyetértők aránya is 42%. A fennmaradó 15% a következőképpen oszlik meg: 7% részben 

egyetért, részben nem ért egyet az állítással, míg 8% nem ért vele egyet.  
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A két attitűdállításra együttesen adott válaszok alapján (19. ábra) kijelenthetem, hogy a 

régióbeli vizsgált kis- és középvállalatokat alacsony kontextusú kommunikáció jellemzi, 

amely általában magas bizonytalanságkerüléssel is párosul, mely utóbbit a hetedik és 

nyolcadik attitűdállítás eredményei is alátámasztották.   

19. ÁBRA: A KONTEXTUS MÉRTÉKE (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Az attitűdállításokra vonatkozó eredményeket kielemezve a vizsgált kkv-k üzleti 

kultúrája általánosságban az alábbi kulturális sajátosságokkal írható le az elemzésbe bevont 

kulturális dimenziók segítségével: 

 közepesnél kisebb hatalmi távolság,  

 gyenge kollektivizmus,  

 femininitás,  

 közepesen magas bizonytalanságkerülés,  

 diffúz kultúra specifikus vonásokkal,  

 neutrális kultúra affektív elvárásokkal,  

 monokronizmus,  

 alacsony-kontextusú kommunikáció.  
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Tekintettel arra, hogy ezeket a jellemzőket a súlyozott átlagok kiszámításával kaptam, 

az eredmények csak az átlagot tükrözik a vizsgált kkv-k képviselőinek attitűdjeire, az 

egyes – olykor jelentős – magatartásbeli eltérésekre vonatkozóan azonban nem ad hiteles 

képet. Ezért annak érdekében, hogy reálisabb képet kapjak a vizsgált kkv-k képviselőinek 

interkulturális interakciós helyzetekben megnyilvánuló magatartásáról, azok egyes 

típusairól, kategóriáiról, valamint, hogy igazoljam/elvessem a H3 hipotézisemet, az 

eredményeket további elemzés, többváltozós statisztikai eljárás során vizsgáltam. Ennek 

során a faktorelemzés módszerét alkalmaztam. Az eljárás során az egymással kölcsönösen 

összefüggő változók közötti kapcsolatokat vizsgáltam, és ezeket néhány magyarázó faktor 

segítségével definiáltam, ezért az eljárás során nem különítettem el függő és független 

változót. A faktorelemzést az üzleti kultúrára vonatkozó Likert-skálán mért 

attitűdállításokra futtattam le (5. sz. melléklet). A faktorelemzésbe mind a 16 attitűdállítást 

bevontam. A faktorextrakciós módszerek közül a főkomponens elemzés mellett döntöttem, 

mivel az minimális információveszteség mellett csökkenti a változók számát. Az adatok 

alkalmasságának vizsgálatára a Bartlett-teszt, illetve a Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) értékeit 

vettem figyelembe (4. táblázat). 

4. TÁBLÁZAT: AZ ADATOK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA (N=147) 

  

Bartlett 

szignifikancia 

KMO 

érték  

MSA 

értékek 

nagyobbak 

mint 

Kommunalitások 

nagyobbak mint 

Teljes 

minta 0,000 0,691 0,516 0,415 
Forrás: Saját kutatás 

 

A Bartlett-teszt eredménye (p=0,000) alapján a változók alkalmasak a faktorelemzésre, 

mivel van közöttük korreláció. A KMO értéke pedig 0,691, ami szintén azt mutatja, hogy a 

változók alkalmasak a faktorelemzés elvégzésére.  

A főkomponensek számának meghatározásához a varianciahányad módszert és a Kaiser 

kritériumot vettem figyelembe (6. sz. melléklet). Ez utóbbi értelmében csak azokat a 

faktorokat célszerű figyelembe venni, melyek sajátértéke
51

 legalább 1. A variancia 

összesített százaléka (59,67%) és a Kaiser kritérium alapján is öt főkomponensbe célszerű 

                                                 
51

 A sajátérték az egyes faktorok által az összes változó varianciájából magyarázott varianciát fejezi ki. 
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tömöríteni a 16 attitűdállítást. Ezzel az információveszteség hozzávetőlegesen 40%-os, ami 

megfelel a társadalomtudományok követelményeinek. A faktorok rotálását követően 

alkalmaztam azt az általános szabályt, hogy a faktorsúlynak minimum 0,3-as szintet kell 

elérnie abszolút értékben ahhoz, hogy számításba vegyem.  

A faktorelemzés eredményeként a fentieknek megfelelően a vizsgált kkv-k 

képviselőinek interkulturális interakciós helyzetekben megnyilvánuló üzleti magatartása 

kapcsán öt magatartásminta/kategória jelenik meg, amelyek lényegében Gesteland (2005) 

feladat-, illetve kapcsolat-orientált dimenziópárjával azonosíthatók: 

 1. főkomponens: feladat-orientált magatartás,  

 2. főkomponens: feladat-orientált magatartás kapcsolat-orientált vonásokkal, 

 3. főkomponens: közepesen kapcsolat-orientált magatartás, 

 4. főkomponens: kapcsolat-orientált magatartás feladat-orientált vonásokkal, 

 5. főkomponens: kapcsolat-orientált magatartás.  

 

Az első főkomponens a feladat-orientált magatartás-mintát azonosítja, ami 

monokronikus, merev időkezeléssel, alacsony-kontextusú kommunikációval és 

bizonytalanságkerüléssel párosul. Az ilyen magatartásmintájú gazdasági szereplők 

elsősorban a feladatra, a megállapodás megkötésére koncentrálnak, szívesen üzletelnek 

külföldi partnerrel is (Gesteland 2005). További jellemzőjük a monokronikus, merev 

időkezelés, ami az időbeli pontosságban, illetve a tárgyalások során előforduló zavaró 

tényezők (például: telefonhívás, titkárnő bejövetele) kiküszöbölésében nyilvánul meg, 

valamint abban, hogy preferálják, ha a tárgyalások végén a következő lépést, annak helyét 

és idejét egyértelműen rögzítik. Ez nemcsak a merev időkezelés, de egyben a 

bizonytalanságkerülés mutatója is. Elsősorban az írásbeli megállapodásokra, szerződésekre 

esküsznek, mégpedig a konfliktusok és a félreértések elkerülése miatt. További 

sajátosságuk, hogy előnyben részesítik a közvetlen, egyenes kommunikációs stílust, ezért 

fő céljuk, hogy a partnerük tisztán megértsen mindent, amit mondanak nekik, 

kommunikációjuk tehát alacsony-kontextusú. 

A második főkomponens segítségével sikerült azonosítani a feladat-orientált és 

kapcsolat-orientált vonásokat. A feladat-orientáltságot e főkomponens esetében a 

bizonytalanságkerülés és az alacsony-kontextusú kommunikációs attitűd mutatja. 
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Megnyilvánulási formái közül az első, hogy az ilyen üzleti magatartás szerint cselekvők a 

tárgyalásokra általában írásos dokumentumokkal készülnek, amit a megbeszélések során a 

külföldi partner rendelkezésére is bocsátanak, a második, hogy előnyben részesítik az 

üzleti tárgyalások pontos forgatókönyv szerinti lefolytatását. A kapcsolat-orientáltságot 

szintén két attitűd, a diffúz és a feminin kulturális sajátosság mutatja. Előbbi arra utal, 

hogy mivel az ilyen gazdasági szereplők alapvetően az emberekre, kapcsolatokra 

fókuszálnak, ezért először kapcsolatokat építenek, és csak utána beszélnek az üzletről, 

ebből adódóan előnyben részesítik, ha az üzleti programokat szabadidős tevékenységek (pl. 

kulturális vagy sportrendezvények látogatása) egészítik ki. A feminin vonást az mutatja, 

hogy a megkérdezettek egy része nem preferálja, ha az üzleti tárgyalások során valamelyik 

fél vezető szerepet tölt be. Kijelenthető, hogy e dolgozók számára az egyenrangúság, a 

kapcsolatok a fontosak, és nem feltétlenül a feladatok, amit úgy is értelmezhetünk, hogy a 

feladatok teljesítése mellett lényeges a partnerrel történő bizalmas kapcsolatkialakítás. 

A harmadik főkomponens egy olyan üzleti magatartásformát azonosít, melyet az 

interkulturális interakciós helyzetekben megfigyelhető közepes kapcsolat-orientáltság és 

ezzel párhuzamosan inkább informális attitűd jellemez. A kapcsolat-orientált, informális 

jellemzők jelenlétét mutatja az egyenlőségre törekvő magatartás, valamint a kisebb 

hatalom és státuszbéli különbség. A nagy hatalmi távolság nem kívánatos dolog, fontos a 

megértés és a bizalom megteremtése. Ennek megfelelően a tárgyalások során a 

kommunikáció fő célja a harmónia fenntartása és a zökkenőmentes személyes kapcsolatok 

elősegítése (Gesteland 2005). Mindebből következik az is, hogy a harmadik főkomponens 

által azonosított magatartásformával jellemezhető szereplők jobban kedvelik, ha a 

tárgyalásokon a feleket többen képviselik, hiszen ily módon könnyebben tudnak az 

emberekre, a kapcsolatokra, és ezáltal a bizalom kiépítésére koncentrálni.  

A negyedik főkomponens által azonosított üzleti magatartásformát az interkulturális 

kapcsolatok során kapcsolat-orientáltság jellemzi feladat-orientált vonásokkal. Ez a 

sajátosság mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy az üzleti kapcsolatok során az emberi 

kapcsolatok kismértékben ugyan, de fontosabbak, mint a feladatok. Más szóval először a 

megfelelő kapcsolat és bizalom kialakítására törekednek, majd ezt követően fókuszálnak a 

feladatok végrehajtására és egyezség elérésére. A kapcsolat-orientált vonást tovább erősíti 

az a tény, hogy az ilyen magatartással jellemezhető személyek az üzleti tárgyalások során 
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általában nem mutatják ki sem pozitív, sem negatív érzéseiket. Ennek oka, hogy az 

érzelmek, különösen a negatívak kimutatása az „arc”, a hitelesség és a bizalom 

elvesztésével járhat, és rendkívüli udvariatlanságnak és tapintatlanságnak számít 

(Gesteland 2005).  

Az utolsó, ötödik főkomponens a kapcsolat-orientált magatartásminta jelenlétét jelzi.  

Ennek legfontosabb megnyilvánulási formája, hogy a válaszadók jobban kedvelik, ha az 

üzleti tárgyalásokon baráti a légkör. Baráti légkör megteremtésére pedig csak akkor nyílik 

lehetőség, ha az interkulturális üzleti kapcsolatok során először a személyes kapcsolatok és 

a bizalom kiépítésére koncentrálnak, és csak ezután foglalkoznak magával az üzlettel. A 

baráti hangulat biztosítása érdekében kommunikációjuk során igyekeznek a harmónia és a 

személyes, bizalmas kapcsolatok fenntartására, amit úgy érnek el, hogy jól megfontolják, 

amit mondanak és elkerülik, hogy zavarba hozzák, illetve megsértsék a partnerüket 

(Gesteland 2005). A kapcsolat-orientált magatartási sajátosságot tovább erősíti, hogy a 

megkérdezettek egy része ugyan saját érzelmeit elrejti a kapcsolatok sérülésének elkerülése 

érdekében, ám ugyanilyen megfontolásból partnerétől elvárja azok kimutatását. A 

reakciókból szeretnék ugyanis tudni, hogy partnerük mit gondol róluk, a véleményükről, 

annak érdekében, hogy a kapcsolatok még gördülékenyebbek és sikeresebbek legyenek.  

A főkomponensek alapján kijelenthető, hogy a vizsgált régióban az üzleti magatartás öt 

fő típusa jelenik meg, melyek között a feladat- és a kapcsolat-orientáltság alapján 

mutathatók ki eltérések. A vizsgált kkv-k képviselőinek egyik csoportja esetében a 

feladatok teljesítése, míg másik csoportja esetében a megfelelő kapcsolatok kiépítése 

domináns. A két attitűd vegyesen is megjelenik oly módon, hogy egyiknél az 

interkulturális üzleti kapcsolatok során a feladatok a fontosabbak, a másiknál pedig a 

kapcsolatok. Elkülönült a tisztán kapcsolat-orientált magatartásforma. Összességében az 

eredmények alapján azt mondhatom, hogy a vizsgált kkv-k képviselőinek interkulturális 

interakciós helyzetekben megnyilvánuló üzleti magatartásában inkább a kapcsolat-

orientáltság a meghatározó, hiszen ez az attitűd az öt főkomponensből négyben megjelent.  

A kérdőív utolsó része az osztrák-magyar határon átnyúló üzleti kapcsolatok jellemzőit 

mérte. Ebben a kérdésblokkban hét kérdésre minden adatközlőnek válaszolnia kellett. Ezek 

a kérdések az osztrák partnerekkel fenntartott kapcsolatok jellemzőit vizsgálták. Ebből a 
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hét kérdésből az utolsó kérdésre (a kérdőívben a huszonkettedik kérdés) adott feleletek 

függvényében további hét kérdést kellett megválaszolniuk a megkérdezetteknek.  

A tizenötödik kérdés arra vonatkozott, hogy az adatközlő kis- és középvállalatok 

mennyi ideje állnak kapcsolatban osztrák üzleti partnerrel/partnerekkel. A válaszadók 

három lehetőség közül választhattak (20. ábra).  

20. ÁBRA: AZ OSZTRÁK PARTNERREL MEGLÉVŐ KAPCSOLATOK IDŐTÁVJA (%-BAN, N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Az ábrából kirajzolódik, hogy legnagyobb arányban az öt évesnél régebbi kapcsolatok 

szerepelnek a mintában. A vizsgált vállalatok egynegyede rendelkezik olyan határon 

átnyúló osztrák kapcsolattal, amely 1-5 éves múltra tekint vissza, és mindössze 10%-uk 

létesített kevesebb, mint egy éve kapcsolatot az osztrák partnerrel.  

A kérdőív tizenhatodik kérdése a kapcsolatok intenzitására kérdezett rá, vagyis azt 

mérte, hogy az adatközlők milyen gyakran érintkeznek az osztrák partnerrel. Itt öt 

válaszlehetőség közül kellett a megkérdezetteknek a vállalatukra legjellemzőbbet 

kiválasztaniuk (21. ábra).  
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21. ÁBRA: AZ OSZTRÁK PARTNERREL VALÓ ÉRINTKEZÉSEK GYAKORISÁGA (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Az ábra alapján megállapítható, hogy a 147 megkérdezett vállalat többsége, 40 vállalat 

havonta, 32 pedig ennél is ritkábban érintkezik osztrák partnerével. A heti és a heti 

többszöri érintkezések aránya majdnem azonos, hiszen 29, illetve 28 kis- és középvállalat 

nyilatkozott úgy, hogy ilyen rendszerességgel lép kapcsolatba határon túli partnerével. 

Legkisebb mértékben a napi szintű kapcsolatok jellemzőek, hiszen mindösszesen az 

adatközlők 12%-a, vagyis 18 vállalat érintkezik ilyen gyakran osztrák üzleti partnerével.  

Ehhez szorosan kapcsolódik a tizenhetedik kérdés, amely arra kereste a választ, hogy a 

vizsgált régióbeli kis- és középvállalatok milyen formában érintkeznek, illetve lépnek 

kapcsolatba az osztrák partnerekkel. Ennél a kérdésnél többkimenetelű szelektív zárt 

kérdést alkalmaztam, biztosítva annak lehetőségét, hogy a válaszadók egynél több opciót is 

bejelölhessenek. Ennek következtében a százalékértékek összege meghaladja a 100%-ot. A 

három opció a következő volt: személyes, telefonos, elektronikus. A hozzájuk kapcsolódó 

eredményeket mutatja a 22. ábra.  
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22. ÁBRA: AZ OSZTRÁK PARTNERREL VALÓ ÉRINTKEZÉSEK FORMÁI (N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A legnagyobb mértékben – ami a megkérdezett 147 kis- és középvállalatból 120-at 

jelent (82%) – elektronikus formában érintkeznek a válaszadók az osztrák üzleti partnerrel. 

Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az elmúlt években az infokommunikációs 

technológiák használata jelentősen megnőtt a magyar kis- és középvállalatok körében 

(Dallago 2012, 89). További indok lehet az elektronikus kommunikációs eszközök (például 

email, Skype) relatív olcsósága. Legkisebb arányban – ami még így is 100 vállalatot jelent 

– a telefonos érintkezés a jellemző. Ennek hátterében a viszonylag magas hívásdíjak 

állhatnak. A személyes kapcsolatok 110 vállalatban meghatározóak, és elsősorban azoknál 

a kis- és középvállalatoknál dominálnak, amelyek több mint öt éve tartanak fenn osztrák 

féllel üzleti kapcsolatot, hiszen a 110 ezt az opciót bejelölő vállalatból 78 rendelkezik ilyen 

időtávú kapcsolattal. A 147 vállalatnak valamivel több, mint fele, egészen konkrétan 77 

vállalat valamennyi érintkezési formát használja az osztrák partnerekkel meglévő 

kapcsolatok során.  

A kérdőív tizennyolcadik kérdése arra kérdezett rá, hogy az érintkezések során melyik 

nyelvet használják általában a vizsgált kis- és középvállalatok. Itt is többkimenetelű 

szelektív zárt kérdést alkalmaztam kiegészítve az „egyéb” opcióval, ahol a kimenetelek a 

következőek voltak: német, angol, tolmácsot használ. Ez utóbbit az tette szükségessé, hogy 

az idegen nyelvet nem beszélők általában tolmács segítségével kommunikálnak üzleti 
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partnereikkel, és mivel az adatközlő nyelvtudására vonatkozó kérdésnél lehetővé tettem az 

idegen nyelvet nem beszél opció bejelölését, így itt is biztosítanom kellett számukra egy 

válaszlehetőséget. A megadott kimenetelek közül azonban a válaszadók csak egyet 

jelölhettek be (23. ábra).  

23. ÁBRA: NYELVHASZNÁLAT AZ ÉRINTKEZÉSEK SORÁN (%-BAN, N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Osztrák-magyar kapcsolatokról lévén szó nem meglepő, hogy a vállalatok 70%-a a 

német nyelvet használja a kapcsolatok során. Az angol nyelvet használja az érintkezések 

során a vállalatok 17%-a. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a kapcsolatok 

során általában angol nyelvet használó válaszadók között akad olyan is, aki az angol nyelv 

mellett német nyelven is beszél, ráadásul felsőfokú szinten. Ez esetben az angol nyelv 

használatának előnye abban rejlik, hogy mindkét üzleti partner egy tanult nyelvet beszél, 

így a nyelv szempontjából egyik fél sincsen előnyösebb helyzetben a másiknál. Tolmácsot 

a megkérdezett vállalatok 12%-a használ, ami némiképp meglepő annak ismeretében, hogy 

a nyelvtudásra vonatkozó kérdésnél csupán a válaszadók 10%-a nyilatkozott úgy, hogy 

nem beszél idegen nyelven. Ennek hátterében az áll, hogy a német és az angol helyett 

egyéb nyelven beszélő válaszadók egy része (például orosz, lovári nyelven beszélők) is 

tolmácsot használ az érintkezések során. Érdekes azonban, hogy a tolmácsot használók 

között kettő német nyelvből alapfokon és egy német nyelvből középfokon beszélő 

adatközlő is található. Valószínűsíthető, hogy ők nem elég biztosak nyelvtudásukban, ezért 
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inkább tolmács segítségét kérik az üzleti kapcsolatok során. Az érintkezések során egyéb 

nyelvet használók aránya rendkívül alacsony, mindössze 1%, ami jelen esetben kettő 

válaszadót jelent. Az egyéb nyelvnél pedig a válaszadók egyedül a magyar nyelvet jelölték 

meg. Ennek az lehet az oka, hogy napjainkban az osztrák vállalatoknál egyre több magyar 

munkavállaló dolgozik, így előfordulhat, hogy az osztrák fél a magyar nemzetiségű 

dolgozóját küldi tárgyalni a magyar partnerhez.  

A kérdőív tizenkilencedik kérdése a H4 hipotézist tesztelte, tehát arra vonatkozott, 

hogy a válaszadó tapasztalatai alapján az osztrák üzleti partnerekkel való együttműködés, 

tárgyalások során melyik fél üzleti kultúrája, szokásai a meghatározóak. Erre a kérdésre 

három válaszlehetőséget kínáltam fel az adatközlőknek: a magyar félé, az osztrák félé, 

valamint az egyik félé sem domináns opciókat (24. ábra).  

24. ÁBRA: A DOMINÁNS ÜZLETI KULTÚRA (%-BAN, N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy az esetek döntő többségében (70%) egyik fél 

üzleti kultúrája sem dominál a másik felett, vagyis mindkét üzleti kultúra sajátosságai 

egyenlő mértékben nyilvánulnak meg a kapcsolatok során. A megkérdezett kis- és 

középvállalatok közel egyharmada úgy ítéli meg azonban, hogy a kapcsolatok során az 

osztrák fél üzleti kultúrája, szokásai a meghatározóak. Ezzel szemben a magyar üzleti 

kultúrát és szokásokat meghatározónak tekintő válaszadók aránya csupán 1%.  
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A kérdőívből kinyert válaszok e tekintetben azt sejtetik, hogy a vizsgált régióbeli kis- és 

középvállalatok maximum egyenrangú partnerei lehetnek az osztrák félnek, de 

felsőbbrendűek semmiképpen sem. Sőt az esetek egy meghatározó részében inkább 

alárendelt szerepet töltenek be az osztrák partnerrel szemben az üzleti kapcsolatok során.  

A kérdőív huszadik kérdése („Előfordult-e már, hogy az osztrák partnerekkel való 

üzleti kapcsolatok során vagy azok felvétele előtt Ön előzetesen tanulmányozta az osztrák 

kultúrát és annak sajátosságait szem előtt tartva tárgyalt a partnerrel (pl. rangján 

szólította partnerét)?”) kapcsolódik a kérdőív tizenharmadik kérdéséhez, amely azt 

vizsgálta, hogy a válaszadók milyen konkrét lépéseket tesznek a kulturális különbségek 

figyelembe vételére. Ott a válaszadók 72%-a úgy nyilatkozott, hogy a kulturális 

különbségek figyelembe vétele érdekében előzetesen tanulmányozza a külföldi fél 

kultúráját és annak figyelembevételével zajlanak az üzleti tárgyalások, megbeszélések. 

Azt, hogy ezt mennyire gondolják ugyanígy a válaszadók az osztrák vállalatok esetében a 

25. ábra szemlélteti.  

25. ÁBRA: AZ OSZTRÁK KULTÚRA ELŐZETES TANULMÁNYOZÁSA (%-BAN, N=147) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Látható, hogy a válaszadók majdnem háromnegyede az osztrák vállalatok 

vonatkozásában is lényegesnek tartja, hogy előzetesen tanulmányozza az osztrák kultúrát 

és annak sajátosságait figyelembe véve tárgyaljon partnerével. A megkérdezett vállalatok 

valamivel több, mint egynegyede viszont az osztrák partner vonatkozásában ezt nem tartja 

fontosnak, ezért nem is tanulmányozza előzetesen az osztrák kultúrát. Ennek oka részben a 
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kérdőív második részében megfogalmazott fentebb említett kérdésre adott válaszokban 

keresendő. Az itt nemmel válaszolók közel egyharmada (38 főből 12) ugyanis az említett 

kérdésre azt válaszolta, hogy semmilyen konkrét lépést nem tesz a kulturális különbségek 

figyelembe vételére. Másrészt a nem válaszok magyarázhatók azzal is – a harmincnyolcból 

hat esetben –, hogy a válaszadók úgy vélik, hogy az osztrák kultúra nem tér el jelentősen a 

saját kultúrájuktól, ezért nem is tartják szükségesnek azt előzetesen tanulmányozni. Ezt 

támasztja alá az is, hogy ők a kérdőív tizedik kérdésére „nem” választ adtak, amit azzal 

indokoltak, hogy a külföldi partner kultúrája nem tér el jelentősen a saját kultúrától.  

A huszonegyedik kérdés arra vonatkozott, hogy mi motiválta a megkérdezett kis- és 

középvállalatokat arra, hogy előzetesen tanulmányozzák az osztrák kultúrát és annak 

jellegzetességeit szem előtt tartva tárgyaljanak partnerükkel. Erre a kérdésre válaszként 

három lehetőséget és az egyéb opciót adtam meg az adatközlőknek, biztosítva azt, hogy 

egynél több opciót is bejelölhessenek. A három előzetesen megadott válaszlehetőség a 

következő volt: 

 a másik fél iránti tisztelet,  

 hatékonyabb együttműködés és így gazdasági sikeresség,  

 alacsonyabb rangúnak tekintettem magam és így kötelességnek éreztem.  

 

Az egyes válaszlehetőségekre adott válaszok arányát mutatja a következő ábra (26. 

ábra), ahol – miután a 109 válaszadó többsége több válaszlehetőséget is megjelölt az 

osztrák kultúra tanulmányozásának céljaként – a százalékértékek együttes összege 

meghaladja a 100%-ot.  
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26. ÁBRA: AZ OSZTRÁK KULTÚRA ELŐZETES TANULMÁNYOZÁSÁNAK CÉLJA (%-BAN, N=109) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Az ábrából látható, hogy az osztrák kultúra előzetes tanulmányozásának célja az esetek 

több mint felében (53%-ában) gazdasági indíttatású, vagyis a hatékonyabb együttműködés 

és a gazdasági sikeresség áll a hátterében. A másik legmeghatározóbb indíték a másik fél 

iránti tisztelet, ami a válaszadó 109 vállalat 42%-ánál jelenik meg. További 2% indoka az 

volt, hogy alacsonyabb rangúnak érezte magát és ezért érezte kötelességének az osztrák 

kultúra előzetes vizsgálatát. Ez a hozzáállás kapcsolódik a 2.4.2-es alpontban ismertetett 

Bennett-féle interkulturális érzékenység fejlesztési modellhez, ahol ez a viselkedés, vagyis 

az önlebecsülés az interkulturális helyzetek elleni egyik védekezési mód, ami az 

interkulturális érzékenység alacsony szintjét jelenti amúgy. Az egyéb lehetőséget a 

válaszadók 3%-a jelölte meg, ami 5 adatközlőt jelent. Közülük kettő az osztrák kultúra 

előzetes tanulmányozása indokaként azt említette, hogy „ezt így illik, és ez nem osztrák 

vagy magyar kultúra kérdése”. A másik három válaszadó eltérő okokat említett, amelyek a 

következőek voltak: 

 „a másik fél hiúsága miatt”, 

 „mert fontos a tájékozottság”,  

 „kíváncsiságból”.  

Az ötből három válasz tehát udvariassági szándékra vezethető vissza, míg egy 

gazdasági megfontolásokra, egy pedig az emberi természet kíváncsi voltára. Viszont 

összességében mind az öt indokból előnyt lehet kovácsolni, hiszen még a kíváncsiság is 
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végső soron tájékozottsághoz vezet, ami pozitívumként tűnhet fel az osztrák partner 

szemében.  

A kérdőív huszonkettedik kérdése azt mérte, hogy a válaszadó tapasztalatai alapján az 

osztrák és a magyar üzleti kultúra közötti különbségek okoztak-e már problémát az üzleti 

kapcsolatok során. Erre a kérdésre a válaszadók 74%-a (109 fő) felelt nemmel és 26%-a 

(38 fő) igennel. Érdekes egybeesés, hogy a kérdésblokk hatodik kérdésére – miszerint 

tanulmányozta-e már a válaszadó előzetesen az osztrák kultúrát és annak sajátosságait 

szem előtt tartva tárgyalt partnerével – 38 fő válaszolt nemmel. Ennek alapján 

feltételezhető volna, hogy ennek a 38 főnek az esetében okoztak problémát a kultúrák 

közötti különbségek az üzleti kapcsolatok során. Az igazság ezzel szemben az, hogy ebből 

a 38 főből csak négy fővel nem fordult elő, hogy előzetesen tanulmányozta volna az 

osztrák kultúrát az üzleti kapcsolatok során és annak jellegzetességeit figyelembe véve 

tárgyalt volna osztrák partnerével. Mindebből pedig arra lehet következtetni, hogy még 

alapos utánajárás és vizsgálódás ellenére is előfordulhat, hogy a kultúrák közötti eltérések 

a gazdasági, üzleti kapcsolatok kerékkötőivé válnak. 

Érdemes megnézni ennek a 38 válaszadónak a demográfiai jellemzőit. A 38 

adatközlőből 26 fő férfi, akik közül 20 fő főiskolai/egyetemi végzettséggel, három fő 

felsőfokú szakképesítéssel, egy fő PhD/DLA fokozattal rendelkezik, és csupán két fő 

végzett középfokú oktatási intézményben. Ami pedig ezen adatközlők nyelvtudását illeti, 

két főt leszámítva, akik angol nyelven beszélnek, mindegyik férfi beszéli legalább 

alapszinten a német nyelvet. A beosztásukat illetően pedig négy fő alkalmazott kivételével, 

mindenki közép- vagy felsővezetői pozícióban dolgozik.  

Az adatok még érdekesebbek a nők esetében, hiszen a 12 igennel válaszoló nő közül 

tízen főiskolát vagy egyetemet végeztek, míg a további két fő PhD/DLA fokozattal 

rendelkezik. A nyelvtudás tekintetében az arányok hasonlóak a férfiakéhoz, mivel 9 nő 

beszél németül legalább alapfokon, ketten angolul tárgyalóképesek, míg egy nő a lovári 

nyelvet beszéli. Ugyanígy hasonló megoszlás figyelhető meg a pozíciók vonatkozásában 

is, hiszen mindössze három nő dolgozik alkalmazottként, a többiek pedig közép- vagy 

felsővezetőként.  

Mindezek az adatok arra engednek következtetni, hogy alapvetően a magas szintű 

iskolázottság, a nyelvtudás, valamint a vezető pozíció sem garancia arra, hogy a kultúrák 
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eltéréséből származó problémák, konfliktusok az üzleti kapcsolatok során elkerülhetőek, 

kiküszöbölhetőek.   

A huszonkettedik kérdésre nemmel felelőknek a további kérdéseket nem kellett 

megválaszolniuk, ugyanis azok a kérdések a kulturális különbségek okozta problémás 

helyzetek sajátosságaira, jellemzőire kérdeznek rá. Az adatközlők közül tehát 109 fő 

befejezte itt a kérdőív kitöltését, és csupán 38 fő folytatta azt további hat kérdésre való 

válaszolással.  

A huszonharmadik kérdés azt vizsgálta, hogy milyen típusú problémá(ka)t okoztak a 

kulturális eltérések. Ennél a kérdésnél is többkimenetelű szelektív zárt kérdést 

alkalmaztam, ahol a megadott négy válaszlehetőség mellé „egyéb” opciót is 

bejegyezhetővé tettem a válaszadók számára, és biztosítottam annak lehetőségét, hogy a 

megkérdezettek több kimenetelt is megjelölhessenek, így viszont a százalékértékek 

összege meghaladja a 100%-ot. A négy kimenetel a következő volt: 

 kommunikációs félreértések,  

 személyes sérelmek,  

 az üzlet lebonyolításával kapcsolatos problémák (pl. szállítási, határidős 

gondok),  

 pénzügyi problémák.  

 

Az egyes válaszlehetőségekre adott válaszok számát foglalja össze a következő ábra 

(27. ábra).  
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27. ÁBRA: A KULTURÁLIS ELTÉRÉSEK OKOZTA PROBLÉMÁK SZÁMA (N=38) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Annak ismeretében, hogy a kulturális különbségek jelentős és olykor váratlan hatást 

gyakorolhatnak az üzleti tárgyalásokra (Sebenius 2002, 4) nem meglepő, hogy a 

megkérdezettek körében is leggyakrabban kommunikációs félreértéseket és az üzlet 

lebonyolításával kapcsolatos problémákat okoznak a kulturális különbségek. Ezt a két 

válaszlehetőséget ugyanis 22 megkérdezett jelölte be a 38-ból. Ugyanakkor 9 kis- és 

középvállalat esetében pénzügyi problémákat is okoztak már a két kultúra közötti 

eltérések, míg további 8 megkérdezett vállalatnál a kulturális különbségek személyes 

sérelmekhez is vezettek. Az „egyéb” opciót három válaszadó jelölte meg és a következő 

problémákat említették: 

 „a szokásjog alkalmazásával kapcsolatos problémákat”,  

 „más üzleti környezet miatt, más üzleti döntésekre van szükség”,  

 „nem értik, hogy minden alkalommal szinte minden más, adók, árfolyam, illetékek, 

és ez nagyon zavarja őket”.  

 

Az elsőként említett probléma szoros kapcsolatban áll a kultúrával, hiszen minden 

kultúrában más-más dolgok, cselekedetek, udvariassági formulák stb. tartoznak a 

„szokásjog” körébe. Ebből kifolyólag a kulturális eltérések okozhatnak ilyen jellegű 

problémákat.  
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A másodikként idézett probléma kétértelmű, hiszen nem tudni bizonyosan, hogy a 

válaszadó mit ért üzleti környezet alatt: az üzleti kultúrát vagy pedig az üzleti 

tevékenységet támogató vagy akadályozó szabályozásokat, adórendszert, kedvezményeket 

stb. Amennyiben üzleti környezet alatt az előbbit, vagyis az üzleti kultúrát érti, úgy a 

problémákat valóban a kulturális eltérések okozzák, viszont ha az utóbbit, akkor a 

problémák csekély mértékben tulajdoníthatók a kultúrák közti különbségeknek.  

 Az utolsóként említett probléma viszont egyértelműen az üzleti környezettel 

kapcsolatos, vagyis a szabályozásokkal, az adórendszerrel stb. Az ilyen jellegű 

problémákat azonban nem elsősorban a kulturális eltérések generálják, hanem sokkal 

inkább az adott országban érvényben lévő szabályozások, a gazdaságpolitikai helyzet és 

intézkedések, sőt adott esetben a belpolitikai helyzet is.  

A kérdőív huszonnegyedik kérdése azt vizsgálta, hogy ezek a problémák mennyire 

voltak súlyosak a kapcsolatok működése szempontjából. Erre a kérdésre négy lehetőségből 

választhatták ki a rájuk leginkább megfelelőt a megkérdezett régióbeli kis- és 

középvállalatok: nem súlyos, részben súlyos, súlyos és nagyon súlyos (28. ábra).  

28. ÁBRA: A KULTURÁLIS ELTÉRÉSEK OKOZTA PROBLÉMÁK SÚLYOSSÁGA (%-BAN, N=38) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A bemutatott kördiagram jól szemlélteti, hogy a problémák számottevő része, 

összességében 98%-a nem vagy csak részben volt súlyos. Súlyos problémáról a 38 

válaszadó kis- és középvállalat mindössze 2%-a, vagyis csupán egyetlen fő számolt be. 

Pozitívumként értékelhető, hogy nagyon súlyos problémát egyetlen válaszadó sem említett. 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.007



135 

 

A kérdőív huszonötödik kérdése szorosan kapcsolódik az előző két kérdéshez, mivel 

arra kereste a választ, hogy előfordult-e már, hogy ezek a problémák a kapcsolatok 

megszűnéséhez vezettek. A kérdésre a válaszadók 74%-a, vagyis 28 vállalat felelt nemmel, 

míg 26%-a, azaz 10 vállalat igennel, vagyis tíz kis- és középvállalat veszítette már el 

osztrák üzleti partnerét a kulturális különbségek okán. Ezzel kapcsolatban negatívumként 

értékelhető, hogy a kulturális különbségekből fakadó problémákat mindössze egy 

megkérdezett vállalat minősítette súlyosnak, holott tíz vállalat esetében szűnt meg a 

partneri kapcsolat. Más szóval a határon átnyúló üzleti kapcsolatok megszűnését a vizsgált 

magyar kis- és középvállalatok nem tekintik súlyosnak, csak részben súlyosnak. Ha a 

kapcsolatok megszűnéséhez vezető problémákat vizsgálom alá, akkor az állapítható meg, 

hogy a kommunikációs félreértések, a pénzügyi problémák és az üzlet lebonyolításával 

kapcsolatos problémák egyenlő mértékben vezettek a partneri kapcsolatok megszűnéséhez, 

mivel mindegyiket hat esetben említették a megkérdezett vállalatok a kapcsolatok 

megszűnésének egyik okaként. Személyes sérelmek ezzel szemben csak két esetben 

járultak hozzá a határon átnyúló üzleti kapcsolatok megszakításához.  

A huszonhatodik kérdés a H5 hipotézist tesztelte és arra kereste a választ, hogy a 

megkérdezett kis- és középvállalatok tapasztalatai alapján a kulturális különbségek okozta 

negatív, problémás helyzetekben melyik fél lép fel általában problémamegoldóként. A 

válaszadóknak az előzetesen megadott négy lehetőség (a magyar fél; az osztrák fél; egy 

külső mediátor; az adott helyzettől, üzlettől függően mindig más) közül kellett egyet 

választaniuk. A külső mediátor válaszlehetőségként való felkínálását az tette szükségessé, 

hogy az utóbbi időben a gazdasági és üzleti életben népszerűvé vált egy semleges 

harmadik fél, egy mediátor alkalmazása a problémás szituációkban. A megkérdezett 

vállalatok összesített válaszait a 29. ábra mutatja százalékos formában.  
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29. ÁBRA: A PROBLÉMAMEGOLDÓKÉNT FELLÉPŐK ARÁNYA (%-BAN, N=38) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

Látható, hogy az esetek számottevő részében, mintegy kétharmadában mindig más lép 

fel problémamegoldóként az adott helyzet függvényében. Biztató az eredmény a 

tekintetben, hogy a vizsgált régióbeli kis- és középvállalatok nem alárendelt szerepet 

töltenek be a határon átnyúló kapcsolatokban, hanem egyenrangú partnerként vesznek részt 

az interakciókban. Az esetek hozzávetőlegesen egynegyedében viszont mégis a magyar fél 

tűnik fel a problémamegoldó szerepében, míg az osztrák fél csupán a problémás helyezetek 

13%-ában teszi ugyanezt. A külső mediátor alkalmazását a negatív interakciós szituációk 

mindössze 3%-ában tartották szükségesnek a felek a fennálló nézeteltéréseik rendezése 

érdekében.  

A kérdőív huszonhetedik kérdése szoros kapcsolatban áll az előző kérdéssel, mivel ez is 

a H5 hipotézist teszteli. Azt vizsgálja, hogy az elemzésbe bevont határ menti régió kis- és 

középvállalatainak tapasztalatai alapján az ilyen problémás helyzetekben 

problémamegoldóként fellépő fél melyik fél üzleti kultúráját, szokásait tartja szem előtt a 

probléma megoldása során.  

A három megadott válaszlehetőséget és azok arányát illusztrálja a következő ábra (30. 

ábra).  
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30. ÁBRA: A PROBLÉMAMEGOLDÓ ÁLTAL FIGYELEMBE VETT ÜZLETI KULTÚRA (N=38) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

A sávdiagramból megállapítható, hogy a megkérdezett 38 vállalatból 25 (66%) úgy 

tapasztalja, hogy a problémamegoldóként fellépő fél mindkét fél kultúráját egyaránt 

figyelembe veszi a helyzet kezelése során. Ebből a 25 vállalatból 18 az előző kérdéssel 

kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy mindig más lép fel problémamegoldóként, hat vállalat 

azt jelölte be, hogy a magyar fél a problémás helyzet kezelője, míg egy vállalat az osztrák 

felet tekintette annak. Ebből a szempontból tehát az esetek kétharmadában mindegy, hogy 

melyik fél a problémamegoldó, mert így is úgy is mindkét partner üzleti kultúráját 

figyelembe veszi a negatív helyzet megoldása során. A válaszadók közül nyolc fő (21%) 

véli úgy, hogy a problémamegoldó a másik fél üzleti kultúráját tartja elsődlegesnek a 

probléma kezelése során, és közülük négy az előző kérdésnél a magyar felet jelölte meg 

problémamegoldóként. Következésképpen, az esetek egytizedében a magyar fél a 

problémamegoldó, mégpedig oly módon, hogy az osztrák kultúrát tartja szem előtt a 

helyzet megoldásakor. A saját üzleti kultúráját a megkérdezett vállalatok közül csak öt 

(13%) szerint tekinti elsődlegesnek a problémamegoldó fél a szituáció rendezése kapcsán. 

Közülük kettő vállalat az előző kérdés kapcsán az osztrák felet jelölte meg 

problémamegoldóként, vagyis a válaszadó 38 kis- és középvállalatból mindössze kettő 

tapasztalja azt, hogy amikor az osztrák fél a problémamegoldó, akkor ő a saját kultúrájának 

szem előtt tartásával rendezi a problémás szituációt. A másik három esetben úgy 
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tapasztalják, hogy mindig más tűnik fel a problémamegoldó szerepében, de ő akkor a saját 

kultúráját alapul véve oldja meg a helyzetet.  

A kérdőív utolsó, huszonnyolcadik kérdése azt mérte, hogy a megkérdezettek 

véleménye szerint milyen szempontot mérlegel a problémamegoldó fél, amikor arról dönt, 

hogy a probléma megoldása során melyik fél üzleti kultúráját tartsa szem előtt. Az öt előre 

megadott válaszkimenetel mellé az „egyéb” opciót is biztosítottam a válaszadóknak, 

megkérve őket arra, hogy a lehetőségek közül az előző kérdésre adott válaszuk 

függvényében jelöljenek be egyet. Az öt kimenetel a következő volt: 

 a saját kultúráját jobban ismeri, és így könnyebben oldja meg a problémát,  

 a saját kultúráját magasabb rangúnak tartja, és ezért dönt amellett,  

 a másik fél kultúráját tartja szem előtt, mert a külföldi fél dominánsabb az üzleti 

kapcsolatokban,  

 a másik fél kultúrája mellett dönt, mer az üzleti tisztesség és sikeresség ezt kívánja 

meg,  

 mindkettőt egyformán figyelembe veszi, mert így igazságos.  

 

Az egyes kimenetelekhez tartozó válaszokat a fenti említés sorrendjében az „egyéb” 

opció válaszaival kiegészítve a következő ábra mutatja (31. ábra).  

31. ÁBRA: A PROBLÉMAMEGOLDÓ ÁLTAL FIGYELEMBE VETT ÜZLETI KULTÚRA INDOKA (%-BAN, 

N=38) 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés 
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A kapott eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezettek közel felének, egészen 

pontosan 42%-ának véleménye szerint a problémamegoldó azért veszi figyelembe mindkét 

fél kultúráját, mert úgy gondolja, hogy így igazságos. A megkérdezettek majdnem 

egyötöde (19%-a) szerint az üzleti tisztesség és sikeresség kívánalmai miatt dönt a 

problémamegoldó a másik fél kultúrája mellett. További 13%-a az adatközlőknek azon a 

véleményen van, hogy a problémamegoldó azért tartja elsődlegesnek a saját kultúráját, 

mert azt jobban ismeri és így könnyebben oldja meg a problémát. A válaszadó kis- és 

középvállalatok 5%-a (2 válaszadó) gondolja úgy, hogy a problémamegoldó a mérlegelés 

után azért dönt végül a saját kultúrája mellett, mert azt magasabb rangúnak tekinti. Szintén 

két válaszadó (5%) azonban úgy ítéli meg, hogy azért tartja a másik fél kultúráját szem 

előtt a problémamegoldó a helyzet rendezésekor, mert a külföldi felet tartja 

dominánsabbnak az üzleti kapcsolatokban. Az „egyéb” válaszlehetőség bejegyzésével 

pedig a válaszadók 16%-a, vagyis hat vállalat élt. Az általuk vélt mérlegelési szempontok 

szó szerinti idézésben a következőek voltak: 

 „a probléma megoldását tartja szem előtt, ami könnyebb, ha a másik fél üzleti 

kultúrája mellett dönt”; 

 „értelmes kompromisszum”; 

 „az érdek érvényesítését és a cél elérését”; 

 „az adott helyzettől, tényezőktől függ”; 

 „azt mérlegeli, hogy kevesebb korlát mellett dönthet”; 

 „nem természetes sajnos a külkereskedelem széles körű elterjedését követően az, 

hogy a kulturális különbségeket figyelembe vegyék. Ez egyfajta üzleti intelligencia, 

mely sajnos egyre ritkábban figyelhető meg”.  

 

Az „egyéb” válaszok közül az első egyértelműen a másik fél kultúrája melletti döntés 

mérlegelési szempontjaként értékelhető. A következő négy válasz bármelyik kategóriába 

besorolható, hiszen akár az értelmes kompromisszum, akár az érdekek, célok 

érvényesítése, akár az adott helyzet eredményezhet olyan szituációt, hogy a mérlegelés 

végén a problémamegoldó a saját kultúráját preferálja, de olyat is, amikor a másik fél 

kultúráját részesíti előnyben, sőt még olyat is, amelyben mindkét fél kultúrájának azonos 

mértékű figyelembevétele mellett dönt. Az utolsó válasz pedig világosan mutatja, hogy a 
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válaszadó véleménye szerint nem a kulturális különbségek figyelembe vétele határozza 

meg a döntési folyamatot. Véleményem szerint ez nemcsak az üzleti intelligencia 

hiányából származhat, hanem a kulturális intelligencia
52

 hiányából is.  

Az eredmények összességében arra is rávilágítanak, hogy külön kérésem ellenére a 

válaszadók nem teljesen az előző kérdésre adott válaszuk függvényében feleltek erre a 

kérdésre. Az utolsó előtti kérdésnél ugyanis a válaszadók 66%-a nyilatkozott úgy, hogy a 

problémamegoldó mindkét kultúrát figyelembe veszi, az utolsó kérdésnél az erre 

vonatkozó egyetlen opciót viszont csak a válaszadók 42%-a jelölte meg. Az utolsó előtti 

kérdés során a másik fél üzleti kultúráját szem előtt tartó problémamegoldót a válaszadók 

21%-a választotta, az indokok között viszont már az ehhez kapcsolódó két opciót 

együttesen az adatközlők 24%-a jelölte meg. Az „egyéb” opcióból egy válasz idesorolható, 

ami további 3%-ot jelent. Hasonló „aránynövekedés” figyelhető meg a saját kultúrát 

elsődlegesnek tartó problémamegoldó esetében is. Míg az utolsó előtti kérdésnél arányuk a 

válaszadók szerint 13% volt, addig a döntésük okaként megadott két válaszkimenetelt már 

18%-nyi válaszadó jelölte meg. 

Mindezen eltérések hátterében állhat az, hogy a válaszadók nem olvasták el figyelmesen 

a kitöltési instrukciókat, ahogyan az is – ami egyébként az online önkitöltős kérdőívek 

egyik hátránya –, hogy döntésükre mások is hatással voltak, akik azonban az előző kérdést 

nem ismerték. Hasonlóképpen előfordulhat az is, hogy az adott válaszadó több problémás 

szituációt is átélt már, és a kérdőív kitöltése során egyszer általánosságban szemlélte 

ezeket, máskor pedig egy konkrét szituációt kiragadva válaszolt a kérdésekre.  

A kérdőíves kutatás az értekezés tudományos kérdésére és számos hipotézisére választ 

adott, emellett támpontot is nyújtott a kvalitatív kutatás elvégzéséhez.  

A kérdőíves felmérés segítségével a felállított hat hipotézis közül három teljes 

mértékben, kettő (H1 és H5) pedig részben tesztelhető, amelyeket összefoglalóan a 

következő táblázat mutat (5. táblázat).  

 

                                                 
52

 A kulturális intelligencia azt a képességet jelenti, amelynek birtokában az egyén az eltérő kulturális 

háttérrel és szokásokkal rendelkező személlyel együtt tud működni (Peterson 2004, 89), vagyis a kulturális 

eltérésekből előnyt tud kovácsolni. Emellett a kulturális intelligenciával bíró egyén „különbséget tud tenni 

egy másik ember kultúra által meghatározott viselkedése és az egyéniségéből fakadó megnyilvánulásai 

között” (Borgulya 2010, 187). A kulturális intelligenciáról lásd Peterson (2004), Balogh (2011) és Borgulya 

(2009) munkáit.  
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5. TÁBLÁZAT: A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ÁLTAL TESZTELHETŐ HIPOTÉZISEK 

Hipotézis A kérdőív mely 

kérdéseivel 

tesztelhető? 

H1: A Nyugat-dunántúli régióban működő kis- és középvállalatok tisztában 

vannak azzal, hogy a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok során a 

kultúrák különbözőségét figyelembe kell venni és ennek érdekében konkrét 

lépéseket is tesznek. 

A kérdőív  

10. és 13. kérdése, 

illetve 20. kérdése 

H2: A Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatainak üzleti 

kultúrájában a magyar nemzeti kultúra sajátosságai nem meghatározóak. 

A kérdőív harmadik 

kérdésblokkja  

(az attitűdállítások) 

H3: A Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatai képviselőinek üzleti 

magatartása interkulturális interakciós helyzetekben nem egységes, hanem 

különböző kategóriákba sorolható.  

A kérdőív harmadik 

kérdésblokkja  

(az attitűdállítások) 

H4: A Nyugat-dunántúli régióban működő kis- és középvállalatok határon 

átnyúló gazdasági kapcsolatai, így a kommunikáció és az üzleti 

tárgyalások során az osztrák fél üzleti kultúrája, szokásai a 

meghatározóak.  

A kérdőív  

19. kérdése 

H5: A kulturális különbségekből adódó negatív kritikus interakciós 

helyzetekben a vizsgált határ menti régióban működő magyar kis- és 

középvállalatok lépnek fel problémamegoldóként, mégpedig az osztrák fél 

üzleti kultúrájának szem előtt tartásával. 

A kérdőív  

26. és 27. kérdése 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

 

4.3.3 Az interjús felmérés értékelése 

A kvalitatív kutatás során az adatok vizsgálata az interjúk szövegének elemzését jelentette 

a 4.3.1.2 alpontban is ismertetett adatelemzési módszerek (jelentés kondenzáció és jelentés 

kategorizáció, illetve adott esetben jelentés interpretáció) segítségével. Ez jelen esetben, a 

korábban már említett tizenhat interjú két csoportra (kilenc és hét interjú) osztott 

textusának analízisét, majd az elemzés után a két csoport válaszainak összevetését jelenti. 

A két csoport adatainak komparatív vizsgálatát az értekezés elején megfogalmazott H6 

hipotézis tesztelése indokolta.  
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Az interjúk két csoportra osztásának következtében az interjús minta értékelését a két 

csoport esetében külön-külön mutatom be, ezt követően összevetem a két csoport 

interjúalanyainak válaszaiból kinyert adatokat, annak érdekében, hogy az üzleti 

kapcsolatok során előforduló problémás szituációkról és azok okairól alaposabb képet 

lehessen felvázolni, valamint, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a vizsgált kis- és 

középvállalatok valóban nincsenek-e tisztában azzal, hogy a negatív kritikus helyzetek 

számottevő részét a kulturális különbségek generálják.  

Az első csoportba azokat a vizsgált régióbeli kis- és középvállalatoknál dolgozó 

interjúalanyokat soroltam, akik a kérdőív huszonkettedik kérdésére („Tapasztalatai 

alapján az osztrák és a magyar üzleti kultúra közötti különbségek okoztak-e már problémát 

az üzleti kapcsolatok során?”) igennel feleltek. Összesen a 147 kérdőívkitöltőből 38 fő tett 

így, közülük pedig kilenc fő vált a kvantitatív mellett a kvalitatív kutatás alanyává is. Az 

interjú struktúráját követve elsőként a kilenc interjúalany demográfiai adatait ismertetem, 

majd az osztrák kultúrával kapcsolatos általános benyomásaikat mutatom be, végül az 

interjúalanyok által elmondott konkrét problémás helyzeteket, azok jellemzőit és 

megoldását ismertetem.   

A kilenc interjúalany nemek szerinti aránya a következő: hét férfi, illetve két nő. 

Területi megoszlásukat tekintve az interjúalanyok közül hat fő Győr-Moson-Sopron 

megyében dolgozik, egy fő Vas megyében és két fő Zala megyében. Az interjúalanyok 

közül hét fő megyeszékhelyi kis- és középvállalatnál végzi munkáját, egy Győr-Moson-

Sopron megyei és egy Zala megyei interjúalany viszont községben (Abda, illetve 

Gellénháza). A meginterjúvolt személyek életkorát tekintve négy fő 35 év alatti, két fő 

életkora 36 és 49 év közé tehető, míg három fő 50 évnél idősebb.  

A megkérdezettek pozíciójukat tekintve döntő többségében felsővezetők (hat fő), egy fő 

középvezető, míg két fő (egyébként a két nő) alkalmazottként dolgozik. A felsővezetők az 

alábbi beosztásokban dolgoznak: ügyvezető (három fő), elnök-vezérigazgató (egy fő), 

minőségügyi vezető (egy fő), illetve területi képviselő (egy fő). A középvezető értékesítési 

vezetőként, míg a két fő alkalmazott egyike beszerzőként, a másik vevőkapcsolati 

munkatársként dolgozik. 

A vállalatok méretével kapcsolatban megállapítható, hogy két vállalat közepes méretű, 

az általuk foglalkoztatottak száma 80 és 100 fő közé tehető, míg a további hét vállalat kis 
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méretű, alkalmazottaik száma átlagosan 10 és 20 fő közötti. Ami a meginterjúvolt 

személyek munkahelyéül szolgáló vállalatok profilját illeti, hat vállalat a szolgáltatás 

területén működik, egy foglalkozik termeléssel, gyártással, míg két vállalat mindkét 

területen érdekelt.  

Az adatközlő hátterével kapcsolatos utolsó három kérdés az osztrákokkal való 

kapcsolattartás időtávjára, rendszerességére és formájára kérdezett rá. A válaszok alapján 

megállapítható, hogy az interjúalanyok átlagosan több mint 12 éve állnak osztrák partnerrel 

kapcsolatban, mivel mindössze két interjúalany nyilatkozott úgy, hogy 10 évnél rövidebb 

ideje (két és fél, illetve hat éve) van osztrák partnere. A kapcsolatok rendszeressége 

meglehetősen változatos, hiszen három interjúalany napi szinten, egy fő hetente többször, 

egy fő hetente, egy fő nagyjából kéthetente, három fő pedig havi szinten érintkezik osztrák 

üzleti partnerével. Az érintkezési formák közül (személyes, telefonos, elektronikus) az 

interjúalanyok kétharmada mindhárom formát használja az interakciók során, két 

megkérdezett viszont úgy nyilatkozott, hogy főként a telefonos és az elektronikus 

kapcsolattartás a jellemző a vállalatukra, de szükség esetén a személyes találkozóra is sor 

kerül. Egy interjúalany vállalatánál pedig csak a személyes és a telefonos érintkezés a 

meghatározó.  

Az adatközlő hátterének felmérését követően az interjú következő része az adatközlő 

osztrák kultúrával kapcsolatos tapasztalatait vizsgálta. Ez a rész négy kérdést tartalmazott, 

hogy felderítse egyrészt azt, hogy általánosságban mely üzleti szituációk a 

legproblémásabbak az osztrák-magyar üzleti interakciók során és miért, másrészt azt, hogy 

az interjúalany tapasztalatai alapján milyen kulturális különbségek okozzák a legtöbb 

problémát a kapcsolatok során. A negyedik kérdés azt vizsgálta, hogy ezekből a problémás 

helyzetekből milyen következtetéseket vontak le az adatközlők, vagyis, hogy milyen 

tanácsokat adnának egy olyan magyar üzletembernek, aki most szándékozik kapcsolatot 

létesíteni osztrák partnerrel. Mindezeknek megfelelően az interjú ezen része egy bevezető 

kérdéssel kezdődik, amit egy lekövető, majd vizsgálati kérdések követnek.  

Az első kérdés, vagyis az általánosságban legproblémásabb osztrák-magyar üzleti 

helyzetek vonatkozásában – a jelentések kondenzálását követően – öt területet lehet 

kiemelni, amelyet megemlítettek az interjúalanyok: 

 a megállapodásokkal és azok betartatásával kapcsolatos szituációk; 
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 a határidőkkel és a munkaidővel kapcsolatos helyzetek; 

 az ügyintézéssel kapcsolatos helyzetek; 

 a tárgyalások; 

 általánosságban az együttműködés.  

 

Az öt területet részletesen a második kérdésre adott válaszokkal együtt mutatom be, 

mivel az arra vonatkozott, hogy miért gondolja úgy az interjúalany, hogy az általa 

megnevezett szituációk a legproblematikusabbak.  

Az első területet három interjúalany hangsúlyozta, akik közül ketten a problémás 

helyzetekért egyértelműen az osztrák felet teszik felelőssé, amikor a következőképpen 

nyilatkoznak: 

 „A fizetési feltételekben, az árakban történő megállapodás a legproblematikusabb, 

mivel az osztrákok bizalmatlanok, így például a többszöri készpénzes fizetés után 

sem akarnak belemenni az átutalással történő fizetésbe”. (zalaegerszegi beszerző 

hölgy) 

 „Az áralku, mert az osztrákok elsősorban a saját érdekeiket nézik, és nehezen 

tudnak, vagy akarnak a másik fél bőrébe bújni”. (abdai értékesítési vezető úr) 

 

Ezzel kapcsolatban a harmadik interjúalany, egy gellénházi elnök-vezérigazgató viszont 

nemcsak az osztrák, hanem a magyar felet is okolja az általa legproblematikusabbnak vélt 

üzleti szituációk előfordulásáért, hiszen szerinte „a korrekt, megállapodott ár elismerése 

az osztrákokban rólunk kialakult negatív reakció (pl. minden magyar korrupt) és a magyar 

piaci szereplők következetességének hiánya miatt” jelentkezik problémaként.  

Két interjúalany nyilatkozott úgy, hogy a határidőkkel és a munkaidővel kapcsolatos 

szituációk minősülnek a legproblémásabbnak az üzleti kapcsolatok során. Egyikőjük az a 

zalaegerszegi beszerzőként dolgozó hölgy, aki már a megállapodásokkal kapcsolatos 

szituációkat is a legproblémásabbak között említette. A munkarend aspektusából azt 

hangsúlyozta, hogy az osztrákok „teljesen más munkarendben dolgoznak és 

rugalmatlanok”, példaként pedig megemlítette, hogy „ha a teherautó nem ér oda 

nyitvatartási időben, egy perccel sem maradnak tovább a dolgozók… még akkor sem, ha 

emiatt esetleg meghiúsulhat az üzlet”. Véleménye szerint ugyanis az osztrák 
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munkavállalók „nincsenek rákényszerítve a túlórázásra”. Hasonlóképpen vélekedett a 

másik interjúalany, egy szombathelyi ügyvezető úr is, aki azt állította, hogy azért a 

munkaidővel kapcsolatos szituációk a legproblémásabbak, mert „az osztrák lelép a 

munkaidő végén” és az ebből adódó megoldatlan szituációk „pénzügyi problémákhoz is 

vezethetnek”. Ez utóbbi jellegű gondokat okozhatnak szerinte a határidő kezelésének 

eltérései is, hiszen, mint mondja „a magyarok a határidőket rugalmasan kezelik, míg az 

osztrákok szigorúan ragaszkodnak hozzájuk”. Mindkét interjúalany véleménye szerint 

tehát a problémák okai a határidő kezelésének eltéréseiben és az eltérő munkarendben 

keresendők. 

Az ügyintézéssel kapcsolatos helyzeteket szintén két interjúalany minősítette a 

legproblémásabbnak. Egyikük, egy győri vevőkapcsolai munkatársként dolgozó hölgy 

ennek okaként azt említette, hogy „az osztrák fél gyakran türelmetlen, a kérdésére pedig 

azonnal választ vár”. Más szóval a magyar féltől gyors reagálást várnak, míg magukkal 

szemben elnézőbbek az ügyintézést szempontjából, amit a másik interjúalany, egy győri 

ügyvezető úr által elmondottak támasztanak alá: „az osztrák partnerek a szerződéseket 

sokkal jobban áttárgyalják, minden részletre kitérnek, ami sokkal hosszadalmasabb is 

lehet, mint a magyar félnél”.  

A tárgyalásokat a legproblémásabb üzleti szituációként ismételten két interjúalany 

nevezte meg. Egyikük, egy győri területi képviselő úr véleménye szerint ennek két oka 

van: egyrészt az, hogy „aki a szocialista blokkban nőtt fel, annak kisebbségi érzései 

vannak”, másrészt pedig az, hogy a magyarok „nem ismerik az osztrák tárgyalási 

kultúrát”. A másik interjúalany, egy győri ügyvezető úr ezzel szemben azért tartja a 

tárgyalásokat a legproblémásabb üzleti szituációknak, mert mint mondja „általában senki 

nem vezeti a tárgyalást, így szétesik a program, mindenki beszél mindenről, a lényeg pedig 

elveszik”. Egyik interjúalany a magyarokat, a másik pedig mindkét felet megnevezi a 

kialakult problémás helyezet okozójaként.  

Az utolsó interjúalany, egy győri minőségügyi vezető általánosságban az osztrákokkal 

való együttműködést tekinti a legproblémásabbnak, mégpedig azért, mert „a magyar 

cégekkel kapcsolatban túl nagyok a profit elvárásaik, és ez jelentősen nehezíti, terheli a 

kapcsolatokat”.  
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Ha a válaszokat a jelentés kategorizáció segítségével a 2.3 alfejezetben bemutatott 

kultúrakutatási modellek dimenziói alapján kategorizálom, kijelenthetem, hogy a kulturális 

elem már ezekben az állításokban is megjelenik, azaz a legproblémásabb üzleti szituációk 

hátterében is meghúzódnak kulturális különbségek. Az első terület kapcsán megjelenik 

például az osztrákok részéről a bizalmatlanság, ami a hofstedei bizonytalanságkerülés 

mértékében ragadható meg. Ugyanez a dimenzió figyelhető meg az ügyintézéssel 

kapcsolatos problémás helyzetek egyik okaként is, vagyis amikor az osztrákok a 

szerződéseket jobban, minden részletre kiterjedően áttárgyalják. Szintén az első állításnál 

jelenik meg a megállapodott ár elismerése kapcsán a szóbeli és írásbeli megállapodás közti 

különbség, vagyis a magyarok részéről gyengébb az alacsony-kontextusú kommunikáció, 

mint az osztrákok részéről. A másodikként említett terület vonatkozásában Hall (1975) 

másik két dimenziója észlelhető, hiszen az interjúalanyok által említett esetekben a 

munkaidő és a határidő osztrákok általi kezelése erősen monokronikus, míg a magyaroké 

gyengén vagy nem szigorúan monokronikus. Ugyanez a dimenzió érhető tetten a 

harmadikként említett problémás terület esetében is. A negyedik terület, vagyis a 

tárgyalásokkal kapcsolatosan megjelenő problémák a hofstedei maszkulinitás-femininitás 

dimenziójához sorolandók, hiszen az, hogy egyik fél sem vezeti a tárgyalást, feminin 

vonást jelez mindkét ország vállalatai esetében, amit a kérdőíves felmérés eredményei is 

alátámasztanak a magyar vállalatokra vonatkozóan.  

Az interjú ezen részének harmadik kérdése arra kérdezett rá, hogy mely kulturális 

különbségek okozzák a legtöbb problémát a kapcsolatok során. Erre a kérdésre különféle 

választ adtak a megkérdezettek, így ezeket a jelentés kategorizáció módszerének 

segítségével a dimenzión alapuló kultúrakutatási modellek mentén csoportosítva és az 

egyes dimenziókhoz besorolva vázolom fel.  

A válaszadók által elmondott kulturális különbségek közül kettő Hall (1990) két 

dimenziójához kapcsolódik. Két interjúalany említette ugyanis, hogy a kommunikáció 

kontextusával kapcsolatos eltérésekből származnak a legtöbb problémák, és ennek során a 

következőket említették: 

 „A kommunikációs különbségek okozzák a legtöbb problémát, mivel az 

osztrákok mindent az ember szájába rágnak, teljesen hülyének néznek minket, és 

ez sok esetben sértő”. (szombathelyi ügyvezető úr) 
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 „Kevésbé nyitottak az üzleti kommunikáció során, mert például általában a 

hosszabb szabadság előtt a partnerek felé jelezni szoktuk, hogy meddig nem 

leszünk és ki fog helyettesíteni. Más partnerek ilyenkor közvetlenebbek és 

megkérdezik hol fogunk nyaralni, kivel megyünk, voltunk-e már ott, illetve 

mesélnek saját élményeikről, az osztrák partnerekre viszont ez nem jellemző”. 

(győri vevőkapcsolati munkatárs hölgy)  

 

Ez a két kijelentés is ugyanazt az eredményt hozta, mint az interjú első kérdése, 

nevezetesen azt, hogy az osztrák vállalatokra erősebben jellemző az alacsony-kontextusú 

kommunikáció és a monokronizmus, mint a magyar vállalatokra. A második állítás a 

trompenaarsi kultúramodell specifikus-diffúz dimenziójára is utal, hiszen a specifikus 

kultúra képviselői a magánszférát nem keverik az üzleti élettel (Trompenaars 1995), vagyis 

ennek alapján az osztrákokra a specifikus kapcsolatok a jellemzőek, míg a magyarokra 

inkább a diffúz kapcsolatok. Ez az eredmény egybecseng a kérdőíves felmérés erre 

vonatkozó eredményeivel.  

Az egyik győri ügyvezető úr szerint a legtöbb problémát okozó kulturális különbség az, 

hogy „az osztrák félnél az üzleti életben nincs tegezés, hanem szigorú magázódást 

használnak a titulus megjelölésével. Viszont Magyarországon ennek nem tulajdonítanak 

akkora jelentőséget. A névjegykártyán ugyan szerepel a titulus, de nem alkalmazzák az 

üzleti tárgyalásnál annyira
53

 kiemelten”. Ez a vélemény a hofstedei modell hatalmi 

távolság dimenziójának kategóriájába tartozik, és azt mutatja, hogy az osztrákokra a 

magyarokéhoz képest nagyobb hatalmi távolság jellemző, amit az elmondottakból kiemelt 

szó támaszt alá.  

Két interjúalany felelt ugyan a kérdésre, de nem érdemben, hiszen ezek a válaszok nem 

konkrétan a kérdésre válaszoltak. Az egyik interjúalany, a gellénházi elnök-vezérigazgató 

azt emelte ki, hogy mindenki a „saját hazai tapasztalatai alapján ítéli meg a másikat”, 

míg a másik interjúalany, az abdai értékesítési vezető azt hangsúlyozta, hogy „az osztrákok 

elsősorban csak a saját érdekeiket tartják szem előtt”. Véleményem szerint azonban ezek 

nem osztrák sajátosságok, hiszen egyrészt minden nemzet képviselője a saját tapasztalatai 

                                                 
53

 Saját kiemelés az interjúalany hangsúlyozása alapján.  
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alapján ítélkezik, másrészt pedig természetes, hogy az üzleti kapcsolatok során a saját 

érdekeit tartja elsődlegesnek mindkét fél.  

Ami meglepő volt, hogy négy interjúalany erre a kérdésre azt felelte, hogy nem 

tapasztalt kulturális különbségek miatt felmerülő problémákat. Ez annak ismeretében volt 

váratlan, hogy az interjúalanyok abból a 38 adatközlőből kerültek ki, akik a kérdőív során 

úgy nyilatkoztak, hogy a kultúrák közötti különbségek okoztak már problémát az osztrák-

magyar üzleti kapcsolatok során. Továbbá ebből a négy interjúalanyból három fő (a győri 

területi képviselő úr, a győri ügyvezető úr és a zalaegerszegi beszerző hölgy) az interjú 

első kérdésére adott válaszában kulturális különbségekből eredő problémákat nevezett meg 

a legproblematikusabbaknak. Mindez arra enged következtetni, hogy a megkérdezettek 

adott esetben nincsenek tisztában azzal, hogy mely problémák kulturális eredetűek, vagyis 

melyek oka keresendő a kulturális eltérésekben, illetve melyek azok, amelyeknek 

hátterében egyéb, pl. szubjektív, gazdasági vagy jogi eltérések húzódnak meg.  

Az interjú ezen részének utolsó kérdése arra vonatkozott, hogy a legproblémásabb üzleti 

szituációk és a kulturális különbségek okozta helyzetek tapasztalatai alapján milyen 

tanácsokat adnának az interjúalanyok egy olyan magyar üzletembernek, aki most 

szándékozik kapcsolatot létesíteni osztrák partnerrel.  

A válaszok két nagy csoportra oszthatóak: az egyik csoportban általános jellegű 

tanácsok szerepelnek, a másikban pedig konkrét, kulturális eltérésekkel kapcsolatos 

javaslatok. Egy interjúalany pedig a két csoport között helyezkedik el.  

Az első csoportba három interjúalany tanácsai tartoznak. Közülük ketten, a győri 

vevőkapcsolati munkatárs hölgy és az abdai értékesítési vezető úr a „türelem”, „kitartás” 

és „előzékenység” tulajdonságait tartotta fontosnak megemlíteni. A harmadik e csoportba 

sorolt megkérdezett, a győri minőségügyi vezető viszont az osztrákok által a magyar 

vállalatokkal szemben támasztott „túl nagy elvárásokra való felkészülést” hangsúlyozta. 

A másik csoportba öt interjúalany javaslatai kerültek. Közülük ketten általánosságban 

az osztrák fél üzleti kultúrájának megismerését tanácsolták, amikor a következőképpen 

nyilatkoztak: „ismerje meg az osztrák tárgyalási kultúrát”, illetve „ismerje meg az 

alapnormákat, a piaci magatartást, tehát az üzletkötést előzze meg alapos 

helyzettanulmányozás”. Az utóbbi interjúalany, a gellénházi elnök-vezérigazgató úr ezzel 

kapcsolatban azt is lényegesnek tartotta megemlíteni, hogy nemcsak az osztrák kultúrát, 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.007



149 

 

hanem konkrétan az adott vállalatot is célszerű megismerni főleg annak „anyagi helyzetét, 

illetve a település véleményét a partnerről”. A további három interjúalany által 

elmondottak a jelentések tömörítése és kategorizálása után besorolhatóak a már korábban 

is említett kultúradimenziókba. Az egyik győri ügyvezető úr a fentieknél szűkebb körű 

javaslatot fogalmazott meg, amikor konkrétan az osztrákokkal folytatott üzleti 

tárgyalásokkal kapcsolatosan a következő tanácsot fogalmazta meg:  

 „Nagy stratégák, a tárgyalási módszereik sokkal kifinomultabbak, ezért a 

magyar fél figyeljen oda, hogy ne legyen nagyon nyitott, ne terítse ki minden 

kártyáját, ne mondjon el mindent, mert a másik fél felhasználhatja. A 

tárgyalásnál legyen laza, mert a másik fél valószínűleg nem lesz az, de szeretik, 

ha valaki a tárgyaláson lazán viselkedik velük szemben”.  

 

Ez az állítás Trompenaars (1995) modelljéből a neutrális-affektív, vagyis az érzelmileg 

semleges és érzelmileg telített kultúrák közti különbséget illusztrálja. Az interjúalany 

megfogalmazása alapján ugyanis az osztrák kultúra neutrális, ellenben szeretik, ha a 

külföldi partner kultúrája affektív.  

A szombathelyi ügyvezető úr tanácsa a halli modell monokronikus-polikronikus 

dimenziójára utal, mivel így fogalmaz a kérdéssel kapcsolatban: „A határidőkre figyeljen, 

illetve arra, hogy magának kedvezőt csikarjon ki, mert az osztráknak a határidő szent és 

sérthetetlen”. Ez az állítás is alátámasztja azt a korábbi megállapítást, miszerint az osztrák 

vállalatok a monokronikus kultúra sajátosságait erősebben mutatják, mint a magyar 

vállalatok. Ehhez szorosan kapcsolódik a zalaegerszegi beszerző hölgy tanácsa, amely 

ugyan két kultúramodellt és dimenziót is magában foglal, ám ezek közül az egyik az 

osztrákok erősebb monokronizmusához kapcsolódik, mivel tanácsának egyik része így 

szólt: „Tilos a prezentációjukat megzavarni befutkosó kollégákkal vagy megcsörrenő 

telefonnal”. Javaslatának másik része a hofstedei modell maszkulinitás-femininitás 

dimenziójának kategóriájába sorolható, hiszen mint mondja: „Muszáj minden esetben a 

hölgyekkel is kezet fogni és a férfiakkal egyenlő partnerként kezelni őket”. Tanácsának ez a 
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második része tehát arra utal, hogy az osztrák partnereket feminin kultúra jellemzi
54

, amit 

célszerű, ha a magyar vállalatok is követnek a kapcsolatok sikeressége érdekében.  

A kilencedik interjúalany a két csoport határán helyezkedik el, hiszen nemcsak általános 

jellegű tanácsokat fogalmaz meg, hanem kulturális különbségekhez köthetőket is. Előbbiek 

között a következő javaslatok szerepelnek: „Magas fokú szakismeret, feltétlen üzleti 

korrektség és magabiztos nyelvtudás”; „Ha ismerjük a tárgyaló fél országának 

történelmét, irodalmi és művészeti vonatkozásait, sporteredményeit, az különleges előny, 

arra felfigyelnek”; „Tisztelik a kemény, céltudatos, de korrekt tárgyalópartnert”. A 

kulturális különbségekhez köthető javaslatai két kultúradimenziót érintenek: a halli 

monokronizmust és a hofstedei maszkulinitást. Előbbivel kapcsolatban így fogalmaz: 

„Nem szabad túllépni az időkeretet, vagyis ha 20 percet kapunk, akkor azalatt kell 

eredményesnek lenni. A pontosság tehát nagyon fontos!”. Utóbbira vonatkozóan pedig azt 

említette, hogy „nem árt, ha valaki vezeti a tárgyalást, lehet az a vendég vagy a 

vendéglátó, mert különben szétesik a program”.  

A megfogalmazott tanácsokból is látszik, hogy a kulturális különbségek fontosságával 

tisztában vannak a vizsgált vállalatok dolgozói, hiszen javaslataik számottevő része (hat 

esetben a kilencből) ezekkel kapcsolatos, mégis, amikor a legtöbb problémát okozó 

kulturális különbségekről kérdeztem őket, legtöbbjük (hat fő) nemhogy nem említette az itt 

megfogalmazott kulturális eltéréseket, hanem még ehhez hasonló választ sem adott. 

Közülük négyen pedig még problémát okozó kulturális különbséget sem tudtak 

megnevezni.  

A strukturált interjú harmadik, utolsó része részletesebben mérte a kulturális 

különbségek által okozott problémákat, hiszen öt kérdés segítségével kérdezett rá az 

osztrák partnerrel kapcsolatban átélt konkrét kulturális különbségekből fakadó negatív, 

problémás helyzetekre, valamint az interjúalany véleményére az osztrák fél viselkedését és 

a saját érzéseit illetően az adott szituációval kapcsolatban. A további két kérdés a 

problémás szituáció megoldását tudakolta oly módon, hogy rákérdezett a 

problémamegoldó félre, illetve az általa a probléma kezelése során szem előtt tartott 
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 Ez a megállapítás ugyanakkor ellentmond Hofstede (2008) kutatásának, amely úgy találta, hogy az osztrák 

kultúra maszkulin. A magyar vállalatokkal kapcsolatban megfogalmazott feltételezés, miszerint 

interkulturális interakciós helyzetekben a vállalatok kultúrája eltér a nemzeti kultúra sajátosságaitól az 

osztrák vállalatokra is igaz lehet. Ennek vizsgálatára azonban lehetséges jövőbeli kutatási irányként tekintek.  
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kultúrára, végül pedig az interjúalany ennek indokával kapcsolatos véleményére. Mindezek 

alapján ez a rész egy bevezető kérdéssel kezdődik, amit egy indirekt kérdés, majd 

részletező kérdések követnek, és végül egy újabb indirekt kérdéssel zárul.  

Az interjúrész első kérdése azt vizsgálta, hogy milyen konkrét – a kulturális 

különbségekből fakadó – negatív problémás helyzetre (kritikus interakciós szituációra) 

emlékszik az interjúalany osztrák partnerekkel kapcsolatban. A kilenc interjúalanyból 

négyen nem tudtak ilyen konkrét negatív szituációt említeni, így velük az interjú ezen a 

ponton be is fejeződött. Egyikük azonban – egy győri ügyvezető úr – ezzel kapcsolatban 

fontosnak tartotta azért megemlíteni, hogy „ha félreértés vagy nézeteltérés van, az 

általában nem kulturális tényezőből fakad, sokkal inkább az adott ember szakmai 

jártasságából és viselkedési módjából
55

 adódik”. Ebből a megjegyzésből azonban 

nyilvánvalóvá vált, hogy az interjúalany nincs tisztában azzal, hogy általánosságban az 

emberek viselkedését a kultúrájuk determinálja – miként azt a 2.1.2 alpontban is 

bemutattam –, vagyis a kulturális tényező, így pedig a kulturális különbségek is, mégiscsak 

megjelennek a problémás szituációk hátterében.  

A további öt interjúalany válaszai pedig – a korábbiakhoz hasonlóan – jelentésük 

alapján az egyes kultúramodellek dimenziói alapján kategorizálhatóak. Az öt elmesélt eset 

egy halli, egy trompenaarsi és egy hofstedei dimenzióhoz köthető.  

A halli dimenzió ez esetben is – a már korábban többször felvetődött – alacsony- és 

magas kontextusú kommunikációt jelenti. Két interjúalany említett ugyanis ehhez a 

dimenziópárhoz kötődő negatív szituációt, amelyek így szóltak: 

 „Áralku kapcsán személyes találkozónál megegyezés történt, majd elektronikus 

megrendelés küldésekor a megbeszéltekkel ellentétes üzleti kondíciókat 

követeltek az osztrákok.” (abdai értékesítési vezető úr) 

 „Egy teljesen egyértelmű megállapodást később másképp adott elő az osztrák 

partner.” (gellénházi elnök-vezérigazgató úr) 

 

Mindkét szituáció középpontjában a szóbeli megállapodás későbbi, osztrák fél általi 

módosítása áll. Ugyan a kérdőíves felmérés eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált 

magyar vállalatokat alacsony-kontextusú kommunikáció jellemzi, tehát inkább írásbeli, 
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mint szóbeli megállapodásokat kötnek, ám, ha mégis előfordul a szóbeli megállapodások 

kötése, akkor a magyarok azt „készpénznek veszik” és tartják magukat ahhoz. Ezzel 

szemben az osztrákok, akikre szintén az alacsony-kontextusú kommunikáció a jellemző, a 

szóbeli megállapodásokat már nem tekintik oly mértékben kötelező érvényűnek, mint 

magyar partnereik. Ezek az ellentétek úgy küszöbölhetők ki legegyszerűbben, ha a magyar 

fél – szem előtt tartva az osztrákok fent említett tulajdonságát – mégis inkább az írásbeli 

megállapodást részesíti előnyben a szóbelivel szemben.  

Mindkét interjúalany hasonló választ adott a következő két kérdésre is, vagyis arra, 

hogy az interjúalany véleménye szerint mi magyarázta az osztrák fél viselkedését, és hogy 

hogyan érezte magát az interjúalany az adott szituációban.  

Az osztrák fél viselkedését mindkét interjúalany az osztrákok kedvezőbb pozíciójával és 

az ebből eredő felsőbbrendűségi érzésével magyarázta. Az abdai értékesítési vezető ezzel 

kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy az osztrákok „egyoldalúnak tekintik az üzleti 

kapcsolatokat, és a magyarországi vállalkozásokat még mindig csak a nyugati éles 

versenyhelyzetben való előnyszerzés miatt tekintik potenciális partnernek, és ezt sokszor 

érzékeltetik is velük”. A gellénházi elnök-vezérigazgató úr ennél tömörebben fogalmazta 

meg ugyanezt, amikor a kérdésre így válaszolt: „az általuk éreztetett felsőbbrendűség”. 

Ezekből a válaszokból arra lehet következtetni, hogy az osztrák vállalatok a 2.4.2 

alpontban felvázolt interkulturális érzékenység fejlesztési modellnek még csak az 

etnocentrikus fázisában tartanak, vagyis a saját kultúrájuk felsőbbrendűségét hangoztatják 

és feltételezik, hogy ezt a másik fél fenntartások nélkül elfogadja. Ez azonban az 

interkulturális kommunikációt akadályozhatja, amit jelen esetben a két interjúalany adott 

szituációval kapcsolatos érzései is igazolnak. A saját érzéseiket a kritikus helyzettel 

kapcsolatban a következőképpen fogalmazták meg: 

 „Nehéz egy megállapodás után ismét felhívni a figyelmet a megbeszéltekre és 

mindig a saját igazunkat bizonygatni.” (abdai értékesítési vezető úr) 

 „Tökön tudtam volna rúgni és kiírni a hátára, hogy szar vagyok, és az is 

maradok.” (gellénházi elnök-vezérigazgató úr) 

 

A második válaszból egyértelműen látszik, hogy az osztrákok hangoztatott 

felsőbbrendűsége milyen komoly akadályt jelenthet az interkulturális kommunikáció során, 
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de hasonlóképpen az első válasz is azt mutatja, hogy az igazság folytonos bizonygatása 

gátolhatja a sikeres üzleti kommunikációt az eltérő kultúrájú partnerek között.  

Az utolsó előtti kérdésre, miszerint melyik fél lépett fel problémamegoldóként és kinek 

a kultúráját tartotta szem előtt eltérő választ adott a két interjúalany. Az abdai értékesítési 

vezető által elmondott szituációban a magyar fél volt a problémamegoldó, de arról nem 

nyilatkozott, hogy kinek a kultúráját tartotta ennek során szem előtt. A másik interjúalany 

esetében pedig az elmesélt negatív szituáció az üzleti kapcsolat végét jelentette.  

Az interjú utolsó kérdése a negatív szituációhoz kapcsolódó indirekt kérdés volt, és az 

interjúalany véleményét kérdezte a problémamegoldóként fellépő fél és az általa szem előtt 

tartott kultúra motivációjával kapcsolatban. Erre a kérdésre az abdai értékesítési vezető azt 

mondta, hogy „azért mi léptünk fel problémamegoldóként, mert nekünk volt nagyobb 

érdekünkben a már kialkudott pozíciók megtartása”. A másik interjúalany viszont azt 

állította, hogy azért szakadtak meg a kapcsolatok, mert „senki nem volt hajlandó engedni a 

48-ból”. 

A trompenaarsi modellből a specifikus és diffúz dimenzió kategóriájába szintén két 

interjúalany válaszai tartoznak. A kritikus interakciós szituációra vonatkozóan az alábbi 

helyzeteket mesélték el: 

 „Közös csapatépítő programon a feladatokban kevésbé vettek részt, 

visszafogottabbak, kevésbé barátkozóak voltak, és kevésbé tudták elengedni 

magukat. Inkább csak egymás között beszélgettek, új ismeretségeket, barátságokat 

nem akartak kötni.” (győri vevőkapcsolati munkatárs hölgy) 

 „Ki kellett volna mennem (Ausztriába)
56

 egy tárgyalásra, de egy közeli 

hozzátartozóm halála miatt értesítettem a partnert, hogy nem tudok részt venni a 

tárgyaláson, halasszuk azt el, aki azonban nem értette, hogy miért fontosabb nekem 

a haláleset, mint a tárgyalás”. (szombathelyi ügyvezető úr) 

 

A specifikus kultúra az osztrákok jellegzetes vonása, vagyis a munkahelyi életet nem 

keverik a magánélettel. Ez az oka annak, hogy a csapatépítő tréningen nem óhajtottak új 

barátságokat kötni, és emiatt nem volt érthető számukra a másik eset sem, vagyis az, hogy 

a tárgyalás miként kapcsolódik a közeli hozzátartozó halálához. A magyarok számára ezzel 
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szemben nem okoz gondot az élet e két szegmensének keveredése (diffúz kulturális vonás), 

emiatt a magánélet gyakran áthatja a munkahelyi életet és fordítva.  

Az osztrák partner viselkedését eltérő okokkal magyarázta a két interjúalany. A győri 

vevőkapcsolati munkatárs hölgy ugyanis azzal indokolta, hogy „valószínűleg hosszabb idő 

kell nekik ahhoz, hogy a másik felet megismerhessék”. Míg a szombathelyi ügyvezető úr 

szerint az osztrákok viselkedését az okozta, hogy „számukra az üzlet és a pénz volt a 

fontos”.  

Véleményük eltér abban is, hogy miként érezték magukat az adott szituációban. Míg a 

szombathelyi ügyvezető úr „értetlenül és csalódottan”, addig a győri vevőkapcsolati 

munkatárs hölgy „kezdetben furcsán és kellemetlenül”, de később állítása szerint elfogadta 

az osztrákok viselkedését.  

A problémamegoldóként fellépő fél mindkét esetben a magyar partner volt, arra 

azonban, hogy melyik fél kultúráját tartották szem előtt, egyik interjúalany sem felelt 

konkrétan, viszont a problémamegoldás módját elmesélték, és így utóbbi jelentésének 

interpretálást, vagyis mögöttes jelentésének feltárását követően lehetett következtetni arra, 

hogy kinek a kultúráját részesítették előnyben a probléma kezelése során. A kritikus 

szituáció megoldásának módjai az alábbiak voltak: 

 „A napi programot követően este a vendéglőben közös borozásra invitáltuk őket 

(osztrákokat)
57

, mert előtte elszeparálva ültek, sőt közös fotókat is készítettünk”. 

(győri vevőkapcsolati munkatárs hölgy) 

 „Felhívtam telefonon a partnert, és ismételten elmagyaráztam neki, miért fontos 

ez nekem”. (szombathelyi ügyvezető úr) 

 

Az elmondottak jelentésének interpretálást követően megállapítható, hogy az első 

interjúalany a saját kultúráját tartotta szem előtt, hiszen a diffúz kultúra sajátosságai 

alapján oldotta meg a szituációt. Ugyanígy tett a másik interjúalany is, mivel a telefonos 

megbeszélés során ő is azt magyarázta el, hogy a magánélet miként szólhat bele az üzleti 

életbe, vagyis a diffúz kultúra lényegét ismertette partnerével.  

Az ennek okát felderítő utolsó kérdésre mindketten egyértelműen azt felelték, hogy 

tisztában voltak azzal, hogy nekik kell kezdeményezni.  
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Végül, az ötödik interjúalany – a zalaegerszegi beszerző hölgy – válaszai a hofstedei 

hatalmi távolság dimenzió kategóriájába sorolhatók. Az általa elmesélt negatív interakciós 

helyzet ugyanis a következő volt: „Előfordult, hogy minőségi reklamációt tettünk az 

osztrák partner felé, amit jegyzőkönyvvel és fotókkal is igazoltunk, de még így is nagyon 

nehéz volt megegyezni. A reklamációval ezután a felsőbb vezetéshez kellett fordulni, végül 

a kereskedelmi vezetőig jutott az ügy, aki 80%-ban megtérítette a költségeinket”.  

A problémát itt egyértelműen az okozta, hogy az osztrákokra jellemző magasabb 

hatalmi távolság miatt az alacsonyabb beosztásban lévő alkalmazottak nem hoztak döntést 

egy pénzügyeket is érintő vitás ügyben, mivel az a felsővezetők feladata. 

Az osztrák partner viselkedésének hátterében az interjúalany véleménye szerint az állt, 

hogy a vállalat a saját érdekeit védte, amit természetesnek tart, hiszen, mint mondja „… ki 

van adva a részlegeknek, hogy a végsőkig ki kell állni amellett, hogy az ő minőségük 

kiváló…”.  

A kritikus szituációval kapcsolatos érzései a többi interjúalannyal ellentétben nem 

negatívak, hanem pozitívak voltak, mivel állítása szerint „magabiztos” volt a szituáció 

kezelése során. Ennek megfelelően a problémamegoldó is ő volt, amit a következőkkel 

indokolt: „Tudtam, hogy a partner számára fontos a további együttműködés fenntartása, 

azt is tudtam, hogy valamekkora részt át kell vállalnunk a reklamált összegből, ezért 

kitűztem egy célt, amit sikerült is elérnem”. A válaszából – konkrét felelet hiányában – arra 

lehet következtetni, hogy a probléma megoldása során az osztrák partner kultúráját vette 

figyelembe, mivel tudta, hogy a reklamált összegből neki is részt kell vállalnia, és ezt 

tartotta szem előtt a probléma kezelésekor.  

Az első csoportba sorolt kilenc interjúalannyal lefolytatott interjúkból arra lehet 

következtetni, hogy ugyan a kulturális különbségek fontosságával tisztában vannak és 

hangsúlyozzák is azt, például a tanácsok alkalmával, ám a konkrét problémás helyzetekben 

nem ismerik fel azokat. Ezt támasztja alá egyrészt az, hogy a kultúrák különbözőségéből 

származó problémás helyzetekre vonatkozó megnyilatkozások mellett nagy arányban 

szerepeltek általános jellegű kijelentések és vélemények is. Másrészt és főként pedig az, 

hogy az interjúalanyok által elmondott legproblémásabb szituációk jelentős részének 

hátterében kulturális eltérések álltak, mégis, amikor a legtöbb problémát okozó kulturális 

különbségekre kérdeztem rá, csak három interjúalany tudott érdemben válaszolni. Hasonló 
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volt a helyzet a kulturális különbségekből származó problémás interakciós helyzetek 

esetében is, amelyekre négy interjúalany annak ellenére nem tudott példát említeni, hogy 

az általuk általánosságban legproblémásabbnak ítélt szituációk mögött kulturális eltérések 

húzódtak meg.  

Az interjúalanyok által észlelt kulturális különbségek relatíve alacsony
58

 volta arra 

enged következtetni, hogy a vizsgált vállalatok nincsenek tisztában azzal, hogy az egyes 

problémás üzleti szituációkat kulturális vagy egyéb tényezők okozzák-e. Ezt azonban teljes 

bizonyossággal csak akkor lehet kijelenti, ha már kielemeztem a második csoportba tartozó 

interjúalanyok válaszait is, mivel ők abból a körből kerültek ki, akik a kérdőív során úgy 

nyilatkoztak, hogy a kulturális különbségekből nem származtak problémáik az osztrák-

magyar üzleti kapcsolatok során. 

A második csoportba a fentiekkel összhangban tehát olyan interjúalanyok kerültek, akik 

a kérdőív huszonkettedik kérdésére („Tapasztalatai alapján az osztrák és a magyar üzleti 

kultúra közötti különbségek okoztak-e már problémát az üzleti kapcsolatok során?”) 

nemmel válaszoltak. A 147 kérdőíves válaszadóból ez 109 főt jelentett, akik közül hét 

fővel készítettem interjút. Az interjú ugyanazt a struktúrát követi, mint az első csoport 

esetében: itt is az adatközlő hátterét kérdeztem először, majd az interjúalany osztrák 

kultúráról kialakított benyomását, végül negatív kritikus esetek elmesélését kértem. A 

különbség csak a második két részegység kérdéseiben mutatkozik, ahol a kérdésekből jelen 

esetben a „kulturális különbségek” és „kulturális különbségek okozta” állításokat kivettem, 

vagyis csak általánosságban kérdeztem a legproblémásabb szituációkat és a kritikus 

interakciós helyzeteket is. Következésképpen az elemzés során kulturális sajátosságként 

kezeltem az interjú során információ formájában felmerült jellegzetességeket is.  

A hét interjúalany közül négy volt férfi, három pedig nő. Ketten Győr-Moson-Sopron 

megyei vállalatnál dolgoznak, négyen Vas megyeinél, egy fő pedig Zala megyeinél. Így az 

interjúk helyszínei Győr, Sárvár, Rábapaty és Zalaegerszeg voltak. Sárváron három, míg 

Rábapatyon egy személlyel készítettem interjút. Életkorukat tekintve az interjúalanyok 
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 Legalábbis ahhoz viszonyítottan, hogy azok közül a kérdőíves válaszadók közül kerültek ki, akik maguk 

állították, hogy az osztrák-magyar gazdasági interakcióik során szembesültek már kulturális különbségek 

okozta problémákkal.  
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közül három fő 35 év alatti, négy fő pedig 36 és 49 év közötti. 50 évnél idősebb 

interjúalany ebben a csoportban nem volt.  

Az interjúalanyok beosztásával kapcsolatosan kijelenthető, hogy ketten felsővezetőként, 

egy ember középvezetőként, négyen pedig alkalmazottként dolgoznak. A felsővezetők 

közül az egyik interjúalany ügyvezető igazgató, a másik pedig beszerzési igazgató. A 

középvezető pozíciója pénzügyi csoportvezető. Az alkalmazottak pedig a következő 

beosztásokban dolgoznak: értékesítő (2 fő), beszerző (1 fő), illetve logisztikai diszponens 

(1 fő).  

Az interjúalanyok vállalatának mérete a következőképpen alakul: két vállalat közepes 

méretű, alkalmazottaik száma 150 fő körüli, míg a másik öt vállalat kisméretű, jellemzően 

20 fő körüli létszámmal, bár az egyik kisvállalat alkalmazottainak száma 49 fő. A 

vállalatok többsége – ami öt kis- és középvállalatot jelent – szolgáltatással és azon belül is 

kereskedelemmel foglalkozik, két vállalat érintett a termelés és gyártás területén. 

A meginterjúvolt személyek vállalatának osztrákokkal fennálló kapcsolatának időtávja 

jellemzően 10 év, amit négy interjúalany említett. Két vállalatnak ennél rövidebb ideje, 

kilenc, illetve egy éve van osztrák üzleti partnere, míg egy vállalatnak 14 éve. Az 

érintkezések intenzitását tekintve változatos a kép, mivel a napi, a heti és a havi szintű 

érintkezéseket is két-két fő említette, a hetedik interjúalany pedig elmondása szerint 

kéthetente lép kapcsolatba osztrák partnerével. Az érintkezés formái (személyes, telefonos, 

elektronikus) közül egyetlen vállalat használja mindhármat, egy-egy vállalat pedig csak a 

személyes, illetve csak az elektronikus formát. A további négy vállalat a háromból kettőt 

alkalmaz vegyes megoszlásban. Összességében a telefonos érintkezés a legkevésbé 

jellemző az interjúalanyok vállalataira, míg a személyes és az elektronikus érintkezést 

egyenlő arányban használják 

Az interjú második része – az első csoporthoz hasonlóan – az interjúalany osztrák 

kultúrával kapcsolatos benyomására, tapasztalatára kérdezett rá. Az első csoport 

interjúívéhez képest itt annyi a különbség, hogy nem négy, hanem csupán három kérdés 

szerepelt. A kulturális különbségek által okozott problémákra vonatkozó kérdést itt nem 

tettem fel.  

Az első kérdés ugyanaz volt, mint az első csoport esetében, vagyis, hogy általában véve 

mely üzleti szituációk a legproblémásabbak az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.007



158 

 

során. A kérdésre adott válaszok eltérőek, és akadt olyan interjúalany, aki több szituációt is 

megnevezett. Összesen öt területet említettek az interjúalanyok, amelyekből kettő 

sorolható be a kultúradimenziók kategóriáiba, egy kulturális jellegű, de dimenzióhoz nem 

kapcsolható, kettő terület pedig gazdasági okokra vezethető vissza.  

A gazdasági jellegű legproblémásabb üzleti szituációk az adatközlők szerint a minőségi 

problémákkal, valamint a pénzügyi jellegű problémákkal kapcsolatosak. 

A minőséggel kapcsolatos üzleti szituációkat három interjúalany nevezte a 

legproblémásabbnak. Ezzel kapcsolatban az egyik interjúalany, egy sárvári pénzügyi 

csoportvezető úr azt tartotta fontosnak megemlíteni az osztrákokra vonatkozóan, hogy „a 

minőségi elvárásuk magasabb, és elvárják a színvonalas szolgáltatást”. Ehhez szorosan 

kötődik a rábapatyi értékesítő úr véleménye, aki szerint „a minőségi szolgáltatást 

természetesen osztrák minőségben várják el”. A harmadik interjúalany nem részletezte, 

hogy mely minőségi jellegű problémák okozzák a legtöbb gondot.  

A pénzügyi jellegű problémákat két interjúalany említette. Egyikük, egy sárvári 

szolgáltató vállalat értékesítője a „szolgáltatások ár-érték aránya” kérdéséhez kapcsolódó 

szituációkat említette a legproblémásabbak között. A másik, egy győri szolgáltató vállalat 

beszerzési igazgatónője pedig a fizetőképes keresletre vonatkozó problémás helyzeteket 

emelte ki.  

Utóbbi interjúalany említette a kultúrához köthető, de dimenzióba nem sorolható 

területet, nevezetesen a „vásárlási szokásokkal kapcsolatos” problémákat. Ezek ugyanis 

kulturális okokkal magyarázhatóak, mivel a vásárlási szokásaink függnek a kulturális 

determináltságunktól (Hofmeister-Tóth – Törőcsik 1996), más szóval az egyes kultúrákban 

eltérőek a vásárlási szokások.  

A további két, problémásnak tekintett terület, amelyet egy-egy interjúalany említett, és 

amelyek már kultúradimenziók kategóriájába is sorolhatók, az alábbiak: 

 határidők kérdése; 

 a megállapodásokkal és azok betartásával kapcsolatos problémák.  

 

Mindkét probléma a halli monokronizmus-polikronizmus dimenzióhoz kapcsolódik. 

Mivel ezek a problémák az interjúalanyok első csoportjánál is felvetődtek, ezért itt 

részletes tárgyalásuktól eltekintek.  
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Érdemes azonban megnézni az utolsó interjúalany, egy győri beszerző hölgy erre a 

kérdésre adott válaszát, amely így hangzott: „Nem nagyon adódnak problémák, mi 

rendelünk, ők teljesítenek. Ha a szállítmány hiányos vagy sérült, azt minden további nélkül 

jóváírják, vagy pótolják
59

”. Annak ellenére ugyanis, hogy a hölgy úgy érzi nem gyakoriak 

a problémák, ha mégis előfordul, akkor az aláhúzott rész bizonyítja, hogy a 

monokronizmus jellegzetességeit mutatva (azonnali gyors cselekvés híve (Hall 1975)) 

reagál az osztrák partner. A kulturális elem tehát ez esetben is megjelenik, itt azonban nem 

problémaokozóként, hanem annak megoldójaként.  

Ennek az interjúrésznek a második kérdése a legproblémásabb üzleti szituációk okát 

kérdezte az interjúalanyoktól. Ezzel az volt a célom, hogy feltárjam, vajon tudják-e az 

interjúalanyok, hogy a problémák hátterében milyen tényezők állnak. Az előző kérdés 

utolsó válaszadója erre a kérdésre nem felelt.  

Az első kérdés során a minőséggel kapcsolatos szituációkat leginkább problémásnak 

nevező válaszadók valamennyien a két ország közötti életszínvonalbeli különbségeket 

jelölték meg a problémák okaként.  

Hasonlóképpen nyilatkozott a fizetőképes kereslethez és a vásárlási szokásokhoz 

köthető helyzeteket legproblemásabbnak tekintő interjúalany is, aki mindezek indokaként 

azt tartotta, hogy az osztrákok „nem éltek még havi 400 euróból”. Ő tehát nem ismerte fel, 

hogy a vásárlási szokásokból eredő problémák hátterében nemcsak jövedelmi különbségek 

állnak, hanem kulturálisak is.  

A legproblémásabb üzleti szituációként a határidők kérdését megnevező interjúalany 

ennek okáról úgy vélekedett, hogy „más az értelmezése a két félnek a határidőről”. Vagyis 

észleli, hogy a két fél másként gondolkodik, de azzal nincsen tisztában, hogy ez a kultúrák 

különbözőségéből származik. Hiszen, ha tisztában lenne ezzel, akkor a kérdőívben is ennek 

megfelelően válaszolt volna.  

A megállapodásokkal és azok betartásával kapcsolatos problémás üzleti szituációk 

hátterében az ezt megnevező interjúalany szerint a „hiteltelenség” áll. Az előzőekhez 

hasonlóan azonban ez az interjúalany sem tudja, hogy a tervekhez, megállapodásokhoz 

való szigorú ragaszkodásnak a két kultúra eltérő fontosságot tulajdonít, vagyis a probléma 

inkább a kulturális eltérésekkel, mint a személyes hiteltelenséggel indokolható.  
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Az osztrák kultúrával kapcsolatos benyomásra vonatkozó rész utolsó kérdése itt is az 

volt, hogy az interjúalany milyen tanácsot adna egy magyar üzletembernek, aki osztrák 

partnerrel szándékozik együttműködni. Az első kérdés utolsó válaszadója erre a kérdésre 

sem válaszolt.  

Két interjúalany – akik a minőséget tekintik a legproblémásabb területnek – az osztrák 

partner előzetes tanulmányozását tanácsolta, amikor így nyilatkozott: 

 „Figyeljen a részletekre, ismerje meg, mérje fel az igényeket…” (sárvári pénzügyi 

csoportvezető úr) 

 „Ismerje meg a partnerek elvárásait és vegye azokat nagyon komolyan”. (sárvári 

ügyvezető igazgatónő) 

 

Ezekeben a válaszokban már megjelenik a kulturális tényező is, hiszen az igények és az 

elvárások a kultúra által is determináltak.  

A minőségi problémákat hangsúlyozó harmadik válaszadó tanácsában a minőséggel 

való törődés, a figyelmesség és a pontosság jelenik meg.  

A fizetőképes keresletet és a vásárlási szokásokat a legproblematikusabbnak tekintő 

interjúalany tanácsa a következő volt: „Hallgassák meg őket (az osztrákokat)
60

, és finoman 

adagolják a magyar sajátosságokat”. E mondat jelentésének interpretálása arra enged 

következtetni, hogy ebben a tanácsban is megjelenik a kulturális elem, nevezetesen az 

osztrákok már korábban is említett etnocentrizmusa, vagyis a saját kultúrájuk 

felsőbbrendűnek tekintése.  

A legproblémásabb területnek a határidőt megnevező rábapatyi értékesítő úr tanácsában 

a határidők pontos egyeztetését említette.  

Végül, a megállapodások problémás helyzeteit hangsúlyozó interjúalany, a 

zalaegerszegi logisztikai diszponens javaslatait így fogalmazta meg: „Fontos velük 

szemben a precizitás, de a jó tárgyalóképesség és a megnyerő jellem is”. A jó 

tárgyalóképesség azonban nemcsak az egyéni adottságokhoz köthető, hanem a 

felkészültséghez, illetve a másik kultúrájának alapos ismeretéhez és tiszteletben tartásához 

is. Más szóval az interjúalany a tudta nélkül megemlíti a kultúra fontosságát a kapcsolatok 

során.  
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Az interjú utolsó része itt is a negatív kritikus interakciós helyzeteket kutatta, nem a 

kulturális különbségek aspektusából, hanem általánosságban. A további kérdések is 

ugyanazok voltak, mint az első csoport esetében, kivéve a negyediket, ahol a kultúra szót a 

szokások, normák szavakkal helyettesítettem.  

Az utolsó rész első kérdése arra vonatkozott, hogy az interjúalany említsen konkrét 

negatív problémás helyzetet az osztrák partnerrel kapcsolatban.  

Erre a kérdésre két interjúalany, a zalaegerszegi logisztikai diszponens, illetve egy győri 

beszerző hölgy nem tudott vagy nem akart válaszolni, ezért velük az interjú ezzel a 

kérdéssel véget ért.  

A további öt interjúalany által elmondott történetek közül egy a kínált szolgáltatással és 

a minőséggel kapcsolatos kritikát tartalmazott, vagyis ez a szituáció gazdasági jellegűnek 

tekinthető. Mivel az interjúalany további kérdésekre adott válaszaiban sem jelenik meg 

kulturális elem, ezért ennek részletes ismertetését a vizsgált téma nem igényli. A további 

négy eset közül egy kapcsolódik a kultúrához, három pedig besorolható valamely 

kultúradimenzió kategóriájába. A három történet két kultúradimenziót jelenít meg, 

mégpedig Hall (1975 és 1990) két dimenzióját.  

A monokronizmus és polikronizmus dimenziójához két eset kötődik, amelyek az 

alábbiak: 

 „…negyedéves értekezleten minden osztrák az asztallapot nézi és bólogat, míg a 

magyarok nem.” (győri beszerzési igazgatónő) 

 „…az áru átvétele során késedelmes teljesítésre hivatkoztak.” (rábapatyi 

értékesítő úr) 

 

A határidőkkel kapcsolatos problémák már a legtöbb gondot okozó szituációk során is 

felvetődtek, és egyértelműen a magyarok és osztrákok időkezelése közti különbségekre 

vezethetők vissza. Az elsőként említett eset kapcsán azonban a fő különbség a két kultúra 

között abban mutatkozik meg, hogy a magyarok az osztrákokhoz viszonyítottan gyengébb 

monokronikus kultúrájuknak köszönhetően egyszerre több dologra is képesek figyelni, 

szemben az erősen monokronikus kultúrájú osztrákokkal, akik egyszerre csak egy dologra 

képesek összpontosítani. 
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A következő kérdésre, ami az osztrákok viselkedését kutatta a két interjúalany eltérően 

válaszolt. A győri beszerzési igazgatónő az osztrákok rugalmatlanságával magyarázta a 

helyzetet, míg a rábapatyi értékesítő úr azzal, hogy „más íratlan szabályok szerint járnak 

el (az osztrákok)
61

 az üzleti életben”. A győri beszerzési igazgatónő nem ismerte fel, hogy 

a viselkedésbeli eltéréseket a kultúrák különbözősége okozza, míg a rábapatyi értékesítő úr 

ugyan megemlítette, hogy más szabályok szerint járnak el az osztrákok, de annak okát nem 

a kultúrához kötötte.  

A harmadik kérdés az interjúalany adott szituáció során átélt érzéseire kérdezett rá. A 

győri beszerzési igazgatónő állítása szerint „értetlenül” érezte magát az adott helyzetben, 

míg a rábapatyi értékesítő „nem érezte magát hibásnak, mert megfelelően járt el, de 

megegyezésre kellett törekedni”. Érthető, ha egyik adatközlő értetlenül érezte magát, a 

másik pedig nem tartotta felelősnek magát, hiszen mindketten a kulturális normáik, 

szokásaik szerint jártak el, ami jelen esetben eltért az osztrákokétól és ez okozta a zavart és 

a furcsa érzéseket.  

Az utolsó két kérdés azt vizsgálta, hogy melyik fél volt a problémamegoldó és kinek a 

szokásait, normáit tartotta szem előtt a probléma kezelése során, illetve, hogy mi volt az 

oka annak, hogy egyik vagy másik fél kultúráját tartotta szem előtt. A győri beszerzési 

igazgatónő esetében az osztrák partner ügyvezető igazgatója lépett fel 

problémamegoldóként, mégpedig azért, mert „elismeri a magyarok munkáját” az 

interjúalany véleménye szerint. Arra azonban nem válaszolt, hogy kinek a szokásai voltak 

meghatározóak a probléma megoldása szerint, és a válaszaiból sem lehet erre 

következtetni. A másik interjúalany esetében „mindkét fél törekedett a kompromisszumra”, 

de mint mondja „… nem törekedtünk konkrétan egyik fél szokásai szerint sem eljárni”. 

Vagyis mindkét fél igyekezett megoldani a problémát, a válasz alapján valószínűlég 

mindkét fél szokásainak, kultúrájának szem előtt tartásával. Ennek okát azonban az 

interjúalany nem tudta megnevezni.  

Az alacsony- és magas-kontextus dimenziójának kategóriájába egy kritikus eset – egy 

sárvári ügyvezető igazgatónő által elmesélt – tartozik, amely a következő: „Az osztrák 

utaztató több fakultatívnak ajánlott szolgáltatásból úgy gondolta, hogy azok az alapárban 

vannak.” 

                                                 
61

 Saját megjegyzés.  
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Ez az eset az osztrákok erősen alacsony-kontextusú kommunikációjára utal, vagyis arra, 

hogy a pontos kommunikációhoz számos háttér-információra van szükségük, ennek 

hiányában pedig félreértések keletkezhetnek, amit az elmesélt történet is illusztrál.  

Az igazgatónő az osztrák partner viselkedését azzal magyarázta, hogy a partner „az 

osztrák és más országok szállodai szolgáltatásából, árképzéséből indulhatott ki”. A válasz 

alapján kijelenthető, hogy az országok, vállalatok közti különbségeket sem gazdasági, sem 

pedig kulturális szempontból nem vette figyelembe. Ehhez kapcsolódóan saját érzéseit így 

fogalmazta meg: „kellemetlenül éreztem magamat, mert úgy gondoltam nem sikerült 

egyértelmű programtervet küldeni”. Az interjúalany a problémát a saját hibájaként 

érzékelte, nem pedig a kultúrák közötti eltérések következményeként. 

Problémamegoldóként is az ő cége lépett fel, amelynek során mindkét fél kultúráját szem 

előtt tartották, hiszen, mint mondja: „kompromisszumos döntést hoztunk”. Ennek okát 

azonban nem árulta el. 

Az utolsó kritikus eset, ami ugyan kultúradimenzióba nem sorolható, de a kultúrához 

köthető a következő: „Az osztrák partner elvárta, hogy az általa utaztatott csoport plusz 

kedvezményt kapjon.” Az esetet a sárvári pénzügyi csoportvezető mesélte el. Az eset a 

2.4.2 alpontban említett etnocentrizmushoz kötődik, hiszen az osztrák fél a 

felsőbbrendűségi érzéséből kiindulva feltételezte, hogy a magyar fél a számára plusz 

kedvezményt biztosít. Ezt azonban az interjúalany nem ismerte fel, mivel szerinte az 

osztrák fél viselkedését a „más országok szolgáltatóinál szerzett tapasztalatai” motiválták. 

Saját reakcióját úgy ítélte meg az interjúalany, hogy próbált minél kedvezőbben kikerülni a 

szituációból, azaz ő igyekezett a problémát megoldani, amit a következő kérdésre adott 

válasza is megerősített. A probléma kezelése során a másik fél érdekeit tekintette 

elsődlegesnek, mivel az esetet a kedvezmény biztosításával oldotta meg, ez irányú döntését 

viszont nem indokolta meg. 

A második csoportba tartozó hét interjúból az a következtetés vonható le, hogy az 

interjúalanyok nyilatkozata ellenére – miszerint nincsenek kulturális különbségekből eredő 

problémáik az üzleti kapcsolatok során –, a valóságban az esetek több mint felében 

kulturális eltérések a konfliktusok forrásai. Ezt támasztja alá egyrészt az, hogy már az 

általában legproblémásabb helyzetekre vonatkozó válaszok többségében megjelent a 

kulturális elem. Másrészt az, hogy a negatív problémás szituációkra irányuló kérdéseknél a 
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szituációk többségének hátterében kulturális eltérések álltak. Mindezek ellenére az 

általában legproblémásabb üzleti helyzetek okaira vonatkozó kérdésnél egyetlen 

interjúalany sem említett kulturális eltérést. Azt ugyan érzékelték az interjúalanyok, hogy 

különbségek vannak a két kultúra tagjai között, de ennek okát nem a kultúrában látták.  

A két csoport összesen 16 interjúját összevetve az állapítható meg, hogy az észlelt 

kulturális különbségek száma rendkívül alacsony, és csupán az első csoport válaszaiban 

jelenik meg konkrétan, de ott sem mindig tudatosan. A második csoport válaszaiban is 

felvetődtek kulturális eltérések okozta problémák, ezekkel azonban a válaszadók nem 

voltak tisztában. Mindebből az a konklúzió vonható le, hogy az interjúalanyok nincsenek 

tisztában azzal, hogy a problémás üzleti szituációk kulturális eltérésekből vagy egyéb 

tényezőkből erednek-e. 

Az interjúkérdések által tesztelhető hipotéziseket a rájuk vonatkozó kérdésekkel együtt 

összefoglalóan mutatja a következő táblázat (6. táblázat). 

6. TÁBLÁZAT: AZ INTERJÚS FELMÉRÉS ÁLTAL TESZTELHETŐ HIPOTÉZISEK 

Hipotézis Az interjú mely 

kérdéseivel tesztelhető? 

H1: A Nyugat-dunántúli régióban működő kis- és középvállalatok 

tisztában vannak azzal, hogy a határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatok során a kultúrák különbözőségét figyelembe kell venni 

és ennek érdekében konkrét lépéseket is tesznek. 

Az első interjúív 11. 

kérdése, illetve a második 

interjúív 10. kérdése 

H5: A kulturális különbségekből adódó negatív kritikus interakciós 

helyzetekben a vizsgált határ menti régióban működő magyar kis- és 

középvállalatok lépnek fel problémamegoldóként, mégpedig az 

osztrák fél üzleti kultúrájának szem előtt tartásával. 

Az első interjúív 15. 

kérdése, illetve a második 

interjúív 14. kérdése 

H6: A Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatai nincsenek 

tisztában azzal, hogy az egyes problémás üzleti szituációkat a 

kulturális különbségek vagy egyéb tényezők okozzák.  

Az első interjúív 8-10. és 

12-13. kérdése, valamint a 

második interjúív 8-9. és 

11-12. kérdése 

Forrás: Interjús felmérés alapján saját szerkesztés 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS: A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE  

5.1  A HIPOTÉZISEK TESZTELÉSE 

A primer kutatás fő célja a hipotézisek tesztelése, az értekezés tudományos kérdéseinek 

megválaszolása, illetve új tudományos eredmények megfogalmazása volt. A kutatási 

feladatban megfogalmazott cél a Nyugat-dunántúli régióban működő kis- és 

középvállalatok határon átnyúló gazdasági kapcsolatainak feltárása volt kulturális 

szempontból. Az értekezés elején felállított hat hipotézis mindegyikét a primer kutatás 

segítségével teszteltem. A hipotézisek tesztelését követően felvázolom az értekezés 

téziseit.  

 

H1: A Nyugat-dunántúli régióban működő kis- és középvállalatok tisztában vannak azzal, 

hogy a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok során a kultúrák különbözőségét figyelembe 

kell venni és ennek érdekében konkrét lépéseket is tesznek.  

 

A H1 hipotézist a kvantitatív kutatás során a kérdőív erre irányuló kérdéseivel 

teszteltem, továbbá az interjúkból is nyertem hasznos információkat erre vonatkozóan,  

arra a kérdésre adott válaszokból, hogy milyen tanácsokat adnának a megkérdezettek egy 

olyan magyar üzletembernek, aki osztrák partnerrel szándékozik együttműködni. A 

kérdőíves felmérés során a válaszadók 93%-a nyilatkozott úgy, hogy a kultúrák 

különbözőségét a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok során figyelembe kell venni, 

illetve 78%-uk konkrét lépést is tesz ennek érdekében. Az osztrák partnerek 

vonatkozásában a megkérdezett vállalatok 74%-a nyilatkozott úgy, hogy az osztrák 

partnerrel való kapcsolatfelvétel előtt előzetesen tanulmányozta az osztrák kultúrát és 

annak sajátosságait szem előtt tartva tárgyalt partnerével. Az interjúk során a 16 

megkérdezettből 12 említett kultúrához és kulturális különbséghez köthető tanácsokat, 

vagyis látható, hogy a megkérdezettek tisztában vannak a kulturális különbségek 

fontosságával. Így a kérdőíves és az interjús felmérés eredményeit összegezve a hipotézist 

igazoltnak tekintem és elfogadom.  
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H2: A Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatainak üzleti kultúrájában a magyar 

nemzeti kultúra sajátosságai nem meghatározóak. 

 

A második hipotézist a kvantitatív kutatás Likert-skálás attitűdállításaival teszteltem. Az 

attitűdállításokat a 3.1 alfejezetben bemutatott fontosabb kulturális sajátosságokkal 

összhangban fogalmaztam meg az összevethetőség érdekében. A kutatás eredményeit és a 

magyar kultúra jellegzetességeit a következő táblázat (7. táblázat) mutatja.  

7. TÁBLÁZAT: A RÉGIÓBELI VÁLLALATOK ÉS MAGYARORSZÁG KULTÚRÁJA 

A Nyugat-dunántúli régió vizsgált kis- és 

középvállalatainak kultúrája 

Magyarország nemzeti kultúrája 

Közepesnél kisebb hatalmi távolság Közepes hatalmi távolság 

Gyenge kollektivizmus Erős individualizmus 

Femininitás Gyenge maszkulinitás 

Közepesen magas bizonytalanságkerülés Magas bizonytalanságkerülés 

Diffúz kultúra specifikus vonásokkal Diffúz kultúra 

Neutrális kultúra affektív elvárásokkal Affektív vonások 

Monokronizmus Polikronizmus monokronikus vonásokkal 

Alacsony-kontextusú kommunikáció Magas-kontextusú kommunikáció alacsony-

kontextusú vonásokkal 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A táblázat adataiból látható, hogy egy kivétellel valamennyi kulturális sajátosság 

módosul a vizsgált régióbeli vállalatok esetében, más szóval a Nyugat-dunántúli régió 

vizsgált kis- és középvállalatainak üzleti kultúrájában nem meghatározó a magyar nemzeti 

kultúra, tehát a hipotézist bizonyítottnak és elfogadottnak tekintem.  

 

H3: A Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatai képviselőinek üzleti magatartása 

interkulturális interakciós helyzetekben nem egységes, hanem különböző kategóriákba 

sorolható. 

 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.007



167 

 

A H3 hipotézis tesztelését a kérdőíves felmérés Likert-skálás kérdéseit felhasználva 

faktorelemzés (főkomponenselemzés) segítségével végeztem el. A faktorelemzés 

eredményeként 5 főkomponenst, üzleti-magatartási kategóriát tudtam megkülönböztetni. 

Ezek érdekessége, hogy ugyan Hofstede (1980), Trompenaars (1995) és Hall (1975, 1983 

és 1990) dimenzióit használtam az attitűdállítások megfogalmazásához a 

főkomponensekben mégis Gesteland (2005) egyik dimenziópárja, a feladat- vs. kapcsolat-

orientált dimenzió rajzolódott ki markánsan. A főkomponensek alapján kijelenthető, hogy 

a vizsgált régióban az üzleti magatartás öt fő típusa jelenik meg, melyek között a feladat- 

és a kapcsolat-orientáltság alapján mutathatók ki eltérések. Mindezek alapján a 

hipotézisemet igazoltnak és elfogadottnak tekintem.  

 

H4: A Nyugat-dunántúli régióban működő kis- és középvállalatok határon átnyúló 

gazdasági kapcsolatai, így a kommunikáció és az üzleti tárgyalások során az osztrák fél 

üzleti kultúrája, szokásai a meghatározóak.  

 

A negyedik hipotézis igazolásához vagy elvetéséhez a kérdőíves felmérés eredményeit 

vettem alapul. A kérdőív hipotézisre irányuló kérdésére a válaszadók 70%-a felelt úgy, 

hogy egyik fél üzleti kultúrája sem meghatározó a gazdasági kapcsolatok során, míg a 

megkérdezettek mindössze 29%-a vélte úgy, hogy az osztrák kultúra a meghatározó. 

Ennek alapján a hipotézist nem tekintem bizonyítottnak, így elvetem.  

 

H5: A kulturális különbségekből adódó negatív kritikus interakciós helyzetekben a vizsgált 

határ menti régióban működő magyar kis- és középvállalatok lépnek fel 

problémamegoldóként, mégpedig az osztrák fél üzleti kultúrájának szem előtt tartásával. 

 

Az ötödik hipotézis tesztelése a kvantitatív kutatás eredményeinek segítségével valósult 

meg, bár kaptam hasznos információkat a kvalitatív kutatásból is. A kérdőíves felmérés 

során a 147 válaszadóból mindössze 38 számolt be a kapcsolatok során előforduló negatív 

kritikus interakciós szituációról, amelyből mindössze 24% nyilatkozott úgy, hogy a magyar 

fél a problémamegoldó, míg a döntő többség (60%) szerint az adott helyzettől, üzlettől 

függ, hogy melyik fél a problémamegoldó. A probléma kezelése során figyelembe vett 
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kultúrát illetően pedig 25 fő szerint mindkét kultúrát egyformán szem előtt tartja a 

problémamegoldó. Az 16 interjú értékelése során pedig azt az eredményt kaptam, hogy a 

problémás szituációkban hat esetben léptek fel problémamegoldóként a magyarok, 

amelynek során a szem előtt tartott üzleti kultúra az esetek felében a magyar, míg másik 

felében az osztrák kultúra volt. Az interjúk során az is kiderült, hogy a magyarok azért 

léptek fel problémamegoldóként, mert számukra volt fontosabb az üzlet, illetve az ő 

érdekeik sérültek volna. Ezek a válaszok azt mutatják, hogy szituációfüggő, hogy melyik 

fél lép fel problémamegoldóként, így egyértelműen nem jelenthető ki, hogy a magyar fél a 

problémamegoldó, ugyanúgy, ahogy az sem, hogy melyik fél kultúrája lesz a 

problémamegoldás során a meghatározó. Ezen eredmények alapján a hipotézist nem 

tekintem igazoltnak, így elvetem.  

 

H6: A Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatai nincsenek tisztában azzal, hogy az 

egyes problémás üzleti szituációkat a kulturális különbségek vagy egyéb tényezők okozzák.  

 

A hatodik hipotézis tesztelését a kvalitatív kutatásra támaszkodva végeztem el, bár 

merítettem a kérdőíves felmérés eredményeiből is. A kvantitatív kutatás során ugyanis 

csupán 38 fő számolt be arról, hogy volt már kulturális eltérésekből eredő problémája az 

osztrák-magyar kapcsolatok során, amit én meglehetősen alacsonynak találtam. Ezért a 

kvalitatív kutatás során nemcsak közülük készítettem interjút néhány fővel (1. csoport), 

hanem azok közül a válaszadók közül is, akik azt állították a kérdőív során, hogy nem 

fordult elő kulturális különbségből eredő probléma a kapcsolatok során (2. csoport) (ld. 

4.3.3 alpont). A két interjúcsoport eredményeit összevetve arra az eredményre jutottam, 

hogy az észlelt kulturális különbségek száma rendkívül alacsony, és konkrétan 

megnevezve csupán az első csoport öt interjúalanyánál jelenik meg. A további négy 

interjúalany annak ellenére nem tudott problémás üzleti szituációt említeni, hogy az általuk 

általánosságban legproblémásabbnak ítélt szituációk mögött kulturális eltérések húzódtak 

meg. Ugyanakkor a második csoport alanyai is említettek problémás szituációkat, amelyek 

hátterében kulturális eltérések húzódtak meg, de ezzel nem voltak tisztában az 

interjúalanyok. Mindebből az a konklúzió vonható le, hogy a vizsgált régióbeli kis- és 

középvállalatok nincsenek tisztában a problémás üzleti szituációk okaival, vagyis azzal, 
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hogy a gondokat kulturális eltérések vagy egyéb tényezők okozzák-e. Következésképpen a 

hipotézist bizonyítottnak tekintem és elfogadom.  

5.2  A TÉZISEK 

A hipotézisek tesztelése, valamint a kutatómunkám eredményeként született 

megállapításaimat a következő tézisekben foglalom össze.  

A kutatás során a határon átnyúló osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok kulturális 

aspektusú vizsgálatát állítottam a középpontba. Legelőször azt vizsgáltam, hogy az 

elemzésbe bevont kis- és középvállalatok tisztában vannak-e a kulturális különbségek 

fontosságával, azok figyelembe vételének szükségességével, és ha igen, tesznek-e konkrét 

lépéseket ennek érdekében. Az erre vonatkozó hipotézisemet egyrészt kérdőíves 

megkérdezéssel, másrészt strukturált interjú készítésével vizsgáltam. A kapott eredmények 

azt mutatták, hogy a vizsgált vállalatok tisztában vannak a kultúra fontosságával, illetve 

azzal, hogy azt figyelembe kell venni a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok során, sőt 

egyes vállalatok még konkrét lépéseket is tesznek ennek érdekében. A kérdőív egyes 

kérdéseire adott válaszok azonban arra engedtek következtetni, hogy a vizsgált vállalatok 

habár tisztában vannak a kulturális különbségek fontosságával, az azok által generált 

problémás szituációkat mégsem ismerik fel. Ezért ezzel kapcsolatosan felállítottam egy 

hipotézist, amit az interjús megkérdezés segítségével teszteltem és bizonyítottam. A 

kulturális különbségek fontosságára vonatkozóan a fentiek alapján a következő tézist 

fogalmaztam meg: 

T1: Megállapítottam, hogy annak ellenére, hogy a vizsgált kis- és középvállalatok a 

kulturális különbségek fontosságával tisztában vannak, mégsem ismerik fel, ha a 

problémás üzleti szituációt kulturális eltérések okozzák.  

A doktori kutatás másik fókusza a régió vizsgált kis- és középvállalatainak üzleti 

kultúrájára esett. Feltételeztem ugyanis, hogy a határ menti régió kis- és középvállalatainak 

üzleti kultúrája eltér a magyar nemzeti kultúrától, másrészt célom volt a vizsgált vállalatok 

üzleti kultúrájának feltérképezése is, tekintettel arra, hogy ilyen irányú felmérés nem 

létezik a szakirodalomban. A fentieken túl feltételeztem azt is, hogy a vizsgált vállalatok 

által alkalmazott képviselők interkulturális üzleti szituációkban megnyilvánuló magatartása 
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nem mutat egységes vonásokat, hanem különböző magatartási kategóriákba sorolható. Az 

ehhez kapcsolódó hipotéziseimet a kérdőíves felmérés segítségével teszteltem és 

igazoltam. Az üzleti-magartási kategóriák vizsgálata során azt is megállapítottam, hogy az 

azonosított magatartási kategóriák között Gesteland (2005) feladat- és kapcsolat-orientált 

dimenziópárja alapján lehet különbséget tenni. Mindezek alapján a vizsgált vállalatok 

üzleti kultúrájára és a képviselőik üzleti magatartására vonatkozóan a következő téziseket 

fogalmaztam meg: 

T2: A kutatás bebizonyította, hogy a régió vizsgált kis- és középvállalatainak üzleti 

kultúrája több dimenzió tekintetében eltér a magyar nemzeti kultúrától, ráadásul a régión 

belül sem egységes, hiszen a vizsgált térben az üzleti magatartás öt fő típusa jelenik meg. 

T3: Bebizonyosodott az is, hogy a vizsgált vállalatok képviselőinek interkulturális 

helyzetekben megnyilvánuló üzleti magatartása között a feladat- és a kapcsolat-

orientáltság alapján mutathatók ki eltérések.  

A magyar-osztrák üzleti kapcsolatok jellemzőivel kapcsolatosan a kérdőíves felmérés és 

az interjús megkérdezés szolgált eredményekkel. A kutatás eredmények erre vonatkozóan 

azt mutatták, hogy a vizsgált vállalatok esetében az osztrák partnerrel fenntartott gazdasági 

kapcsolatok, így a kommunikáció és az üzleti tárgyalások során egyik fél üzleti kultúrája 

sem meghatározó, ebből következik, hogy a negatív kritikus interakciós helyzetekben is a 

szituációtól függően hol a magyar, hol az osztrák fél lép fel problémamegoldóként, és a 

probléma megoldása során is hol a magyar, hol az osztrák kultúrát veszi figyelembe. A 

problémás szituációkkal kapcsolatosan az interjús felmérés megállapította, hogy 

elsősorban a halli modell dimenziói okoznak problémákat a magyar-osztrák kapcsolatok 

során, vagyis leggyakrabban az idő és a kommunikációs stílus eltéréséből adódnak 

problémák. További gyakori konfliktusforrásként azonosította a kutatás a trompenaarsi 

modell specifikus és diffúz, valamint a neutrális és affektív dimenzióját. Az interjús 

megkérdezésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek a problémás szituációk 

felmerüléséért döntően az osztrák partnert, és főként annak felsőbbrendűségi érzését tartják 

felelősnek. Mindezek alapján, a magyar-osztrák határon átnyúló gazdasági kapcsolatok 

kulturális aspektusú jellemzőivel kapcsolatban a következő téziseket fogalmaztam meg: 

T4: A vizsgálataimmal alátámasztottam, hogy mivel egyik fél üzleti kultúrája sem 

meghatározó a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatok során, ezért a felmerülő 
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problémákat is a szituációtól függően oldja meg egyik vagy másik fél, és ennek során a 

figyelembe vett üzleti kultúra is szituációfüggő.  

T5: A kutatásom igazolta, hogy leggyakrabban az eltérő időérzékelésből és 

kommunikációs stílusból, illetve a magán- és az üzleti élet keveredéséből adódó 

különbségek vezetnek konfliktusokhoz, problémás szituációkhoz a magyar-osztrák határon 

átnyúló gazdasági kapcsolatok során.  

A hipotézisek, és a segítségükkel megfogalmazott tézisek rendszerét összefoglalóan 

mutatja a 8. táblázat. 

8. TÁBLÁZAT: A HIPOTÉZISEK ÉS TÉZISEK RENDSZERE 

Hipotézisek Tézisek 

H1: A Nyugat-dunántúli régióban működő kis- 

és középvállalatok tisztában vannak azzal, 

hogy a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok 

során a kultúrák különbözőségét figyelembe 

kell venni és ennek érdekében konkrét 

lépéseket is tesznek. 

 

 

 

 

T1: Megállapítottam, hogy annak ellenére, hogy 

a vizsgált kis- és középvállalatok a kulturális 

különbségek fontosságával tisztában vannak, 

mégsem ismerik fel, ha a problémás üzleti 

szituációt kulturális eltérések okozzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H6: A Nyugat-dunántúli régió kis- és 

középvállalatai nincsenek tisztában azzal, hogy 

az egyes problémás üzleti szituációkat a 

kulturális különbségek vagy egyéb tényezők 

okozzák. 
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H2: A Nyugat-dunántúli régió kis- és 

középvállalatainak üzleti kultúrájában a 

magyar nemzeti kultúra sajátosságai nem 

meghatározóak. 

 

 

T2: A kutatás bebizonyította, hogy a régió 

vizsgált kis- és középvállalatainak üzleti 

kultúrája több dimenzió tekintetében eltér a 

magyar nemzeti kultúrától, ráadásul a régión 

belül sem egységes, hiszen a vizsgált térben az 

üzleti magatartás öt fő típusa jelenik meg. 

 

T3: Bebizonyosodott az is, hogy a vizsgált 

vállalatok képviselőinek interkulturális 

helyzetekben megnyilvánuló üzleti magatartása 

között a feladat- és a kapcsolat-orientáltság 

alapján mutathatók ki eltérések. 

H3: A Nyugat-dunántúli régió kis- és 

középvállalatai képviselőinek üzleti 

magatartása interkulturális interakciós 

helyzetekben nem egységes, hanem különböző 

kategóriákba sorolható. 

H4: A Nyugat-dunántúli régióban működő kis- 

és középvállalatok határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatai, így a kommunikáció és az üzleti 

tárgyalások során az osztrák fél üzleti 

kultúrája, szokásai a meghatározóak.  

T4: A vizsgálataimmal alátámasztottam, hogy 

mivel egyik fél üzleti kultúrája sem 

meghatározó a magyar-osztrák gazdasági 

kapcsolatok során, ezért a felmerülő 

problémákat is a szituációtól függően oldja meg 

egyik vagy másik fél, és ennek során a 

figyelembe vett üzleti kultúra is szituációfüggő.  

 

T5: A kutatásom igazolta, hogy leggyakrabban 

az eltérő időérzékelésből és kommunikációs 

stílusból, illetve a magán- és az üzleti élet 

keveredéséből adódó különbségek vezetnek 

konfliktusokhoz, problémás szituációkhoz a 

magyar-osztrák határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatok során.  

H5: A kulturális különbségekből adódó negatív 

kritikus interakciós helyzetekben a vizsgált 

határ menti régióban működő magyar kis- és 

középvállalatok lépnek fel 

problémamegoldóként, mégpedig az osztrák fél 

üzleti kultúrájának szem előtt tartásával. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A hipotézisek alapján megfogalmazott tézisek a doktori értekezés tudományos 

kérdéseire is választ adtak. Bebizonyosodott, hogy a vizsgált vállalatok tisztában vannak a 

kulturális különbségek fontosságával, ezért lépéseket is tesznek a kapcsolatok sikeresebb 

folytatása érdekében. Ugyanakkor világossá vált az is, hogy a problémás szituációk során a 

vizsgált vállalatok nem ismerik fel, ha a problémát kulturális eltérések okozzák. 

Kimutattam, hogy az üzleti kapcsolatokban a magyarok nem játszanak alárendelt szerepet, 

egyrészt mivel egyik fél üzleti kultúrája sem meghatározó a kapcsolatok során, másrészt 

pedig, mert a problémák kezelése az adott üzlettől, helyzettől függ, így a negatív helyzetek 

kezelése során a problémamegoldó fél szituációtól függően veszi figyelembe egyik vagy 

másik fél kultúráját. Végül nyilvánvalóvá vált az is, hogy a vizsgált régióbeli kis- és 

középvállalatok üzleti kultúrája eltér a magyar nemzeti kultúrától, és több szempontból 

hasonlóságot mutat az osztrák kultúrával (pl. monokronizmus, alacsony-kontextusú 

kommunikáció). A hasonlóság oka lehet, hogy a kulturális vonások interkulturális 

interakciós helyzetekben módosulhatnak. Ezt hangsúlyozza Salman Rushdie (2003 idézi 

Negus – Pickering 2004, 128-129) is, aki rámutatott arra, hogy a határok, nyelvek, kultúrák 

átlépése, azaz az interkulturális folyamatok és az új emberekkel való találkozások pozitív 

értelemben is formálhatják az embert, illetve megkönnyíthetik a kreatív folyamatokban 

való részvételt, azáltal, hogy nyelvek, szokások, attitűdök sokaságát ismerik meg. 

5.3  A KUTATÁS ÚJ EREDMÉNYEI 

Az értekezés új és újszerű tudományos eredményei a szakirodalmi feldolgozáshoz és az 

empirikus kutatáshoz köthetők, amelyeket az alábbiakban foglalok össze: 

 A szakirodalmi feldolgozás és az adatgyűjtés során megállapítottam, hogy a 

Nyugat-dunántúli régió vonatkozásában nincsen egyetlen adatbázis sem, amely a 

magyar tulajdonú kis- és középvállalatok pontos számát azok határon átnyúló 

gazdasági kapcsolatai, főbb partnerei alapján határozná meg. Így nem állapítható 

meg az sem, hogy mely országokkal létesítenek elsősorban határon átnyúló 

gazdasági kapcsolatokat a magyar tulajdonú kkv-k, ezért véleményem szerint 

célszerű egy ilyen adatbázis összeállítása.  
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 Az empirikus kutatáshoz kapcsolódóan az értekezés legfontosabb új eredménye a 

területi és a vállalati lehatárolásból adódik, mivel sem a Nyugat-dunántúli régióra, 

sem pedig konkrétan a kis- és középvállalati körre vonatkozóan nem készült még 

ilyen kutatás. Ennél fogva új tudományos eredménynek minősül a Nyugat-

dunántúli régió vizsgált kis- és középvállalatai osztrák-magyar határon átnyúló 

gazdasági kapcsolatainak kulturális aspektusból vett vizsgálata. Ezen belül új 

tudományos eredmények a következők: 

 Bizonyítottam, hogy annak ellenére, hogy a vizsgált kis- és középvállalatok 

tisztában vannak a kulturális eltérések fontosságával és konkrét lépéseket is 

tesznek azok figyelembe vételére, a kritikus interakciós helyzetek során 

mégsem ismerik fel, hogy az adott problémát kulturális különbségek 

okozzák.  

 Kimutattam, hogy a vizsgált 147 vállalatból 116 tesz valamilyen konkrét 

lépést a kulturális eltérések megismerésére, ami döntően – az esetek 72%-

ában – a külföldi partner kultúrájának előzetes tanulmányozását és annak 

üzleti tárgyalások során való figyelembe vételét jelenti.  

 Igazoltam, hogy a magyar-osztrák határon átnyúló gazdasági 

együttműködések során a problémás szituációkat elsősorban kulturális 

eltérések okozzák, azon belül is főként az időérzékelésből és a 

kommunikációs stílus eltéréséből, illetve a magán- és az üzleti élet 

keveredéséből eredő különbségek.  

 Kimutattam, hogy még az osztrák kultúrával közös vonások (pl. 

monokronizmus, alacsony-kontextusú kommunikáció) is okozhatnak 

problémákat a gazdasági kapcsolatok során. 

 Megállapítottam, hogy a problémás interakciós helyzeteket a szituációtól 

függően oldja meg egyik vagy másik fél, és a szituáció függvényében dönt 

arról, hogy a probléma megoldása során mely ország üzleti kultúráját veszi 

figyelembe.  

 Kimutattam, hogy a kulturális különbségek oly mértékben meghatározóak, 

hogy a gazdasági kapcsolatok megszakításához vezethetnek.  
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 Azonosítottam kulturális dimenziókhoz köthető kritikus incidenseket 

(kritikus interakciós szituációkat) az osztrák-magyar kapcsolatok 

vonatkozásában.  

 A Nyugat-dunántúli régióban vizsgált kis- és középvállalatok üzleti kultúrájának 

feltérképezése szintén új tudományos eredménynek tekinthető, figyelembe véve, 

hogy a szakirodalmi feldolgozás eredményeként bebizonyosodott, hogy ilyen 

jellegű és aspektusú kutatás nem létezik. 

 Az üzleti kultúra vonatkozásában további újszerű eredménynek tekinthető 

annak kimutatása, hogy a vizsgált vállalatok üzleti kultúrája több ponton 

eltér a magyar nemzeti kultúra sajátosságaitól. 

 A vizsgált régióbeli kis- és középvállalatok képviselőinek interkulturális interakciós 

helyzetekben megnyilvánuló üzleti magatartási formáinak, kategóriáinak 

azonosítása. Ehhez kapcsolódóan új tudományos eredmények a következők: 

 A vizsgált térben működő magyar tulajdonú kis- és középvállalatok üzleti 

kultúrája nem egységes, az üzleti magatartás öt fő típusa azonosítható.  

 Az üzleti-magatartási típusok Gesteland (2005) egyik dimenziópárjával 

írhatók le, annak ellenére, hogy az attitűdállítások megfogalmazásakor 

Hofstede (1980), Trompenaars (1995) és Hall (1975 és 1990) dimenzióit 

vettem figyelembe.  

 A vizsgált vállalatok képviselőinek interkulturális interakciós helyzetekben 

megnyilvánuló üzleti magatartása között a feladat- és kapcsolatorientáltság 

mértéke alapján mutathatók ki eltérések.   

5.4  ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK, JAVASLATOK 

Értekezésemben a Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatainak határon átnyúló 

gazdasági kapcsolatait vizsgáltam kulturális aspektusból, a hangsúlyt az osztrák-magyar 

interakciókra helyezve. A kutatás lefolytatása előtt áttekintettem a kultúra jelentőségét, a 

főbb kultúrakutatási modelleket, valamint a kultúra és kommunikáció kapcsolatát. 

Ismertettem a magyar és az osztrák kultúra főbb jellemzőit az ütközési pontok 

meghatározása céljából. Ezt követően a kultúrakutatások gyakorlati fontosságával 
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foglalkoztam, esettanulmányok felvázolásán keresztül. Mindezek után bemutattam magyar 

szempontból készített empirikus kutatásomat. A primer kutatást két részletben, kvantitatív 

és kvalitatív kutatás keretében végeztem el. A kvantitatív kutatás során nemcsak az 

osztrákokkal fennálló határon átnyúló gazdasági kapcsolatok jellemzőit és problémás 

területeit vizsgáltam, hanem mértem a kis- és középvállalatok üzleti kultúráját is. A 

kvalitatív kutatás pedig azt vizsgálta, hogy a régióbeli kis- és középvállalatok milyen 

mértékben vannak tisztában a negatív kritikus interakciós helyzetek hátterével, okaival.  

Az empirikus kutatás elvégzésének célja a felállított hipotézisek tesztelésén túl az volt, 

hogy azonosítsa azokat a kulturális különbségeket, amelyek a legtöbb problémát okozzák 

az osztrák-magyar határon átnyúló gazdasági kapcsolatok során. Ennek során 

megállapítottam, hogy leggyakrabban Hall (1975, 1983 és 1990) két kultúradimenziója, a 

monokronizmus-polikronizmus, valamint a magas- és az alacsony-kontextusú 

kommunikáció közti különbségek okozzák a problémás helyzeteket az üzleti kapcsolatok 

folyamán. Teszik ezt annak ellenére, hogy a kutatás eredményeként bebizonyosodott, hogy 

a vizsgált kis- és középvállalatok üzleti kultúráját a magyar nemzeti kultúrától eltérően 

monokronizmus és alacsony-kontextusú kommunikáció jellemzi, ami az osztrák kultúra 

sajátosságaival mutat rokonságot. A kvalitatív kutatás viszont rávilágított arra, hogy még 

az azonos kategória ellenére is vannak különbségek az osztrák és magyar vállalatok között, 

hiszen az osztrákokat erős monokronizmus és alacsony-kontextusú kommunikáció 

jellemzi, míg a vizsgált magyar vállalatokat ennél némileg gyengébb. További problémát 

generáló kulturális különbségeket is azonosítottam, amelyek Trompenaars (1995), illetve 

Hofstede (1980) dimenzióihoz kapcsolódnak. A trompenaarsi modellből a specifikus és 

diffúz kultúrák közötti eltérés, vagyis a magán- és az üzleti élet keveredése jelentkezik 

leggyakrabban problémaként. Problémát okozhat még az érzelmileg telített és az 

érzelmileg semleges, azaz az affektív és a neutrális kultúrák közötti eltérés is. A hofstedei 

modellből pedig a maszkulinitás és feminitás dimenziója közötti eltérések. Az osztrákokat 

erős maszkulinitás jellemzi, míg az elemzésbe bevont magyar kis- és középvállalatokat a 

femininitás, tehát ez a terület is ütközési pontként jelenik meg az osztrák-magyar határon 

átnyúló gazdasági interakciókban. Felvetődött továbbá a hofstedei modellből a hatalmi 

távolság is a kritikus helyzetek során. Az osztrákokra ugyanis közepes hatalmi távolság 

jellemző, míg a vizsgált magyar vállalatokra ennél gyengébb hatalmi távolság, ami az 
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interakciók során problémaként jelentkezik. Egy esetben pedig felvetődött a 

bizonytalanságkerülés dimenziója is. A különbség már a kérdőíves felmérés eredményeiből 

is nyilvánvaló volt, az interjús megkérdezés azonban rámutatott arra, hogy ez 

problémaként is jelentkezik adott esetben az együttműködések során. Az elemzésbe bevont 

magyar vállalatokra ugyanis közepesen magas bizonytalanságkerülés jellemző, míg az 

osztrákokra ennél erősebb.  

A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a hasonló kulturális jellemzők ellenére 

is léteznek kulturális eltérések a vizsgált magyar vállalatok és osztrák partnereik között, 

amelyek a gazdasági kapcsolatokat megnehezítik.  

Mindezek alapján célszerű lenne a vállalatoknak, illetve a vállalatok képviselőinek 

alaposabban megismerniük a saját és az osztrák partnerük kultúráját, és annak ismeretében, 

illetve szem előtt tartása mellett tárgyalniuk, annak érdekében, hogy a problémás 

szituációk során fel tudják ismerni, hogy melyik problémát okozza kulturális eltérés. Ez 

kulcsfontosságú lenne a gazdasági sikeresség és a fejlődés szempontjából is, hiszen – mint 

Ernst F. Schumacher (1991, 172) rámutat – „a fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az 

emberekkel, az emberek tanultságával, szervezettségével, fegyelmével. E három nélkül 

minden erőforrás rejtett, kiaknázatlan, puszta lehetőség marad”. Más szóval, a humán 

tőke megfelelő felkészültsége, minősége – ami a kulturális különbségek ismeretét és szem 

előtt tartását is magában foglalja – versenyelőnyt biztosíthat a vállalatok számára a nyitott 

világgazdaságban.  

A kutatási eredmények alapján egyik javaslatom arra irányul, hogy a vizsgált régióban a 

kis- és középvállalatok képviselőinek a külföldi partner kultúrájának tanulmányozása előtt, 

először saját üzleti kultúrájuk jellegzetességeit kell megismerniük, hiszen csak ennek 

fényében tudják megítélni a partner viselkedését és tudnak reagálni a kritikus interakciós 

helyzetekre.  

A kutatási eredmények tükrében másik javaslatom a vizsgált vállalati dolgozók 

gyakorlatorientált interkulturális tréningeken való részvételére vonatkozik, amelyek során 

hasznos tanácsokkal, ismeretekkel, technikákkal bővül(het)ne az alkalmazottak tudása, 

amit hosszú távon a vállalat hasznára tudnának fordítani, hiszen például felismerhetnék a 

problémás sziutációk hátterében meghúzódó okokat. Ilyen tréningeken, oktatásokon, 

továbbképzéseken való részvétel abból a szempontból is hasznos lenne, hogy rávilágítana 
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arra, hogy a konfliktusok nemcsak kulturális eltérésekből, hanem kulturális 

hasonlóságokból (pl. monokronizmus) is adódhatnak.  

5.5  KUTATÁSI KORLÁTOK ÉS JÖVŐBELI LEHETSÉGES KUTATÁSI IRÁNYOK 

A doktori kutatás az empirikus kutatás során bizonyos korlátokba ütközött. A kutatás egyik 

legfontosabb korlátját a vállalati adatokhoz való hozzáférés és az ebből adódó módszertani 

determináltság jelentette. Mivel nem létezik olyan adatbázis, amely elkülönítené a kis- és 

középvállalatokat a mikrovállalatoktól, így arra vonatkozóan sincsenek adatok, hogy hány 

magyar tulajdonú régióbeli kis- és középvállalatnak van külföldi partnere, 

következésképpen az alapsokaságot sem lehetett pontosan meghatározni. Ebből adódott a 

hólabdás mintavétel alkalmazása, ami miatt a reprezentativitás csak az elemzésbe bevont 

vállalatok vonatkozásában valósult meg.  

A kutatás másik korlátját a hólabdás mintavétel jelentette, mivel a kérdőíves felmérés 

során megkérdezetteknek csupán egy kis számát ismertem személyesen, akiknek viszont 

csupán egy kis része volt hajlandó részt venni az interjús felmérésben, ami az interjús 

felmérés alacsony mintaszámát eredményezte.  

Értekezésemben széles irodalmi bázisra alapozva a kulturális aspektusú határ menti 

gazdasági kapcsolatoknak csak egy kis szeletét, a magyar-osztrák határ menti 

kapcsolatokat vizsgáltam magyar szempontból. Már a kutatás során felvetődött bennem 

több kutatási irány a jövőre nézve, amelyekkel tovább bővíthetők és mélyíthetők a határ 

menti gazdasági kapcsolatok kulturális befolyásoltságáról szerzett ismeretek.  

A lehetséges jövőbeli kutatási irányok a következőek: 

 A kutatás egyik jövőbeli lehetséges iránya a Nyugat-dunántúli régió magyar 

tulajdonú kis- és középvállalatainak határon átnyúló gazdasági kapcsolatait 

felmérő kutatás lefolytatása, amelynek eredményeit később a kis- és 

középvállalatokat segítő szervezetek is hasznosítani tudnák.  

 Az előzőhöz kapcsolódóan további kutatási irány lehet a vizsgált régió magyar 

tulajdonú kis- és középvállalatai pontos számának ismeretében egy reprezentatív 

felmérés elvégzése az üzleti kultúrára és a magyar-osztrák gazdasági 

kapcsolatok sajátosságaira vonatkozóan.  
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 Lehetséges kutatási irányként tekintek az interjús felmérés nagyobb mintán 

történő lekérdezésére is, amelyek segítségével esettanulmányok is 

megfogalmazhatóak lennének a magyar-osztrák kapcsolatokra vonatkozóan.  

 A kutatás kiterjesztésének egy másik iránya lehetne, hogy a már létrehozott 

faktorok segítségével klasztereket képeznék, s megnézném, hogy az egyes 

klaszterekbe hány és milyen egyed tartozik, majd ennek alapján sajátosságokat 

megfogalmazni az egyes klaszterekre vonatkozóan. Ezek ismeretében alaposabb 

információt lehetne nyerni a vizsgált kis- és középvállalatokra és azok üzleti 

kultúrájára vonatkozóan.  

 Az előzőhöz hasonlóan egy kereszttábla elemzés elvégzése is hasznos lenne, 

hiszen abból is fontos következtetéseket lehetne levonni a vizsgált kis- és 

középvállalatok üzleti kultúrájára és az alkalmazottaik üzleti magatartási 

mintáira vonatkozóan.  

 További kutatási irány lehet a vizsgált régión belül egy területi szempontú 

elemzés elvégzése, vagyis annak vizsgálata, hogy a régió három megyéjében 

milyen üzleti kulturális jellemzőkkel rendelkeznek a vállalatok és, hogy ezt az 

osztrák határ közelsége milyen mértékben befolyásolja.  

 Hasznos lenne lehatárolni a női és a férfi, illetve a fiatalabb és az idősebb 

megkérdezettek üzleti attitűdjeiben rejlő sajátosságokat, így az üzleti magatartás 

tekintetében generációs és nemek közötti különbségek is feltárhatóak lennének, 

amelyek a vizsgált terület vonatkozásában további új és újszerű eredményekkel, 

a vállalatok számára pedig hasznos gyakorlati tanácsokkal szolgálhatnának. 

 A kutatás jövőbeli folytatásának további iránya lehet a magyar szempontú 

elemzés mellé egy osztrák szempontú vizsgálat lefolytatása is, hogy még 

pontosabb képet lehessen kapni az osztrák-magyar kapcsolatok kulturális 

befolyásoltságáról és a problematikus szituációk osztrák felek általi 

megítéléséről.  

 A kutatást célszerű lenne kulturstandard kutatási módszerekkel kiegészíteni, 

mivel a kulturstandard kutatás, annak ellenére, hogy jóval rövidebb múltra tekint 

vissza, mint a dimenzió-alapú kutatás, osztrák-magyar viszonylatban számos 

vizsgálatot tud felmutatni (vö. Tompos – Ablonczyné 2010), amelyek 
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kiindulásként szolgálhatnak ilyen jellegű kutatásoknak. A kulturstandard 

kutatással pedig a kapcsolatok kulturális befolyásoltságát mélyrehatóbban 

lehetne tanulmányozni, és még pontosabb következtetéseket, javaslatokat 

lehetne általa megfogalmazni.  

 A nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti aspektusok hangsúlyosabbá tétele, 

vagyis annak vizsgálata, hogy e tekintetben mégis létezik egyfajta alá- és 

fölérendeltségi viszony a magyar és az osztrák üzleti partnerek között, egyrészt 

azért, mert az osztrák fél az esetek nagy részében anyanyelvén vesz részt a 

kommunikációs szituációkban, ahol nyilván sokkal otthonosabban mozog, mint 

magyar partnere. Másrészt azért is, mert az a tény, hogy a magyarok 

erőfeszítéseket tesznek azért, hogy megtanuljanak németül, míg ez megfordítva 

nincs így, keltheti azt az érzetet, hogy a német nyelvet beszélő nemzet tagjai 

(jelen esetben az osztrákok) fontosabb, fölérendelt státusszal bírnak a 

magyarokhoz képest. 

 

A kutatás jelenbeli és jövőbeli létjogosultságát Hampden-Turner és Trompenaars (1993) 

szavai igazolják (idézi Palazzo 2007, 55), amelyek a kutatás végkövetkeztetésének is 

tekinhetőek:  

„A jövőben gazdasági sikerességünk attól függ, hogy milyen jól értjük meg 

kereskedelmi partnereink legmélyebb motivációit”. 
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1. melléklet 

VÁLLALATI KÉRDŐÍV A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HATÁRON ÁTNYÚLÓ 

GAZDASÁGI KAPCSOLATAIRÓL A KULTÚRÁK TÜKRÉBEN 

Tisztelt Válaszadó! 

 

A kérdőív kitöltésével a Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi 

Doktori Iskolájában készülő, „A Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatainak határon 

átnyúló gazdasági kapcsolatai a kultúrák türkében” című doktori értekezésem empirikus 

kutatási részéhez nyújt elengedhetetlen segítséget.  

 

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, a kapott válaszokat titkosan kezelem! 

 

A kérdőívvel és a felméréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzám bizalommal a 

szokej@sze.hu e-mail címen.  

 

I. rész: Általános adatok 

1. A vállalat profilja: □ termelés, gyártás □ szolgáltatás  □ mindkettő  

2. A vállalat mérete: □ 10-49 fő   □ 50-250 fő  

3. A vállalat megye szerinti telephelye: 

□ Győr-Moson-Sopron megye  □ Vas megye  □ Zala megye 

4. A vállalat település szerinti telephelye:  

□ megyeszékhely    □ város   □ falu  

5. A válaszadó neme: □ férfi   □ nő 

6. A válaszadó korcsoportja: □ 35 év alatt □ 36-49 év □ 50 év felett 

7. A válaszadó beosztása: □ felsővezető □ középvezető  □ alkalmazott 

8. A válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége: 

□ legfeljebb 8 osztály   

□ szakmunkásképző, szakiskola   
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□ szakközépiskola, gimnázium 

□ felsőfokú szakképzés (OKJ szerinti) 

□ főiskola, egyetem  

□ PhD/DLA 

9. A válaszadó nyelvtudása (Több válasz is megjelölhető!):  

□ német alapfok  

□ német középfok   

□ német felsőfok 

□ angol alapfok  

□ angol középfok 

□ angol felsőfok 

□ egyéb, éspedig:……………………………  

□ nem beszél idegen nyelven  

 

II. rész: A kulturális különbségek fontossága  

10. Véleménye szerint a határon átnyúló üzleti kapcsolatok során figyelembe kell-e venni, 

hogy a külföldi partner üzleti kultúrája eltérő, hogy más szokásokkal rendelkezik és más 

szabályok szerint intézi üzleti ügyeit? 

□ igen (Ugrás a 12. kérdésre)  □ nem  

 

11. Miért gondolja úgy, hogy a kulturális különbségeket nem kell figyelembe venni az 

üzleti kapcsolatok során? (Ugrás a 14. kérdésre) 

□ a külföldi partnerem üzleti kultúrája nem tér el jelentősen az enyémtől  

□ a kulturális különbségek figyelembe vétele nem befolyásolja az üzlet 

eredményességét 

□ az üzlet a pénzről szól, nem pedig egymás kultúrájának tanulmányozásáról 

□ egyéb, éspedig: ………………………………………………………………… 

 

12. Milyen mértékben ítéli fontosnak a kultúrák közti különbségek figyelembe vételét? 

□ részben fontos  □ fontos  □ nagyon fontos 
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13. Milyen konkrét lépéseket tesz Ön vagy a vállalata ennek érdekében? (Több válasz is 

megjelölhető!) 

□ előzetesen tanulmányozza a külföldi partner kultúráját és annak figyelembevételével 

zajlanak az üzleti tárgyalások, megbeszélések    

□ teljes mértékben lemond a saját kulturális szokásairól és a külföldi partner 

kultúrájához alkalmazkodik  

□ interkulturális tréningen vesz részt vagy ilyet szervez 

□ semmilyen konkrét lépést nem tesz 

□ egyéb, éspedig: ………………………………………………………………… 

 

III. rész: Az üzleti kultúra jellemzői 

 

14. Kérem, az alábbi skálán jelölje, hogy a felsorolt állításokkal mennyire ért egyet! (1: 

egyáltalán nem ért egyet, 2: nagyon nem ért egyet, 3: nem ért egyet, 4: részben 

egyetért, 5: egyetért, 6: nagyon egyetért, 7: teljes mértékben egyetért) 

 

a) Előnyben részesítem, ha az üzleti kapcsolatok során a külföldi fél a vezetéknevemen 

vagy a rangom, beosztásom alapján szólít meg vagy magáz. 1  2  3  4  5  6  7 

b) Zavar, ha a saját rangomnál alacsonyabb rangú partnerrel kell tárgyalnom. 1 2  3  4  5  

6  7 

c) Jobban kedvelem, ha a feleket a tárgyalásokon többen képviselik. 1  2  3  4  5  6  7 

d) Számomra az üzleti kapcsolatok során a feladatok fontosabbak, mint az emberi 

kapcsolatok. 1  2  3  4  5  6  7 

e) Egyáltalán nem befolyásol, hogy milyen nemű partnerrel tárgyalok. 1  2  3  4  5  6  7 

f) Előnyben részesítem, ha az üzleti tárgyalások során egyik félé a vezető szerep. 1 2  3  

4  5  6  7 

g) Az üzleti tárgyalásokra általában írásos dokumentumokkal készülök és ezeket a 

külföldi partner rendelkezésére bocsátom. 1  2  3  4  5  6  7 

h) Szeretem, ha az üzleti tárgyalások végén egyértelműen rögzítjük a következő lépést, 

annak idejét és helyét. 1  2  3  4  5  6  7 

i) Jobban szeretem, ha az üzleti tárgyalásokon baráti a légkör. 1  2  3  4  5  6  7 
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j) Szeretem, ha az üzleti programokat szabadidős tevékenységek (pl. kulturális vagy 

sportesemények) is kiegészítik. 1  2  3  4  5  6  7 

k) Jellemző, hogy a tárgyalások során nem mutatom ki az érzéseimet, legyenek azok akár 

pozitívak, akár negatívak. 1  2  3  4  5  6  7 

l) Előnyben részesítem, ha a partnerem viselkedéséből az érzelmi viszonyulására is 

tudok következtetni. 1  2  3  4  5  6  7 

m) Mindig pontosan érkezem a külföldi féllel történő tárgyalásra. 1  2  3  4  5  6  7 

n) Az üzleti tárgyalások során igyekszem a zavaró tényezőket kiküszöbölni (pl. 

telefonhívás). 1  2  3  4  5  6  7 

o) Kedvelem, ha pontos forgatókönyv szerint zajlik a tárgyalás. 1  2  3  4  5  6  7 

p) Előnyben részesítem az írásos megállapodást a szóbeli megállapodásnál. 1 2  3  4  5  6  

7 

 

IV. rész: Az osztrák-magyar határon átnyúló üzleti kapcsolatok jellemzői 

15. Mennyi ideje áll kapcsolatban osztrák üzleti partnerekkel? 

□ kevesebb, mint 1 éve  □ 1-5 éve  □ több mint 5 éve 

 

16. Milyen gyakran érintkezik osztrák partnerekkel? 

□ naponta    □ hetente többször   □ hetente □ havonta □ ritkábban 

 

17. Milyen formában érintkezik osztrák partnerekkel? (Több válasz is megjelölhető!) 

□ személyes  □ telefonos  □ elektronikus (pl. e-mail, Skype) 

 

18. Az érintkezések során melyik nyelvet használja általában? 

□ német    □ angol    □ tolmácsot használ  □egyéb:…………. 

 

19. Tapasztalatai alapján az osztrák üzleti partnerekkel való együttműködés, tárgyalások 

során melyik fél üzleti kultúrája, szokásai a meghatározóak? 

□ a magyar félé  □ az osztrák félé □ egyik félé sem domináns 
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20. Előfordult-e már, hogy az osztrák partnerekkel való üzleti kapcsolatok során vagy 

azok felvétele előtt Ön előzetesen tanulmányozta az osztrák kultúrát és annak sajátosságait 

szem előtt tartva tárgyalt a partnerrel (pl. rangján szólította partnerét)?  

□ igen (Folytassa a 21. kérdéssel!)  □ nem (Ugrás a 22. kérdésre) 

 

21. Milyen célból tett így? (Több válasz is megjelölhető!) 

□ másik fél iránti tisztelet   

□ hatékonyabb együttműködés és így gazdasági sikeresség   

□ alacsonyabb rangúnak tekintettem magam és így kötelességnek éreztem 

□ egyéb okból, mégpedig:………………………………………………… 

 

22. Tapasztalatai alapján az osztrák és a magyar üzleti kultúra közötti különbségek 

okoztak-e már problémát az üzleti kapcsolatok során? 

□ igen (Folytassa a 23. kérdéssel!)       □ nem (Ön befejezte a kérdőív kitöltését!) 

 

23. Milyen típusú problémá(ka)t okoztak a kulturális eltérések? (Több válasz is 

megjelölhető!) 

□ kommunikációs félreértéseket 

□ személyes sérelmeket 

□ az üzlet lebonyolításával kapcsolatos problémákat (pl. szállítási, határidős gondok) 

□ pénzügyi problémákat 

□ egyéb, mégpedig:………………………………………………… 

 

24. Mennyire voltak ezek a problémák a kapcsolatok működése szempontjából súlyosak? 

□ nem súlyos □ részben súlyos □ súlyos □ nagyon súlyos 

 

25. Előfordult-e Önnel, hogy ezek a problémák a kapcsolatok megszűnéséhez vezettek? 

□ igen   □ nem 

 

26. Tapasztalatai alapján a kulturális különbségek okozta negatív, problémás helyzetekben 

melyik fél lép fel általában problémamegoldóként? 
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□ magyar fél  □ osztrák fél  □ egy külső mediátor 

□ az adott helyezettől, üzlettől függően mindig más lép fel problémamegoldóként 

 

27. Tapasztalatai alapján az ilyen problémás helyzetekben problémamegoldóként fellépő 

fél melyik fél üzleti kultúráját, szokásait tartja szem előtt a probléma megoldása során?  

□ saját üzleti kultúráját  

□ a másik fél üzleti kultúráját  

□ mindkettőt egyformán  

 

28. Véleménye szerint milyen szempontot mérlegel a problémamegoldó fél, amikor arról 

dönt, hogy a probléma megoldása során melyik fél üzleti kultúráját tartsa szem előtt? 

(Kérem az előző kérdésre adott válasza függvényében válasszon a lehetőségek közül!) 

□ a saját kultúráját jobban ismeri és így könnyebben oldja meg a problémát 

□ a saját kultúráját magasabb rangúnak tartja, és ezért dönt amellett 

□ a másik fél kultúráját tartja szem előtt, mert a külföldi fél a dominánsabb az üzleti 

kapcsolatokban 

□ a másik fél kultúrája mellett dönt, mert az üzleti tisztesség és sikeresség ezt kívánja 

meg 

□ mindkettőt egyformán figyelembe veszi, mert így igazságos 

□ egyéb, mégpedig:………………………………………………… 

 

 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkámat! 

 

Szőke Júlia 

egyetemi tanársegéd 
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2. melléklet  

Kísérőlevél 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Alulírott Szőke Júlia, a győri Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Kommunikáció 

Tanszékének egyetemi tanársegéde azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a mellékelt 

kérdőív kitöltésével támogassa doktori kutatásaimat, melyet a Széchenyi István Egyetem 

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában végzek. Doktori kutatásomban a 

Nyugat-dunántúli régió kis- és középvállalatainak határon átnyúló gazdasági kapcsolatait 

vizsgálom kulturális aspektusból. A fókusz az osztrák-magyar határon átnyúló 

kapcsolatokon és azok mikéntjén van. A kérdőív az osztrák-magyar határ menti 

kapcsolatokkal foglalkozik, de kitér a régió kis- és középvállalatainak üzleti kultúrájára is.  

 

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, az adatokat bizalmasan kezelem, gazdasági adatok 

megadása nem szükséges. A kérdőív kitöltése 10 percnél több időt nem vesz igénybe. 

  

Kérem a kérdőív kitöltése során az egyes fogalmakat a következőképpen értelmezze: 

 kultúra: az ember viszonya az ember által átalakított természettel, a létrehozott 

tárgyi világgal, a közösség és a társadalom struktúráival, tehát a tudományokkal, 

művészetekkel, erkölccsel, vallással, hittel, az emberek mindennapi beállítódásával 

és magatartásával. Más szóval, miként viszonyul az ember a világhoz.  

 üzleti kultúra: a vállalatok által alkalmazott dolgozók azon üzleti-magatartási 

sajátosságai, amelyek gazdasági interakciós szituációk (gazdasági kapcsolatok) 

során nyilvánulnak meg.  

 

Támogató segítségét előre is köszönöm! 

 

Tisztelettel: 

 

Szőke Júlia 

egyetemi tanársegéd 
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3. melléklet 

INTERJÚ-ÍV A „NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATAINAK 

HATÁRON ÁTNYÚLÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI A KULTÚRÁK TÜKRÉBEN” 

CÍMŰ DOKTORI KUTATÁS ELSŐ CSOPORTJA RÉSZÉRE 

 Az adatközlő háttere 

o Mi a vállalat profilja? (termelés, gyártás/szolgáltatás/mindkettő) 

o Hány alkalmazott dolgozik a vállalatnál?  

o Vállalat telephelye (település):                                  megye:   

o Válaszadó neme (férfi/nő):  

o Válaszadó korcsoportja (35 év alatt, 36-49, 50 év fölött) 

o Válaszadó beosztása (felsővezető/középvezető/alkalmazott): 

o A vállalat osztrákokkal való kapcsolata:  

 Hány éve áll kapcsolatban osztrák partnerekkel?  

 

 Milyen gyakran érintkezik az osztrák partnerekkel?  

 

 Milyen típusú érintkezési formákban vesz részt 

(személyes/telefonos/elektronikus)?  

 

 Az adatközlő benyomása az osztrák kultúráról:  

o Általában véve, mely üzleti szituációk a legproblémásabbak?  

 

o Mit gondol miért ezek a helyzetek legproblémásabbak?  

 

o Tapasztalatai alapján milyen kulturális különbségek okozzák a legtöbb 

problémát az osztrák-magyar üzleti (vagy üzleti élethelyzethez köthető 

személyes) érintkezésekben?  
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o Milyen tanácsokat adna egy olyan magyar üzletembernek, aki osztrák 

partnerrel szándékozik együttműködni?  

 

 Negatív kritikus esetek  

o Milyen konkrét – a kulturális különbségekből fakadó – negatív problémás 

helyzetekre (kritikus interakciós szituációra) emlékszik osztrák partnerekkel 

kapcsolatban?  

 

o Véleménye szerint mi magyarázza az osztrák partner viselkedését?  

 

o Hogy érezte magát az adott szituációban?  

 

o Melyik fél lépett fel problémamegoldóként az adott szituációban és kinek a 

kultúráját tartotta szem előtt ennek során?  

 

o Mit gondol mi lehetett ennek az oka? 
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4. melléklet 

INTERJÚ-ÍV A „NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATAINAK 

HATÁRON ÁTNYÚLÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI A KULTÚRÁK TÜKRÉBEN” 

CÍMŰ DOKTORI KUTATÁS MÁSODIK CSOPORTJA RÉSZÉRE 

 Az adatközlő háttere 

o Mi a vállalat profilja? (termelés, gyártás/szolgáltatás/mindkettő) 

o Hány alkalmazott dolgozik a vállalatnál?  

o Vállalat telephelye (település):                                  megye:   

o Válaszadó neme (férfi/nő):  

o Válaszadó korcsoportja (35 év alatt, 36-49, 50 év fölött) 

o Válaszadó beosztása (felsővezető/középvezető/alkalmazott): 

o A vállalat osztrákokkal való kapcsolata:  

 Hány éve áll kapcsolatban osztrák partnerekkel?  

 

 Milyen gyakran érintkezik az osztrák partnerekkel?  

 

 Milyen típusú érintkezési formákban vesz részt 

(személyes/telefonos/elektronikus)?  

 

 Az adatközlő benyomása az osztrák kultúráról:  

o Tapasztalatai alapján általában véve, mely üzleti szituációk a 

legproblémásabbak az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok során?  

 

o Mit gondol, mi lehet ennek/ezeknek az oka?  

 

o Milyen tanácsokat adna egy olyan magyar üzletembernek, aki osztrák 

partnerrel szándékozik együttműködni?  
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 Negatív kritikus esetek  

o Milyen konkrét negatív problémás helyzetekre (kritikus interakciós 

szituációra) emlékszik osztrák partnerekkel kapcsolatban?  

 

o Véleménye szerint mi magyarázza az osztrák partner viselkedését?  

 

o Hogy érezte magát az adott szituációban?  

 

o Melyik fél lépett fel problémamegoldóként az adott szituációban és kinek a 

szokásait, normáit tartotta szem előtt ennek során?  

 

o Mit gondol mi lehetett ennek az oka? 
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5. melléklet 

 

Az attitűdállítások megfeleltetése a faktorelemzés elvégzéséhez 

 

  
Skála 

egyáltalán 

nem ért 

egyet 

teljes 

mértékben 

egyetért 

1-es jelentése 7-es jelentése 

1. Hatalmi távolság ht_1 7-fokozatú Likert 1 7 alacsony magas 

 

ht_2 7-fokozatú Likert 1 7 alacsony magas 

2. Kollektivizmus vs. 

individualizmus ind_1 7-fokozatú Likert 1 7 individualizmus kollektivizmus 

 

ind_2 7-fokozatú Likert 1 7 kollektivizmus individualizmus 

3. Maszkulinitás-feminitás maszk_1 7-fokozatú Likert 1 7 maszkulin feminim 

 

maszk_2 7-fokozatú Likert 1 7 feminim maszkulin 

4. Bizonytalanságkerülés bk_1 7-fokozatú Likert 1 7 nem kerüli kerüli 

  bk_2 7-fokozatú Likert 1 7 nem kerüli kerüli 

5. Specifikus-diffúz spec_1 7-fokozatú Likert 1 7 specifikus diffúz 

 

spec_2 7-fokozatú Likert 1 7 specifikus diffúz 

6. Neutrális-affektív neut_1 7-fokozatú Likert 1 7 affektív neutrális 

 

neut_2 7-fokozatú Likert 1 7 neutrális affektív 

7. Monokronikus-polikronikus mon_1 7-fokozatú Likert 1 7 polikronikus monokronikus 

 

mon_2 7-fokozatú Likert 1 7 polikronikus monokronikus 

8. Kontextus k_1 7-fokozatú Likert 1 7 magas alacsony  

  k_2 7-fokozatú Likert 1 7 magas alacsony  
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6. melléklet 

 

A magyarázott variancia és a sajátértékek (n=147) 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 3,445 21,534 21,534 3,445 21,534 21,534 2,403 15,020 15,020 

2 1,912 11,951 33,485 1,912 11,951 33,485 2,078 12,986 28,006 

3 1,720 10,748 44,233 1,720 10,748 44,233 1,769 11,058 39,064 

4 1,325 8,284 52,517 1,325 8,284 52,517 1,722 10,761 49,825 

5 1,144 7,153 59,670 1,144 7,153 59,670 1,575 9,844 59,670 

6 ,968 6,048 65,718 
      

7 ,794 4,962 70,680 
      

8 ,755 4,718 75,399 
      

9 ,711 4,444 79,842 
      

10 ,655 4,096 83,938 
      

11 ,575 3,594 87,532 
      

12 ,535 3,344 90,876 
      

13 ,451 2,819 93,695 
      

14 ,406 2,539 96,234 
      

15 ,367 2,293 98,527 
      

16 ,236 1,473 100,000             
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