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A vállalati intern kommunikáció létfontosságú a vállalat megfelelő működése érdekében, mivel ha jól 

működik a belső kommunikáció, akkor javul a termelékenység. Azonban számos tényező befolyásolja 

az interakciók sikerességét, többek között a szociálpszichológiai problémák, az interkulturális 

kommunikáció során felmerülő nyelvi problémák, a munkával kapcsolatos értékrendbeli különbségek 

és eltérő szemléletmód. Tanulmányomban azt elemzem, hogy az észak-magyarországi régió 14 

vállalatánál dolgozók milyennek látják vállalatuk intern kommunikációját. A kutatás azt is 

megvizsgálja, hogy a munkavállalók véleményük alapján megfelelő tájékoztatásban részesülnek-e, 

illetve hogy elégedetlenséget éreznek-e, vagy pozitív élményekben is volt részük a vállalatok által 

alkalmazott döntéshozatali, tájékoztatási és kommunikációs stratégiák használata során.   

Kulcsszavak: vállalati kommunikáció, interkulturális kommunikáció, döntéshozatali stratégia, 

tájékoztatási stratégia, kommunikációs stratégia  

 

A company’s internal communication is of crucial importance for successful business because if a 

company’s internal communication is successful, its productivity will increase. However, there are 

several factors influencing the success of interactions, for example socio-psychological problems, 

linguistic problems of intercultural communication and differences in work-related value preferences 

due to cultural differences. The present study analyses how the employees of 14 companies – 

operating in the north-east of Hungary – view the internal communication of their companies. The 

paper also investigates whether the workers experienced satisfactory information flow and if they had 

negative or positive experiences in connection with their companies’ decision-making, information 

and communication strategies. 

Keywords: corporate communication, intercultural communication, decision-making strategy, 

information strategy, communication strategy 

 

Bevezetés  

A vállalat létének alapvető feltétele a kommunikáció, mert ez tartja össze a vállalat tagjait 

és teszi lehetővé, hogy a kitűzött cél elérése érdekében együttműködhessenek az 

alkalmazottak. A kommunikáció kapcsolja össze a vállalatot más vállalatokkal és a 

környezettel. A vállalati kommunikáció irányát tekintve lehet belső (intern) és külső 

(extern) (Borgulya 2007a: 86). Napjainkban a vállalati kommunikáció egyre gyakrabban a  
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különböző kultúrákból érkezett munkatársak között zajlik, így a kultúrák különbségei miatt 

nagyobb információtorzulásnak, félreértésnek van kitéve, mint amikor ugyanazon 

kultúrához tartozó személyek között folyik a kommunikáció. Az egyén gondolkodását, 

alapfeltevéseit és viszonyulásait befolyásolja saját kultúrája, ezért különböző elvárásokat 

támaszt a másik kultúrával és azok képviselőivel szemben. Mivel a kommunikációs 

partnerek elvárásai eltérnek egymástól, ez a kommunikációban zavart okozhat. A zavar oka 

lehet „...a megismerési folyamat és tudásbázis különbözősége, az idegen nyelv használata, a 

nyelven kívüli elemek eltérő értelmezése, és valamennyi, a közösségi hovatartozásból 

eredő, a különféle szerepekhez kötődő előfeltevés, előítélet és klisé” (Borgulya 1996: 24). 

Ebből következően a tanulmány célja az, hogy megvizsgálja, hogy a magyar dolgozók 

tapasztalatai alapján mi jellemzi az észak-magyarországi vállalatok intern 

kommunikációját, hogy megfelelő tájékoztatásban részesülnek-e a magyar munkavállalók a 

döntéshozatali, a tájékoztatási és a kommunikációs stratégiákat illetően, illetve a kulturális 

különbségekből adódóan milyen eltérésekkel, problémákkal szembesültek mindennapi 

munkájuk során.  

A tanulmány első része a kutatás elméleti hátterét mutatja be. A második rész a 

vizsgálat célját, módszerét és résztvevőit ismerteti. Végezetül a kutatás eredményeinek 

elemzésére kerül sor.  

 

1. A vállalati intern kommunikáció sajátosságai 

1.1. A vállalati intern kommunikáció definíciója és célja 

A vállalati intern kommunikáció a vállalat tagjai között zajlik: fő típusait a vezetők és a 

beosztottak közti, illetve a vezetők és beosztottak egymás közötti kommunikációja képezi. 

A vállalat belső kommunikációja következtében képes a vezetési funkciókat betölteni, ezek: 

a tervezés, a szervezés, az irányítás és az ellenőrzés. Az intern kommunikáció formális és 

informális csatornákon keresztül zajlik (Borgulya 2007a: 86). 

A vállalat vezetése a belső csatornákon keresztül juttatja el alkalmazottaihoz a 

működéshez szükséges információkat, és ezeken a csatornákon keresztül történik a 

visszacsatolás is (Borgulya 2010: 43). 

A munkatársakkal folytatott kommunikáció célja az, hogy segítse a vállalat 

küldetésének, céljának, stratégiájának megvalósítását; hogy szolgálja a döntéshozatalt és a 

döntések zavartalan végrehajtását. További célja az, hogy ösztönözze a dolgozókat, s 

lehetővé tegye a vállalati tudásmegosztást és a kölcsönös tanulást. Ezen kívül a vállalati 

kultúra egyik elemeként és eszközeként érték- és normarendszert közvetít; a vállalattal való 

azonosulást, a vállalat iránti felelősségérzetet és lojalitást alakít ki, valamint befolyásolja a 

munkahelyi klímát. Végezetül pedig elősegíti a közösséghez való tartozás érzését (Borgulya 

2010: 62). 

Abban az esetben, ha jól működik az intern kommunikáció, javul a termelékenység, 

csökken a távolmaradás a munkahelyről, javul a szolgáltatások és a termékek minősége,  

intenzívebbé válik az innováció, kevesebb a sztrájk, és ennek következtében 

költségcsökkentést lehet elérni (Borgulya 2010: 101). 

 

1.2. A vállalati intern kommunikáció nehézségei a magyar vállalatok esetében 

Kutatások azt igazolták, hogy a magyar munkavállalók részéről az elégedetlenség 

legnagyobb forrása a közvetlen személyes kommunikáció visszaszorulása, a telefon és az  

intranet használatának előtérbe kerülése. Ennek következtében a munkavállalók nagy része 

úgy érzi, hogy a tájékoztatás nem kellő mértékű, és szakadék tátong a vezetés és a  
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munkavállalók között, mivel kevés tájékoztatást kapnak a vállalatot érintő fontos 

kérdésekről (Borgulya 2010: 230, 231). 

Szociálpszichológiai természetű problémák is gyakran jelentkeznek, amelyek közül a 

legsűrűbben a következőkkel találkozunk: helytelen konfliktuskommunikáció; a magyarok 

rossz kritikatűrése; a bizalmatlanság és pozícióféltés; az irigység; az őszinteség, nyíltság és 

tisztelet hiánya. A konfliktusok kezelésében és feloldásában sem a vezetőknek, sem a 

beosztottaknak nincs tapasztalatuk, így nem tudják hatékonyan kezelni azokat. Számos 

kultúra- összehasonlító kutatás bizonyította azt, hogy a magyarok személyüket érő 

támadásként élik meg, ha cselekvésüket és azok eredményét kritika éri. Az információ 

visszatartása szervezeti egységek és személyek között is megfigyelhető, mivel attól 

tartanak, hogy ötleteiket ellopják, azonban a tudásátadás akadályozása óriási veszteséget 

okozhat a vállalatnak. Az irigység ellenséges magatartást vált ki a munkavállalókból. Az 

őszinteség, nyíltság és tisztelet hiányát sok vállalat munkatársa sérelmezi (Borgulya 2010: 

235–237). 

 

1.3. A vállalati intern kommunikáció néhány interkulturális sajátossága 

A különböző kultúrák között zajló kommunikáció a kultúrák különbségei miatt nagyobb 

információtorzulásnak, félreértésnek van kitéve, mint amikor ugyanazon kultúrához tartozó 

személyek között folyik a kommunikáció. Az egyén gondolkodását, alapfeltevéseit és 

viszonyulásait befolyásolja saját kultúrája, ezért különböző elvárásokat támaszt a másik 

kultúrával és azok képviselőivel szemben. Mivel a vállalat kommunikációjától 

nagymértékben függ a vállalat eredményessége, a vállalat dolgozóinak kulturális 

különbségekből adódó problémája közvetlenül hat a vállalat sikerességére. A kultúrák 

közötti különbségek jelentős része az értékrendekben fennálló eltérésekből ered. Az élet 

fontos komponenseivel kapcsolatos értékek (így például a család mint érték) a 

munkavállalásra és a munkavégzésre is nagy hatással vannak.  

Az, hogy a család, a barátok és ismerősök, a szabadidő, a vallás, a politika milyen 

szerepet játszik, és mennyire fontos az egyén életében, jelentősen befolyásolja a munkában 

érzett motiváltságát és a munkahelyéhez való kötődését. A különböző kultúrákban ezek az 

értékek különböző fontossági sorrendet képviselnek, és eltérőek az élet komponensein 

belüli értékpreferenciák is. Ezért a multikulturális munkahelyek értékrendi különbségeiből 

számos kommunikációs konfliktus származik (Borgulya 2007b: 52). 

Az értékrendbeli eltéréseken túl a kommunikáció nyelve is problémaforrás lehet. A 

munkahelyi interakciók során a beszélgetőpartnerek kommunikálhatnak az egyik fél 

anyanyelvén – ami a másik félnek idegen nyelv – vagy a másik fél anyanyelvén – ami az 

egyiknek lesz idegen nyelv, vagy közvetítő nyelvet is használhatnak. Mindhárom eset 

problémákat vet fel. Mert ha az egyik fél anyanyelvén folyik az interakció, akkor a 

kommunikáció aszimmetrikus, mert a másik fél, aki anyanyelvként beszéli a nyelvet, 

előnyben van a másikkal szemben. Közvetítő nyelv használata esetén pedig egyik fél sem 

beszéli anyanyelvi szinten a kommunikáció nyelvét. Ezért mindkét eset gátja lehet a 

kommunikációnak, ugyanakkor a nyelvtudás híd is, ami lehetővé teszi a kommunikációt 

(Konczos-Szombathelyi 2008: 67). 

A vállalat megfelelő működésében a munkaidő, az időbeosztás és a határidők kérdése is 

fontos szerepet játszik, mivel a különböző kultúrák eltérően szemlélik ezt az aspektust, 

ezért ez is konfliktus forrása lehet. Fons Trompenaars (1993) holland kutató a kultúrák 

megkülönböztető jegyeit három kategóriába sorolta a más emberekkel való kapcsolat, az 

idő kezelésének kérdése, a környezethez fűződő viszony alapján. A három kategórián belül  
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hét kulturális dimenziót különböztet meg. A Trompenaars-i dimenziók hatodik kategóriája 

az időhöz való viszonyulás szempontjából osztályozza a kultúrákat. Ennek értelmében 

megkülönbözteti a szekvenciális időszemléletű és a szinkronikus időszemléletű kultúrákat. 

A szekvenciális időszemléletű kultúrákban az idő egy külön egységekből álló vonallal 

ábrázolható, melyen az események, a percek, az órák, a napok, a hónapok, az évek egy soha 

véget nem érő sorozatként követik egymást. Ebből következően minden eseménynek 

megvan a maga helye és ideje, ha valami megbontja ezt a rendet, az bizonytalanságot kelt a 

szekvenciális értékeket képviselőkben, ezért pontosan ragaszkodnak a szabályok és 

határidők betartásához. Az emberi kapcsolatok nagyon szorosan, a múltban gyökereznek, és 

a jövőbe tartanak. A múltbeli tanulmányok, eredmények lehetőséget adnak a ranglétrán 

való előrejutásban, ami lassú, de tartós. A német, a brit és az amerikai kultúrák a 

legjellegzetesebb példái a szekvenciális időszemléletnek. Ezzel szemben a szinkronikus 

időszemléletű kultúrákban az idő egy forgásban lévő körrel szemléltethető, ezáltal a percek, 

az órák, a napok, a hetek ismétlődnek. A múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódnak, ezért a 

jövőbeli elgondolások és a múltbeli események is befolyásolják a jelen történéseit. Ennek 

következtében több dolog, esemény történik egyidejűleg. Az emberi kapcsolatokat csak 

eszközként kezelik, számukra a kapcsolatteremtés csak egy új üzleti lehetőség reményét 

jelenti. A ranglétrán való előrejutás lehetősége gyorsan és könnyen elérhető, de ez az 

állapot nem feltétlenül tartós. Ide tartozik például Japán, Argentína és Mexikó 

(Trompenaars 1993: 10, 110–112, 121). 

Geert Hofstede (1994) holland kutató az IBM alkalmazottak körében 50 országban 

végzett empirikus kutatást. Eredményeinek elemzése alapján a szervezeti struktúra négy 

dimenzióját különbözteti meg: hatalmi távolság, bizonytalanság kerülése, individualizmus 

vagy kollektivizmus, férfias, illetve nőies értékek. A férfias, illetve nőies értékek 

dimenziója azt jelenti, hogy egy kultúrán belül a maszkulin vagy a feminin jegyek és 

szerepek dominálnak-e inkább. A feminin kultúrákban a dolgozókat az egyenlőség alapján 

jutalmazzák, egyéni szükséglet szerint. A humanizált munka lehetőséget kínál a kölcsönös 

segítségnyújtásra és a társas kapcsolatokra. A feminin társadalom erkölcsi felfogása szerint 

az emberek azért dolgoznak, hogy éljenek. Ezzel szemben a maszkulin kultúrákban a 

társadalmi nemi szerepek élesen elkülönülnek; a férfiak magabiztosak, kemények, az 

anyagi sikerre összpontosítanak, a nők szerények, szelídek, az életviszonyokra 

koncentrálnak, az érzelmekkel törődnek. Az emberek azért élnek, hogy dolgozzanak, az élet 

minősége másodlagos szerepet tölt be. A munkahelyen az igazságosságra, a teljesítményre 

és a kollégák közötti versenyre helyezik a hangsúlyt. Ide tartozik például Japán, Ausztria, 

Olaszország és Svájc (Hofstede 1994: 26, 53, 84, 113).  

Ebből következően kulcsfontosságú, hogy a kommunikáció tartalma, módja és eszközei 

a lehető legteljesebb összhangban álljanak a kommunikáció célcsoportjainak helyi 

kulturális meghatározottságából eredő elvárásaival és lehetőségeivel. A vállalat 

gazdaságossági szempontból standardizálást követel, azaz azonos tartalmat, azonos 

stílusban, azonos módon, azonos eszközökkel és azonos időben kell kommunikálni. Ezzel 

szemben a kulturális tényezők differenciálást, adaptálást tesznek szükségessé. Ezért a több 

kultúrában tevékenykedő vállalat folyamatosan mérlegelésre kényszerül a tekintetben, hogy 

mennyi standardizálás és mennyi differenciálás engedhető meg a hatékonyság kritériuma 

alapján (Borgulya 2010: 171–172). 

 

 

 

 



22                                                                Bajzát Tünde 
 

 

2. A kutatás bemutatása 

2.1. A kutatás célja 

A szakirodalom alapján látható, hogy a vállalati intern kommunikáció létfontosságú a 

vállalat megfelelő működése érdekében, valamint hogy számos tényező befolyásolja az 

interakciók sikeresességét, a kommunikáció zökkenőmentességét. Ezért a 2012 tavaszán 

elvégzett kutatás célja az volt, hogy ismereteket kapjunk arról, hogy az észak-

magyarországi régió vállalatainál dolgozók milyennek látják vállalatuk intern 

kommunikációját, megfelelő tájékoztatásban részesülnek-e. Azt sem érdektelen tudni, hogy 

a dolgozók csak negatív tapasztalatot szereztek, elégedetlenséget éreznek, vagy pozitív 

élményekben is volt részük a vállalatok által alkalmazott döntéshozatali, tájékoztatási és 

kommunikációs stratégiák alkalmazása során.   

A jelen kutatás célját tekintve alkalmazott kutatás, mert felhasználja korábbi kutatások 

eredményeit, eszközeit, módszereit, ugyanakkor az új kutatások révén új ismeretekkel is 

bővíti azt (Fóris 2008: 43).  

 

2.2. A kutatás módszere 

A tanulmány következtetései egy empirikus felmérés részeredményei. A vizsgált minta Earl 

Babbie terminológiájával élve „nem valószínűségi minta”, azaz „a könnyen elérhető 

személyekre hagyatkozunk” (Babbie 2001: 205), jelen esetben az észak-magyarországi 

régió vállalatainak dolgozóira.  

A nem valószínűségi mintavételt akkor alkalmazzák, amikor a valószínűségi mintavétel 

kiválasztása nehezen megvalósítható. Hátránya, hogy nem biztosítja a mintába való 

bekerülés egyenlő valószínűségét. A nem valószínűségi mintavételi csoporton belül a jelen 

vizsgálat az önkényes mintavétel típusába sorolható. Az önkényes mintavétel során a 

válaszadókat nem szűrik, az egyszerűen elérhető alanyokra épül a mintavétel. Azonban a 

minta nem reprezentatív (Majoros 2004: 102–104). Az általam végzett kutatás egyrészt 

azért alkalmazta a nem valószínűségi mintavételi eljárások egyikét, mert egy vállalathoz 

ismeretlenül bejutni és kutatást végezni nehéz feladat. Másrészt, ha sikerült is bejutni egy 

vállalathoz, akkor sem volt lehetőség, hogy minden ott dolgozóval elvégezhessük a 

kutatást. Ezért az önkényes mintavétel tűnt a legcélravezetőbbnek, és a vállalat által kijelölt 

dolgozók töltötték ki a kérdőíveket. 

Az adatgyűjtés módszerei közül a kérdőíves adatfelvételt választottuk. A kérdőíves 

adatfelvételt a nagy minta, az egységesség, a könnyebb feldolgozhatóság indokolta. A 

választás másik oka az, hogy a jelen kutatás felderítő kutatás és a kérdőíves adatfelvétel 

alkalmas ilyen célra. Főként olyan kutatásokban használják, amelyekben az elemzési 

egység az egyes ember, illetve az adatközlők egyes emberek. Továbbá a standardizált 

kérdőívek minden válaszadóról ugyanolyan formában nyújtanak adatokat (Babbie  

2001: 274).  

A magyar nyelvű kérdőív zárt és nyitott kérdéseket tartalmazott. A zárt kérdések esetén 

a kutató határozza meg a lehetséges válaszokat. A zárt kérdések egységesebb mérést 

követelnek meg, ezért megbízhatóságuk is nagyobb, és a válaszokat is könnyen lehet 

összegezni és elemezni. Ezzel szemben a nyitott kérdésekre a válaszadók tetszés szerint 

válaszolhatnak, leírhatják gondolataikat és véleményeiket, ezért a kapott adatok nem 

kiszámíthatóak, ugyanakkor mélyrehatóak (Mackey–Gass, 2005: 93).  

A kutatás során használt kérdőív zárt kérdései azt vizsgálták, hogy a dolgozók a 

kulturális különbségekből adódóan tapasztaltak-e a magyar vállalati kultúrától eltérő  
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döntéshozatali, tájékoztatási és kommunikációs stratégiákat, és ha igen, akkor milyen 

gyakran fordult ez elő. 

A jelen kutatás nyitott kérdései a zárt kérdések válaszait kívánták kiegészíteni, ezért azt 

kérték a kutatás résztvevőitől, hogy írjanak példákat a tapasztalt különbségekre 

vonatkozóan. 

Mielőtt elküldtük a kérdőívet a vállalatok képviselőinek, a hibák elkerülése érdekében 

próbakérdezést végeztünk kollégáink és diákjaink egy kis csoportjának körében.  

A kérdőíves adatgyűjtés során az önkitöltős módszert alkalmaztuk, amelyet az 

EVASYS internetes rendszeren keresztül online töltöttek ki a válaszadók. A válaszadók 

kiválasztását minden esetben a vállalatok végezték. A kérdőív kitöltése önkéntes volt, és a 

megkérdezettek megőrizték anonimitásukat. 

Az adatgyűjtés végrehajtása után került sor az adatok feldolgozására, melyet az 

EVASYS rendszer végzett el. Az eredmények grafikus ábrázolására táblázatokat 

használtam.  

A statisztikai számítások közül átlag- és szórásszámítást végeztem. Az átlag, azaz 

középérték az általános tendenciák kimutatására használt statisztikai eljárás, leggyakrabban 

használt mérőszáma a számtani közép. A szóródás megmutatja, hogy az egyes adatok 

mennyire térnek el a középértéktől. A szóródás leggyakrabban használt mutatója a szórás 

(Falus–Ollé, 2000: 21). A középérték és a szóródás mérőszámait az Excel program 

segítségével számoltam ki. Ezt a két számítási módszert alkalmaztam a dolgozók 

életkorának és alkalmazási idejének kiszámítása esetében. 

Saját eredményeim a szűk mintavétel miatt nem tekinthetők reprezentatívnak, ezért csak 

tendenciák kimutatására alkalmasak, számszerű következtetések levonását nem teszik 

lehetővé.  

 

2.3. A kutatási minta 

A vizsgálatban 14 észak-magyarországi vállalat vett részt. A 14 vállalatból 8 kft., 6 pedig 

zrt. A 14 vállalatnál összesen 50 dolgozó töltötte ki a kérdőíveket. A vizsgálatban részt 

vevő dolgozók 1 év és 40 év közötti időtartamban állnak alkalmazásban a vállalatoknál, 

átlagban 10,3 éve (szórás: 9,96). A szórás magas értékéből látható, hogy az adatok 

szórtabbak, vagyis nagy eltérés mutatkozik az egyes dolgozók alkalmazási ideje között.  

A vizsgálatban résztvevők általános adatait az 1. táblázat tartalmazza. Megfigyelhetjük, 

hogy a megkérdezettek nagy része (70%), 35 fő nő, kis része (30%), 15 fő pedig férfi. 

Figyelemre méltó a fiatal korosztály (13 fő, 26%) és a középkorúak (23 fő, 46%) igen 

magas létszáma, a dolgozók 72 százaléka (36 fő) 24 és 40 éves kor közötti. Az életkor 

emelkedésével csökken a megkérdezettek száma, mert 41–50 éves kor között 11 fő (22%), 

51 és 62 éves kor között pedig 3 fő (6%) van. Az életkor szórásértéke magas (8,51), mert 

nagy a korkülönbség a legfiatalabb (24 év) és a legidősebb (62 év) dolgozó között. A 

táblázatban látható a vizsgálatban résztvevők jelenlegi munkahelyi beosztása is. A táblázat 

adatai alapján elmondható az is, hogy a vizsgálatban a beosztottak (20 fő, 40%) vettek részt 

a legnagyobb számban, őket követik a válaszadók sorában az alkalmazottak (14 fő, 28%). 

A vállalatok vezetősége kis mértékben képviselte magát a kutatásban, 4 alsó szintű vezető, 

8 középszintű vezető és 4 felső szintű vezető töltötte ki a kérdőívet. Megfigyelhető az is, 

hogy a résztvevők több mint fele (28 fő, 56%) egyetemet végzett, a válaszadók sorában 

őket követik a főiskolát végzettek (16 fő, 32%), a doktori fokozattal rendelkezők (4 fő, 8%) 

és végül a szakközépiskolát (1 fő, 2%) és a gimnáziumot (1 fő, 2%) végzettek.  
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A válaszadók közel kétharmada (30 fő, 60%) már vett részt kommunikációs tréningen, 

csak egyharmaduk (20 fő, 40%) nem részesült ilyen képzésben.  

 

                                                              1. sz. táblázat 

A vizsgálatban részt vevő dolgozók általános  

adatai (n = 50) 
 

kategória fő százalékos 

érték 

nem nő: 35 fő 70% 

férfi: 15 fő 30% 

életkor átlagéletkor: 36,46 év  

(szórás: 8,51) 

– 

24–30 év: 13 fő 26% 

31–40 év: 23 fő 46% 

41–50 év: 11 fő 22% 

51 év és felette: 3 fő 6% 

beosztás 

jelenlegi 

munkahelyén 

alkalmazott: 14 fő 28% 

beosztott: 20 fő 40% 

alsó szintű vezető: 4 

fő 

8% 

középszintű vezető: 8 

fő 

16% 

felső szintű vezető: 4 

fő 

8% 

legmagasabb 

iskolai 

végzettség 

szakközépiskola: 1 fő 2% 

gimnázium: 1 fő 2% 

főiskola: 16 fő 32% 

egyetem: 28 fő 56% 

doktori: 4 fő 8% 

 
3. Az eredmények értékelése 

A következőkben a kutatás eredményeit elemzem. Elsőként azt mutatom be, hogy a magyar 

dolgozók tapasztaltak-e eltérést a döntéshozatali stratégiákban eltérő kultúra esetében, és ha 

igen, akkor milyen gyakran történt ez meg, és milyen tapasztalataik vannak ezzel 

kapcsolatban. Ezt követően a tájékoztatási stratégiára vonatkozó eltéréseket írom le. 

Végezetül pedig a kommunikációs stratégia kapcsán felmerült különbségeket elemzem.  
 

3.1. Döntéshozatali stratégiák 

A vizsgálatban résztvevők közel fele (46%), 23 fő, válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy a 

kultúrák különbözőségéből adódóan a magyar vállalati kultúrától eltérő döntéshozatali 

stratégiákat tapasztalt. Azonban a válaszadók több mint fele (54%), 27 fő, nem tapasztalt 

eltérést. A 2. táblázatban megfigyelhető, hogy az igennel válaszoló magyar dolgozók 

harmada (7 fő, 30,5%) 2–5 alkalommal, másik harmada (7 fő, 30,5%) még gyakrabban, 10 

alkalomnál sűrűbben észlelt eltérést a döntéshozatali stratégiákban. A vizsgálatban 

résztvevők kis része (5 fő, 22%) csupán 1 alkalommal, gyakran (6–10 alkalommal) pedig 

még kevesebben (4 fő, 17%) tapasztaltak különbségeket. 
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                                                                                                                      2. táblázat  

Eltérő döntéshozatali stratégiák gyakorisága (n = 23) 

egyszer 2–5 alkalommal 6–10 alkalommal 10-nél többször 

5 fő 22% 7 fő 30,5% 4 fő 17% 7 fő 30,5% 

 

A kérdőív nyitott kérdésére válaszolva a dolgozók több példát is említettek. A 

válaszadók negatív élményként élték meg a hosszú döntéshozatali időt a magyar vállalati 

kultúrában megszokotthoz képest, továbbá azt, hogy nem vehetnek részt a döntéshozatalban 

és a magyar munkavállalókkal szemben tanúsított egyenlőtlenséget a külföldi 

munkavállalók javára. 

Az idő kérdése a különböző kultúrákban különböző jelentőséggel bír. Mást tartanak 

fontosnak a szekvenciális időszemléletű kultúrák, és mást a szinkronikus időszemléletű 

kultúrák. A kultúránként eltérő időorientáció, az idő kezelésének, az időbeosztásnak, a 

munkaidő hosszának különbözősége félreértésekhez, problémákhoz, negatív élményekhez 

vezethet. A jelen kutatás résztvevői is hasonló tapasztalatról számoltak be. Az egyik 

válaszadó a döntéshozatal idejét ítélte meg túl hosszúnak és komplikáltnak, így írt erről: 

„Egy informatikai rendszert érintő, felsőbb szintű döntés meghozatala előtt kikérték a 

végfelhasználók véleményét is a megvalósítást illetően, akkor is, ha ez a döntési folyamatot 

meghosszabbította, valamint a vélemények figyelembevétele után drágább megoldás is 

születhetett volna.” Egy másik dolgozó tapasztalata is ezt erősíti meg: „Értekezletek során 

bizonyos – általunk sokkal egyszerűbben elintézhető dolgokat – túl sok idő felhasználásával 

intéztek.” Egy harmadik megkérdezett is túl hosszúnak ítélte meg a döntéshozatali időt: 

„Külföldi anyavállalat, nagy, elhúzódó stratégiai döntések.” Egy negyedik válaszadó is 

hasonló tapasztalatot szerzett, erről így írt: „A döntéshozás mechanizmusa teljesen más, 

bonyolultabb és lassabb a döntési mechanizmus a cseheknél a magyarokéhoz képest.” 

Azon kívül, hogy a döntések meghozatala túl időigényesnek bizonyult a vizsgált 

vállalatok esetében magyar dolgozói szempontból, a megkérdezettek azt is 

nehezményezték, hogy nem kérik ki a magyar vezetés véleményét. Ezzel kapcsolatban 

egyikük így osztotta meg tapasztalatát: „Számos alkalommal a menedzsment véleményének 

megkérdezése nélküli döntések hozatala.” Ezt az egyenlőtlenséget az egyik válaszadó 

külföldi kollégájával szemben érezte, amikor azt tapasztalta, hogy nem részesül egyenlő 

jogokban egy ugyanolyan beosztással rendelkező magyar dolgozó, mint egy külföldi: „Egy 

külföldi kollégám ugyanabban a beosztásban magasabb szintű döntési lehetőséggel 

rendelkezik.” 

 

3.2. Tájékoztatási stratégiák 

Ami a tájékoztatási stratégiákat illeti, a válaszadók kevesebb, mint fele (44%), 22 fő, 

tapasztalt eltéréseket a magyar vállalati kultúrában, míg a kutatásban résztvevők több mint 

fele (56%), 28 fő, nem észlelt különbségeket. A 3. táblázatban látható, hogy az igennel 

válaszoló magyar munkavállalók közel fele (41%, 9 fő) néhány alkalommal tapasztalt 

eltérést, néhányan (5 fő, 22,5%) csupán egy alkalommal, 3 fő (14%) azonban ennél 

gyakrabban, 6–10 alkalommal, néhányan pedig (5 fő, 22,5%) még gyakrabban, azaz 10-nél 

többször érzett különbséget.   

Az eredményeket a döntéshozatali stratégiák kapcsán tapasztalt eltérésekkel 

összehasonlítva elmondható, hogy a vizsgálatban résztvevők közül többen és gyakrabban 

észleltek a kultúrák különbözőségéből adódó eltéréseket a tájékoztatási stratégiák terén. 
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3. táblázat 

Eltérő tájékoztatási stratégiák gyakorisága (n = 22) 

egyszer 2–5 alkalommal 6–10 alkalommal 10-nél többször 

5 fő 22,5% 9 fő 41% 3 fő 14% 5 fő 22,5% 

 

A tájékoztatási stratégiára vonatkozó nyitott kérdésekre válaszolva két kérdéskörről 

írtak a magyar dolgozók. Az egyik eltérés a hibázás esetén felmerülő büntetés volt, a másik 

– a döntéshozatali stratégiák kapcsán már említett – nem megfelelő mértékű tájékoztatás. 

Azonban a válaszok elemzésénél az is kiderült, hogy a dolgozók pozitív tapasztalatot is 

szereztek a tájékoztatási stratégiák használata során. 

Habár a magyar kultúrát is a maszkulin kategóriába soroljuk a hofstede-i dimenziók 

értelmében, a japán kultúra esetében sokkal magasabb ez a mutatószám, mint a 

magyaroknál, ezért tapasztaltak eltérést a magyar dolgozók, amelyről az egyik adatközlő 

számolt be: „A japánok eleinte szerettek volna »szégyenfalat« csinálni, ahová a hibákat és 

azok elkövetőinek a fényképét ki kellett volna rakni. Mi ezt nem engedtük.” 

Ahogyan azt már láttuk, a döntéshozatali stratégiák esetében a magyar dolgozók azt 

tapasztalták, hogy nem kellő mértékű a tájékoztatás. A tájékoztatási stratégiák kapcsán ez 

még hangsúlyosabban jelenik meg, melyről az egyik válaszadó így nyilatkozott: „Nem túl 

kommunikatívak, elég titkosan kezelnek minden információt.” Egy másik adatközlő azt 

tapasztalta, hogy félrevezetik a magyar munkavállalókat: „Sokszor kapunk olyan 

információkat, melyeket innovációként mutatnak be, de később kiderül, hogy egy hibajavító 

intézkedésről van szó. Szóval sok a »porhintés«.” Egy harmadik válaszadó pedig arról 

számolt be, hogy nem mindenki részesül egyforma tájékoztatásban, a vezetőket jobban 

tájékoztatják, a beosztottakat pedig kevésbé: „Nálunk inkább a vezető beosztású emberek 

kapnak tájékoztatást és őket vonják be.” 

A negatív élmények mellett pozitív tapasztalatot is szereztek a tájékoztatással 

kapcsolatosan a vizsgálatban résztvettek. Az egyik dolgozó röviden így írt erről: „Van 

korrekt információáramlás.” Véleményét egy másik válaszadó is megerősítette, aki 

válaszát példákkal is ellátta: „Konszern szintű dolgozói tájékoztatás, magazinok 

megjelentetése, melyeket később a mi cégünk is átvett.” 

 

3.3. Kommunikációs stratégiák 

A kommunikációs stratégiák tekintetében a magyar dolgozók harmada (32%), 16 fő, észlelt 

különbségeket a magyar vállalati kultúrában megszokottaktól, kétharmaduk (68%), 34 fő, 

azonban nem. 

A 4. táblázat adatai alapján elmondható, hogy az eltéréseket az igennel válaszolók nagy 

része (10 fő, 62,5%) csupán néhányszor (2–5 alkalommal) tapasztalta, kis részük (6 fő, 

37,5%) pedig gyakran, 10 alkalomnál többször. 

Ha összehasonlítjuk a kommunikációs stratégiákra vonatkozó eredményeket az 

előzőekben tárgyalt döntéshozatali és tájékoztatási stratégiákkal, akkor megállapítható, 

hogy a megkérdezettek a legkevesebb különbséget és a legritkábban kommunikációs 

stratégiákkal kapcsolatban tapasztalták. A válaszadók a döntéshozatali stratégiák esetén 

észlelték a legtöbb eltérést a legnagyobb gyakorisággal. A nyitott kérdéseikre adott 

válaszok is ezt az eredményt tükrözik. Megfigyelhető, hogy a döntéshozatali stratégiákkal 

kapcsolatosan a vizsgálatban résztvevők csak negatív kritikát fogalmaztak meg, azonban a 

tájékoztatási stratégiák esetén már pozitív véleményeket is olvashatunk, a kommunikációs  
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stratégiákkal kapcsán pedig csak pozitív tapasztalatokat szereztek a magyar dolgozók, és a 

tapasztaltakat követendő példaként írták le. 

 

                                                                                                                             4. táblázat 

Eltérő kommunikációs stratégiák gyakorisága (n = 16) 

egyszer 2–5 alkalommal 6–10 alkalommal 10-nél többször 

0 fő 0% 10 fő 62,5% 0 fő 0% 6 fő 37,5% 

 

Az információáramlást megfelelő mértékűnek tartják a vizsgálat résztvevői, valós 

információszolgáltatás zajlik. Erről így nyilatkozott az egyik válaszadó: „Rövid, de mindig 

kielégítő válaszok. Ha kell, hagynak időt az esetleges kérdéseknek. Nincs anekdotázás, 

jópofizás!” Válaszát egy másik adatközlő is megerősítette: „A javítási intézkedéseket 

valóban javítási intézkedésként tüntetik föl.” A magyar vállalati kultúránál hatékonyabb 

információáramlást tapasztalt az egyik megkérdezett dolgozó: „Gyorsabb 

információáramlás, gördülékenyebb ügyintézés.” Egy másik válaszoló pozitív tapasztalata 

a vállalat extern kommunikációját dicsérte: „Rendezettebb, egyértelműbb, állandóan 

frissülő weboldal.” 

Negatív kritikát az eltérő kommunikációs stratégiák esetében nem a külföldi kultúrából 

adódó különbségek miatt, hanem a magyarok viselkedésével szemben fogalmazott meg az 

egyik válaszadó: „A magyarok nem direktek és konkrétak, sokszor nem is teljesen őszinték, 

nem merik felvállalni a véleményüket.” 

A szakirodalmi részben tárgyalt problémákat összehasonlítva a vizsgált magyar 

vállalatok esetében megállapítható, hogy a jelen kutatás eredményei is megerősítik, hogy 

sok esetben a dolgozók azt tapasztalják, hogy nem megfelelő mértékű a tájékoztatás, ami 

különösen igaz a döntéshozatali stratégiák esetében. A magyar dolgozók viselkedése nem 

mindig megfelelő, az őszinteség hiányát a jelen kutatás eredményei is igazolták. A 

szekvenciális időszemléletű, illetve a szinkronikus időszemléletű kultúrák eltérő 

időorientációval rendelkeznek, ami problémákhoz és negatív élményekhez vezethet, 

ahogyan ezt a kutatásban résztvettek is alátámasztották. 

 

4. Összegzés 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a vállalat intern kommunikációja 

kulcsfontosságú a vállalat működése szempontjából, mivel ha megfelelő a belső 

kommunikáció, akkor javul a termelékenység, a szolgáltatások és a termékek minősége, és 

intenzívebbé válik az innováció. Az intern kommunikáció során leggyakrabban jelentkező 

problémák közé tartozik a nem kellő mértékű tájékoztatás, a helytelen 

konfliktuskommunikáció; a magyarok rossz kritikatűrése; a bizalmatlanság és pozícióféltés; 

az irigység; az őszinteség, nyíltság és tisztelet hiánya. Az eredmények rávilágítottak arra is, 

hogy az interkulturális vállalati kommunikációban az értékrendbeli különbségek, a kultúrák 

eltérő időszemlélete a sikeres vállalati interakciók legnagyobb gátjai. A döntéshozatali, 

tájékoztatási és kommunikációs stratégiákkal kapcsolatosan tapasztaltakat összehasonlítva 

megállapítható, hogy a vizsgálatban részt vett magyar munkavállalók a kommunikációs 

stratégiák esetén tapasztalták a legkevesebb különbséget és a legritkábban. A válaszadók a 

döntéshozatali stratégiák esetén észlelték a legtöbb eltérést a legnagyobb gyakorisággal. 
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