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A kutatás története

2008 júliusában az ISES kutatócsoportja az IBM kutatással, felsőokta-

tással és emberierő-forrás menedzsmenttel foglalkozó vezetőinek fel-

kérésére elvállalta, hogy kutatási tervet készít a magyar munkaerő

kultúrájának állapotáról és alakításának lehetőségeiről. A kutatási

koncepció megfogalmazása az IBM vezetői – Fajkusz Ferenc, Mo-

hácsi Péter és Suhajda Attila – által készített „mindmap” figyelembe

vételével, annak gondos és részletes megvitatása alapján történt. Ez

a munkához való viszonyulást összefoglaló „mentalitási és gondolko-

dási” térkép azokon a tapasztalatokon alapult, amelyek szerint mind a

hazai mind a nemzetközi – globális piacon megjelenő magyar munka-

erő megítélése és hatékonyága az elmúlt években kedvezőtlenül ala-

kul. Ennek alapján mind a gazdasági elemzőkben, mind a cégveze-

tőkben felmerül az aggály, hogy amennyiben a negatív trend nem ál-

lítható meg és nem fordítható vissza, mindez nem vezet-e akár rövid

időn belül a nemzetközi befektetők Magyarország iránti érdeklődésé-

nek csökkenéséhez, vagy akár a már idetelepült leányvállalatok ese-

tében nem veti-e fel az áttelepülés kérdését. És nem utolsósorban

nem vezet-e mindez az ország versenyképességének csökkenéséhez

és nemzetközi megítélésének akár tartós romlásához.

Valamivel általánosabb megfogalmazásban: a magyar munkaerő

nemzetközi összehasonlításban mért színvonal-csökkenése, „kultúrá-

jának” a globális munkaerő-kultúrától való tartós eltérése és immár

erőteljes divergálása, valamint ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatha-

tóság és foglalkoztatottság romló mutatói nem vezetnek-e immár be-

hozhatatlan hátrányokhoz és tartós strukturális lemaradáshoz?

Amennyiben ez a veszély fennáll, természetesen adódik a kérdés: mi-

lyen eszközökkel, módszerekkel, milyen folyamatok, programok stb.

segítségével lehet megállítani a negatív folyamatokat és érdemi és

tartós javulást elérni az immár globális kontextusban működő és ezért

abban is értelmezendő magyar munkakultúra terén.
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A kutatás hipotézise, koncepciója és terve

A kutatás alaphipotézise szerint az elmúlt években Magyarország ve-

szített versenyképességéből és vonzerejéből. Ennek egyik lehetséges

oka a magyar munkaerő mentalitásában, magatartáskultúrájában ke-

reshető. Ennek alapján az empirikus kutatás célja annak vizsgálata,

hogy a magyar munkavállaló munkához való viszonya, munkafelfogá-

sa milyen sajátos vonásokat mutat globális – itt elsősorban a magyar-

országi telephellyel működő nemzetközi vállalatok által képviselt –

munkakörnyezetben; illetve hogy ezek a vonások akadályozzák-e a

globalizálódó munka világában kialakult normákhoz való alkalmazko-

dást.

A kutatás második részében az empirikus eredmények elemzése

alapján levont következtetésekből kiindulva Javaslatokat fogalmaz-

tunk meg a nemzetközi nagyvállalatok, az oktatási szféra, valamint a

társadalmi szereplők szélesebb köre számára. Emellett a szakirodal-

mat feldolgozó és helyzetértékelő háttértanulmányokat készítettünk az

e tárgyú hazai és nemzetközi eredmények és kulcsfogalmak feltérké-

pezése és bemutatása érdekében.

A kutatás empirikus része és a Javaslatok eltérő szinteken mozognak.

Jóllehet javaslataink megfogalmazásánál messzemenően figyelembe

vettük az empirikus kutatás eredményeit, a javaslatok a kutatási alap-

koncepciónak megfelelően nem csupán a vizsgálatba bevont vállala-

tok számára, hanem általában a gazdasági szereplők, valamint az ok-

tatási intézmények és az azokat működtető állami és civil szektorok,

valamint a társadalmi nyilvánosság számára kerültek megfogalmazás-

ra. Ezért a javaslatok egy jelentős része nem rövidtávon és nem köz-

vetlenül érinti a kutatásban résztvevő vállalatok mindegyikét. Megfo-

galmazásukkal ugyanakkor az volt a célunk, hogy tovább erősítsük

azt a pozitív tendenciát, amely több nemzetközi nagyvállalat – első-
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sorban az IBM – társadalmi környezettel kapcsolatos stratégiájában

és magatartásában megnyilvánul.

A kutatási eredmények részletes bemutatásának érdekében – az át-

tekinthetőség szempontjait szem előtt tartva – a kutatási összefoglaló

első részében a kutatás történetét, eredményeit, a belőlük levonható

következtetéseket fogalmazzuk meg; a második részben a javaslatok

következnek. Függelékben csatoljuk a 2009. május 8-án rendezett

konferencia programját.
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A magyar munkaerő kultúrája

globális környezetben – empirikus kutatás

Az időkeret behatároltsága miatt az empirikus kutatást 20 nemzetközi

nagyvállalatra korlátoztuk; olyan cégeket kerestünk meg elsősorban,

ahol a munkaerő hozzáadott értéke számottevő, ahol tehát a globális

munkakultúrához való idomulás a vállalat sikerességének egyik meg-

határozója. A vizsgálatot 1000 fős mintán kívántuk elvégezni. Az ope-

rátorok és középvezetők mellett kíváncsiak voltunk a HR-vezetők és

felsővezetők véleményére és tapasztalataira, utóbbiak közül igyekez-

tünk minél több nem magyar vezetőt is megkérdezni. A munkaválla-

lókkal (mintegy 900 fő) kérdőívet töltettünk ki az ISES által felkészített

kérdezőbiztosok segítségével; a felsővezetőkkel mélyinterjúkat készí-

tettünk (100 fő) – magyar, angol és német nyelven.

A vállalatok megnyerése a kutatás céljaira a vártnál több nehézségbe

ütközött. A 2008 őszén kirobbant világgazdasági válság hatására több

cég visszavonta beleegyezését, vagy az ígértnél kevesebb munkavál-

lalót tudott csak rendelkezésre bocsájtani. Néhány cég bezárt, vagy

szünetelteti magyarországi részlegeinek működtetését. Mindez egy-

részt izgalmasabbá tette a kutatást és nyitottabbá az interjúalanyok

egy részét – különösen a külföldi felsővezetőket –, másrészt a mun-

kavállalók egy másik részében félelmet váltott ki válaszaik konzek-

venciáit tekintve. A lekérdezések 2008 decemberéig tartottak. A visz-

szalépéseknek köszönhetően a 20. kutatásba bevont nagyvállalat a

legnagyobb magyar vállalat, a Magyar Posta lett. Ez a nem tervezett

fejlemény lehetőséget adott a nem közvetlenül nemzetközi környezet-

ben dolgozó magyar munkavállalók válaszainak összevetésére a

nemzetközi nagyvállalatok munkatársainak válaszaival.
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A kutatás módszertana

Az empirikus kutatás módszertanát az ISES kutatócsoportja dolgozta

ki. A kérdőíveket és a mélyinterjú-vázlatokat szintén az ISES kutató

teamje állította össze. A kutató team tagjai közül többen is munkatár-

sai a korábban Hankiss Elemér, jelenleg Miszlivetz Ferenc által veze-

tett Értékműhelynek (MTA PTI); ennek megfelelően a kérdések ösz-

szeállításánál nem csupán a munka világával kapcsolatos standard

kérdéseket tettük fel, hanem hangsúlyt fektettünk az általános érték-

rendszerre vonatkozó kérdésekre. A kutatási módszertan eme sajá-

tossága, illetve újszerűsége hozzásegített a kiinduló hipotéziseink

részleges módosításához és újszerű következtetések levonásához.

Az interjúk esetében (100 interjú) a nem magyar és magyar felsőveze-

tők véleményeinek összehasonlítása vezetett új eredményekre. Sok

külföldi felső vezető ugyanis nem lát nagy különbséget a vezető és

nem vezető beosztású magyar munkavállalók mentalitása és a mun-

kahelyen megnyilvánuló gondolkodásmódja és értékei között. A ma-

gyar vezetők viszont szívesen azonosítják magukat a nemzetközi vál-

lalatok globális világával és intézményrendjével – illetve látják saját

magukat annak szerves részeként.

A kérdések és az empirikus kutatási eredmények feldolgozásának pe-

riódusában (2008. szeptember – 2009. február) több munkamegbe-

szélést és workshopot is tartottunk, ahol az IBM mindmap-készítő ve-

zetőivel a kutatás várható eredményeiről és az elkészítendő javasla-

tok irányáról egyeztettük véleményünket. 2009. január 26-án a kősze-

gi workshopon a kommunikáció, a menedzsment-kultúra, a lehetsé-

ges fejlesztési irányok és az oktatás, oktathatóság, illetve a felsőokta-

tás kiemelt szerepe álltak a középpontban.1 Arra a közös nevezőre ju-

1
A január 26-i workshop résztvevői voltak: Bariska István – ISES, Básthy Béla –

Kőszeg alpolgármestere, Fajkusz Ferenc – IBM, Gaál Zoltán – Pannon Egyetem,
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tottunk, hogy szükség van a kutatáshoz kapcsolódó akcióprogramok-

ra, amelyek rövid-, közép- és hosszú távú célok elérésére töreksze-

nek, és hogy a rövidtávú vállalati érdekeket figyelembe vevő javasla-

tok mellett szükség van az oktatás, különösen a felsőoktatás szemlé-

leti megújulására és tartalmi reformjára, valamint, hogy nem lehet fi-

gyelmen kívül hagyni hosszú távon az össztársadalmi aspektust sem,

azt a „szövegkörnyezetet”, amelyben mind a gazdasági élet, mind az

oktatási rendszer szereplői működni kénytelenek.

A kutatás eredményeinek bemutatására és a javaslatok ismertetésére

2009. május 8-án nemzetközi konferenciát rendeztünk, ahol a kutatói

team főmunkatársain kívül számos hazai és nemzetközi szakértő, vál-

lalatvezető és kutató is kifejtette véleményét. A hozzászólók alátá-

masztották és megerősítették a kutatási összefoglalóban kifejtetteket

és a javaslatokról rendezett kerekasztal-beszélgetésen egy többsze-

replős akcióterv is körvonalazódni kezdett. Minderre a Javaslatokban

részletesen is ki fogunk térni.

Kovács Attila – Schott Forma Vitrum, Leyrer Ágnes – ISES, Mankó Mária – ISES,
Mesics Olívia – GM, Miszlivetz Ferenc – ISES, Szántai Dóra – Hisence, Szerdahelyi
Zoltán – Schott Forma Vitrum, Takács Zsolt – Hisence, Takács Péter – Hensel,
Tojzán Diána – ISES.
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A nemzetközi nagyvállalatok

munkatársainak portréja

a kérdőíves felmérés alapján

Előzetes megjegyzések

A Jelentésnek ez a része a kérdőíves felmérésnek a munkakultúrával

kapcsolatos kérdéseit dolgozza fel. 19 nemzetközi nagyvállalat 641

munkatársát, valamint a Magyar Posta 255 munkatársát kérdeztük

meg.

A teljes mintán végzett kutatás sok szempontból megerősítette az elő-

felvétel eredményei. A kérdőíves felmérésből pozitívabb kép rajzoló-

dik ki a magyarországi nemzetközi nagyvállalatoknál dolgozó munka-

vállalókról, mint azt általában feltételezni és hirdetni szokás.

A kérdőíves felmérés vállalati kereteken belül folyt. Ez bizonyos fokig

torzító tényezőként hathatott, mert a megkérdezettek – bár teljes ano-

nimitást biztosítottunk számukra – úgy gondolhatták, hogy válaszaikat

a vállalat vezetősége is láthatja. Emiatt feltételezhető, hogy közülük

többen a ténylegesnél kedvezőbb képet festettek önmagukról és a

vállalatról. Az elemzés során igyekeztünk kiszűrni ezt a torzító ténye-

zőt. A vezetői interjúk alapján kirajzolódó kép jóval negatívabb az ön-

képnél. A kettőt egymásra vetítve valószínűleg közelebb kerülünk a

valósághoz, mint ha csak az egyikre hagyatkoznánk.

E jelentés végén találhatók azok az Ábrák és Táblák, amelyeket e je-

lentésben elemzünk).
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1. Emberi erőforrások

„POSZTMODERN HUMÁN ERŐFORRÁSOK”

Amikor a munkavállalók felsorolják azt, hogy milyen emberi képessé-

gekre van munkájukban szükség, akkor dominálnak a fejlett ipari tár-

sadalmakra vagy akár a posztmodern társadalmakra jellemző tulaj-

donságok:

„szaktudás” (17,4%),

„logikus gondolkodás” (17,37%),

„jó együttműködési készség” (17,2%),

„találékonyság, kreativitás” (13,3%),

„szorgalom és jó értelmi képességek” (11,5%),

„kézügyesség” (9,2%)

„összpontosítás képessége” (9,1%),

– és alig-alig említődik meg a „fizikai erő” (5,0%). (1. Ábra)

Ugyanezt erősítik meg a 2. Ábra adatai, amelyek szerint a megkérde-

zettek jelenlegi munkakörében nincs igazán szükség „fizikai erőre,

kézügyessége”, – de igen nagy szükség van ”, „szabálykövető maga-

tartásra”, „tapasztalatra”, „szaktudásra”, határozottságra”, „pontosság-

ra”, „alkalmazkodási készségre”, „nyelvtudásra”, és így tovább. – Az

persze elgondolkoztató, hogy munkájukban nincs szükség „művelt-

ségre”, és „megfelelő iskolai végzettségre” sem.

Tehát itt egyáltalában nem igazolódik be az a Magyarországon általá-

ban elterjedt közhely, hogy a nemzetközi nagyvállalatok tulajdonkép-

pen csak az olcsó, már-már fizikai munkaerőt akarnák nálunk kiak-

názni. Sőt, épp ellenkező kép rajzolódik ki.
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Meglepő, hogy válaszolóink szerint az iskolai végzettség magasabb

szintjére nincs igazán szükség a munkájukhoz; és ugyanígy meglepő,

hogy olyan általános tényezők, amelyek nyilvánvalóan meghatározzák

a munkaerő minőségét, megint csak azok között a tételek között sze-

repelnek, amelyek a válaszolók szerint nem különösebben fontosak.

Ilyenek a „tudatos élettervezés”, a „műveltség”, az egészségi állapot,

a lelkiismeretesség, a kreativitás, a jó fellépés. Itt mintha valami be-

szűkülést látnánk, a munkavállalók tudatának beszűkülését, mert egy

modern vagy „posztmodern” társadalomban egyértelmű, hogy az isko-

lai végzettség, a kreativitás, az egészségi állapot, a műveltség, a tu-

datos élettervezés nagyon fontos tényezői egy emberi személyiség

alakításának. Ez azért fontos számunkra, mert az emberi személyiség

minősége nyilvánvalóan rányomja bélyegét az ember munkájára,

munkateljesítményére is.

Itt megint azt látjuk, hogy a magyar társadalom mentalitása és maga-

tartáskultúrája nyugat-európai mércével mérve még elmaradott. Úgy

látszik, hogy egyrészt az iskolai rendszer, másfelől maga a társadalmi

lét nem fejleszti ki az emberekben azt a tudatosságot, hogy önmaguk-

kal mint személyiséggel, önmaguk személyiségével, életpályájával,

egészségével, szellemi képességeivel komolyabban foglalkozzanak,

ami feltétele volna egyrészt saját életük kibontakozásának, másrészt

munkapiaci értékékük növekedésének. Itt is komoly teendői vannak

az oktatásügynek, a médiumoknak, és áltálában minden olyan intéz-

ménynek és közszereplőnek, amelyeknek s akiknek hatása van az

emberek gondolkodásmódjának és magatartáskultúrájának alakulásá-

ra.



16

MOTIVÁCIÓ

Arra a kérdésre, hogy „Megítélése szerint munkatársait mivel lehetne

eredményesebb munkavégzésre motiválni?” a felsorolt tételek közül

hármat lehetett választani.

A válaszok alapján meglepetéssel tapasztaljuk, hogy a „Megbecsülés”

(27,2%), fontosabb erőként jelenik meg, mint a „Bér és a juttatások”

(23,0%). Fontos a „Kellemes munkahelyi légkör” és „Munkakörnyezet”

(16,4%), a „Munkafolyamatok jó, egyértelmű megszervezése” (11,1%),

a „Jó előmeneteli lehetőség” (9,8%) és a „Béren felüli juttatások

(8,2%) (3. Ábra)

Figyelemreméltó itt mindenekelőtt A) a Megbecsülés nagy igénye (és

feltehetőleg hiánya), és B) a munkakörülmények, munkafolyamatok

rendezettsége és átláthatósága (s ezek esetleges hiánya).

Ezek alapján vélelmezhető, hogy a nemzetközi nagyvállalatok a bérek

emelése mellett azzal növelhetnék a leghatékonyabban dolgozóik mo-

tiváltságát, ha jelentősen több megbecsülésben részesítenék őket, és

a munkafolyamatokat rendezettebbé és az emberek számára átte-

kinthetőbbé tennék.

Ezen a téren azonban nem rajzolódik ki különösebben kedvező kép a

vállalatok mindennapi gyakorlatáról. Arra a kérdésre ugyanis, hogy

„Milyen gyakran kap Ön egy elismerő szót a munkahelyén”, a meg-

kérdezettek 8,9%-a azt felelete, hogy „Soha”, 67,3%-uk azt, hogy

„Néha”. S csak 23,8%-uk válaszolta azt, hogy „Gyakran”. (4a Ábra)

Ez persze jóval több, mint a semmi, de véleményünk szerint jóval töb-

bet tehetnének ezen a téren a vállalatok. Egyébként az egész magyar

társadalomra jellemző, hogy az emberek rendkívül fukaran bánnak a

dicsérő szóval, egymás munkájának, magatartásának, értékeinek el-

ismerésével. Pedig a dicsérő szó „ingyen van”, s kedvező hatása pe-
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dig rendkívül nagy. Mark Twain írja valahol, hogy „Egy dicsérő szón

hónapokig elélek”.

Feltételezzük, hogy érdemes volna a vállalatok ezzel kapcsolatos

gyakorlatát és teendőit újra átgondolni.

Az már keményebb tény, és hiány, hogy a megkérdezettek 68,9%-a

azt válaszolja, hogy csak „régebben vagy soha sem” léptették elő. (4b

Ábra)

AKTIVITÁS

Válaszolóink sokkal aktívabban vesznek részt a munkában, közvetlen

munkahelyük életében, mint feltételezni szokás. Saját bevallásuk sze-

rint a megkérdezettek 54,4%-a tett az elmúlt 12 hónapban a munkával

kapcsolatos javaslatot. (5. Ábra) Ez valószínűleg erősen eltúlzott

szám, de azt mindenképpen jelzi, hogy a munkavállalók érzik, tudják

annak fontosságát, hogy javaslataikkal javítsák a munkafolyamat ha-

tékonyságát és minőségét.

Nem tudjuk, hogy ez milyen mértékben elvárás a különböző vállala-

toknál. Valószínűleg vannak olyan vállalatok, ahol erre ösztönzik al-

kalmazottaikat, máshol lehet, hogy a (külföldi vagy belföldi) vezetés a

maga számára tartja fönt a változtatások, újítások jogát. Tapasztalata-

ink s korábbi kutatási eredmények fényében meg kell jegyeznünk,

hogy a magyar munkavállalókban igen erős a késztetés arra, hogy

„ezermesterkedjenek”, újabb és újabb, jobb és jobb megoldásokat

(nem utolsó sorban munkájukat megkönnyítő megoldásokat) találja-

nak.

Ezt a potenciált mindenképpen érdemes volna kiaknázni, s ha nem is

föltétlenül a munkát megkönnyítő, de a munka minőségét növelő

megoldások keresése felé terelni.
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RUGALMASSÁG

A munkavállalók a kérdőíves válaszok alapján sokkal rugalmasabb-

nak tűnnek, mint sztereotip megítélésük. Kiderült például, hogy a

megkérdezettek 66,2%-a azt szeretné, ha újabb és újabb munkatípu-

sokat végezhetne; érdeklődéssel, izgalommal várja új munkafolya-

matok beindítását (56,0%); csak 33,8%-uk végzi szívesebben a meg-

szokott munkát, és „feszültséggel teli időszaknak” tekinti az új munka-

folyamatok bevezetését. (6–7. Ábra)

MOBILITÁS

A munkahely változtatás gyakorisága nagyjából megfelel az európai

átlagnak. (8a. Ábra) A munkahely változtatási szándék meglehetősen

magas. A megkérdezettek 50,5%-át foglalkoztatja időként vagy akár

folyamatosan a munkahely változtatás gondolata. (8b. Tábla)

Arra a kérdésre, hogy „Milyen okból változtatna munkahelyet?” az el-

ső spontán válaszban a megkérdezettek 88,3%-a vágta rá, „Maga-

sabb fizetésért”. (9. Ábra) A három összesített válasz már differenciált

képet rajzol ki. A „Magasabb fizetést” így már csak 30,7% említi, s fon-

tos szempontként merül föl ”A rugalmasabb munkaidő” (9,8%), „A To-

vábbfejlődés, önképzés lehetősége” (13,8%) és „A jobb előmeneteli

lehetőség” (11,1%) (10. Ábra)

Vegyes válaszokat kaptunk arra a kérdésre, hogy „Ha megszűnne a

munkája, munkahelye, könnyen találna-e magának máshol legalább

ilyen jó munkát?”. (11. Ábra) A megkérdezettek 43,7%-a válaszolta

azt, hogy „Könnyen”. 24,2%-uk azt, hogy „Meglehetősen nehezen”,

27,8%-uk azt, hogy „Nehezen”, és 4,3%-uk azt, hogy „Nem találna

megfelelő munkát. Ez a kép meglehetősen aggasztó.
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ÖNÁLLÓSODÁS

Drámaian nagy készség és igény van arra, hogy – ha megvolna en-

nek a lehetősége – saját kisvállalkozást indítsanak. A megkérdezettek

kétharmada, 58,0%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy „Ha vol-

na hozzá megfelelő tőkéje, elindítana-e egy (kis)vállalkozást?” (12.

Ábra)

TOVÁBBKÉPZÉS

Nem igazolódott be az a feltevés sem, hogy a magyar munkavállalók

nem nagyon törődnek önmaguk továbbképzésével, a továbbtanulás-

sal. A megkérdezettek 92,9%-a venne szívesen részt továbbképzés-

ben. 87,1%-uk fontosnak érzi, hogy vállalaton kívül is tovább képezze

magát, 60,2%-uk pedig tervez ilyen továbbképzésben való részvételt.

(13–15. Ábra). Ezt a pozitív hozzáállást kamatoztatni lehetne egy nyi-

tottabb és rugalmasabb oktatási – képzési – felnőttképzési rendszer-

ben.

Messze a legnagyobb igény a nyelvtanulásra van. Első válaszként az

emberek 72,8%-a venne szívesen részt ilyen képzésben. (Az összesí-

tett válaszok szerint is 37,6%-uk szeretne nyelvet tanulni, ami alig ma-

rad el azoktól, akik szakmai továbbképzésben vennének szívesen

részt (47,8%). (16–17. Ábra)

Az 13. és a 18–19. Táblák összehasonlításából kiderül, hogy a to-

vábbképzésre való igény jóval nagyobb, mint amennyi lehetőséget a

nemzetközi nagyvállalatok biztosítanak munkavállalóik számára.

Itt felmerül a nemzetközi nagyvállalatok felelősségének a kérdése, il-

letve az, hogy A) miért nem érdeke a cégeknek dolgozóik szélesebb

körű továbbképzése, illetve hogy B) hogyan szervezhetnék meg más-

képp, jobban, vonzóbban továbbképzési programjaikat.
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KARRIER

A megkérdezettek 69,3%-a számára fontos és nagyon fontos a karri-

er, és csak 11,7% százalékuk számára nem nagyon fontos vagy

egyáltalában nem fontos. (20. Ábra) Ez egy normális arány, de bizo-

nyos fokig ellentmond annak, amit a motivációról szólva mondtunk.

A 3. Ábrán ugyanis a „jobb előmeneteli lehetőség” csak az 5. helyen

szerepel a jobb munkára ösztönző tényezők között.

Ezt az ellentmondást részben magyarázhatja az, hogy Magyarorszá-

gon a „karrier” szónak van egy bizonyos negatív csengése. Beleját-

szik a „törtetés” szó jelentése is.

Magyarázhatja ezt a bizonytalankodást az is, hogy Magyarországon a

tudatos, szakszerű karrierépítésnek nincs igazi hagyománya. És ez

erősen csökkentheti az itt élők dinamizmusát, sikerorientációját, haté-

konyságát, dinamizmusát, s végső fokon munkateljesítményüket is.

A nemzetközi nagyvállalatoknak fontos feladata és elemi érdeke le-

hetne az angolszász karrierépítés kultúráját meghonosítani Magyaror-

szágon. Bizonyára vannak erre törekvések, de lehet, hogy nagyobb

figyelmet kellene szentelni e területnek.
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2. Munka, munkához való viszony

A MUNKA ÉRTELME

Munkáját a megkérdezettek többsége igen pozitívan értékeli. 45,9%-

uk azt mondja, hogy munkáját élvezi, sok öröme van benne, sőt,

munkája „célt, értelmet ad az életének” (14,8%). És csak 34,5%-uk

nyilatkozik úgy, hogy munkája „pusztán a megélhetés forrása”. (21.

Ábra)

A 22. Ábrán látható válasz-eloszlások is megerősítik ezt a képet. Itt a

megkérdezettek 56,8%-uk válaszolta azt, hogy kifejezetten szereti, él-

vezi a munkáját.

Ez kicsit túl szép ahhoz, hogy teljesen igaz legyen, de figyelmeztet ar-

ra, hogy az emberek számára milyen fontos az, hogy örömöt és ér-

telmet találjanak a munkájukban.

Nem tudjuk, hogy a nemzetközi nagyvállalatok emberierőforrás-

menedzsmentje milyen mértékben foglalkozik ezzel a problémával, de

meg vagyunk győződve arról, hogy a teljesítmények magas szinten

tartásához rendkívül fontos volna, hogy munkavállalóik örömöt s ér-

telmet találjanak munkájukban. Ennek minden bizonnyal megvannak

a maga technikái.

MUNKABÉR

A munkabérrel, mint természetesen bárhol máshol a világon, a vá-

laszadók többsége többé-kevésbé elégedetlen. De az azért meglepő,

hogy a mi felmérésünk szerint a megkérdezettek 54,6%-a nem tartja

„méltányosnak” azt a bért, amit munkájáért kap (23. Ábra), s hogy
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83,9%-uk jelenlegi munkabérénél 20-tól 50%-ig többet tartana méltá-

nyosnak. (24a Ábra)

Megszívlelendő az is, hogy a válaszadók 61,2%-a úgy érzi, hogy ő

többet ad a társadalomnak (és ezen belül a munkáltatójának), mint

amit kap tőlük. És csak 36,8%-uk mondja, hogy körülbelül annyit ad,

amennyit kap. (24b Ábra)

KÜLÖN JUTTATÁSOK

A cégek elsősorban étkezést (31,4%), orvosi ellátást (28,9%) munká-

ba szállítást (11,3%) és sportolási lehetőséget (23,2%) biztosítanak

dolgozóiknak. Fájó hiánynak látszik az óvodai ellátás (0,2%), a nyara-

lás lehetősége (2,1%), és a magánnyugdíj lehetőségének a biztosítá-

sa (2,6%). (25. Ábra)

TÚLMUNKA

A megkérdezettek 60,4%-a túlórában is dolgozik (heti átlagban 6,2

órát). 50,2%-uk, ha tehetné, még többet vállalna (átlagban heti 6,5

órát). (26–27a. Ábra)

Fontos azonban megjegyeznünk azt, hogy a munka kényszerével

szemben válaszolóink 76,0%-a szerint volna fontos vagy nagyon fon-

tos, hogy több szabadideje legyen. (27b. Ábra)
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3. Munkahely

MUNKAHELY

A munkahellyel szembeni elvárásaik is mások, mint feltételeztük. Na-

gyon fontosak természetesen az anyagi juttatások, de többszörösen is

az derül ki, hogy például egyfelől a munkahelyi légkör, másfelől a

munka és a munkahely megszervezésének jellege és minősége időn-

ként már-már fontosabb, mint pusztán a munkabér. (3. Ábra) (Lásd

föntebb a Motivációról szóló megjegyzéseinket is.)

A MUNKA SZERVEZETTSÉGE

A megkérdezettek csaknem fele, 43,1%-a szerint vállalatuknál a mun-

ka túl van szervezve, túlságosan sok a szabály. (28. Ábra)

Kívülállóként nem dönthetjük el, hogy kinek van igaza. A) Lehet, hogy

a magyar munkavállalók még nem teljesen szoktak hozzá a nyugati

ipari kultúra szigorú fegyelméhez, s ezért érzik úgy, hogy munkájukat

túlszabályozzák. B) De lehet, hogy valóban jellemző a nemzetközi

nagyvállalatokra a munkafolyamatok túlszabályozása, amely ebben

az esetben ronthatja a munka hatékonyságát és elsorvaszthatja a

munkatársak kreativitását.

Munkaköri leírását viszont a megkérdezettek túlnyomó többsége

(96,3%-a) teljesen vagy nagyjából megfelelőnek tartja. (29. Ábra). Ez

viszont a munka megfelelő szintű szervezettségére utal.
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FŐNÖK–BEOSZTOTT VISZONY

A válaszolók helyzete jobbnak látszik, mint általában feltételezni szo-

kás. 75,1%-uk mondja azt, hogy problémáit nyíltan megbeszélheti

közvetlen felettesével (30. Ábra). És csak 15,2%-uk válaszolta azt,

hogy felettesei sohasem vonják be a döntések meghozatalába. (31.

Ábra)

AUTONÓMIA

A 32. Ábra számadatai arra vallanak, hogy a megkérdezettek auto-

nómabbak, mint eleve feltételeztük volna. Több mint kétharmaduk,

74,0%-uk azt válaszolta, hogy ha értelmetlen utasítást kap, azt nem

fogadja minden további nélkül el, hanem megvitatatja főnökével.

KOOPERÁCIÓ, CSAPATMUNKA

A kérdőíves felmérés alapján sokkal nagyobb a kooperációra és csa-

patmunkára való hajlandóság, mint azt feltételezni szokás. A válaszo-

lók 60,2%-a jobban kedveli a csoportban végzett munkát, mint az

egyedül végzendő munkát. (33. Ábra)

Fontos az a mozzanat is, hogy a megkérdezettek 86,6%-a mondja

azt, hogy munka közben segítik egymást. (34. Ábra)

Kérdés, hogy milyen mértékben használják ki a cégek ezt a hajlandó-

ságot, illetve, hogy hogyan lehetne a dolgozók kooperációs készségét

továbbfejleszteni.
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ÉRDEKVÉDELEM

Válaszolóink túlnyomó többsége a vállalaton belüli érdekvédelmet

gyengének, szervezetlennek vagy teljes mértékben elégtelennek te-

kinti. A szakszervezetek fellépését például csak a válaszolók 8,7%-a

említi, közös kollektív fellépésre is csak 18,8%-uk utal. (35. Ábra)

Ennek sok oka lehet. A) Magyarországon még nem köttetett meg a

társadalmi szerződés, amely meghatározná, hogy kinek mi a joga s mi

a kötelessége, s hogy kinek milyen munkáért/teljesítményért mi jár.

B) A magyar társadalom ma még szervezetlen. Nem épültek ki azok a

hálózatok, társulások, intézmények, amelyek kiegyensúlyozottan, de

határozottan érvényesíteni tudnák a munkavállalók érdekeit. C) Van-

nak olyan vállalatok, amelyek nem támogatják, sőt tiltják a munkavál-

lalók érdekvédelmi tevékenységét.

BIZTONSÁGÉRZET

A kérdezés első heteiben (2008. augusztus–október) még meglehető-

sen magas volt azok százalékaránya, (74,1%), akik munkahelyüket

biztosnak tartották. (36. Ábra) Félő, hogy ez a viszonylag kedvező

összkép azóta már elkezdett sötétedni.
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4. A vállalat és a vállalathoz való viszony

VÁLLALATI LOJALITÁS

Meglepően magas szintű a vállalattal, a vállalat céljaival, érdekeivel,

közösségével való azonosulás. A megkérdezettek 89,1%-a mondja

azt, hogy fontos vagy akár nagyon fontos számára „a cég jó híre”. És

92,8%-uk válaszolta azt, hogy fontos vagy akár nagyon fontos neki „a

cég üzleti sikere”. (37–38. Ábra)

MUNKAERŐ ÁRAMLÁS

A nemzetközi nagyvállalatok jelentős munkaerőt vontak el a nagy, kö-

zép és kis magyar vállalkozásoktól. Igaz, munkatársaik 35,6%-a ko-

rábban is külföldi tulajdonban lévő nemzetközi nagyvállalatnál dolgo-

zott, de 10,8%-uk magyar nagyvállalatoktól, 20,0%-uk magyar közép-

és kisvállalatoktól, 11,7%-uk kisvállalkozótól került át. Viszonylag ke-

vesen voltak korábban kisvállalkozók (3,0%), illetve közalkalmazottak

(6,4%), és külföldi munkahelyről is csak 5,1%-uk jött át. (39. Ábra)

VONZERŐ

A nemzetközi nagyvállalatok vonzása azonban a már náluk dolgozók-

ra meglehetősen alacsony. Ha válaszolóink munkahelyet változtathat-

nának, jelentős mértékben szívesebben mennének magyar nagy-, kö-

zép- és kisvállalkozásokhoz. Csak 23,9%-uk menne multinacionális

céghez, 40,1%-uk magyar nagy-, közép- és kisvállalkozáshoz sze-

gődne el, 5,5%-uk pedig maga próbálna kisvállalkozást alapítani. (40.

Ábra)
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A nemzetközi nagyvállalatok vezetőinek ezt komolyan meg kellene

szívlelniük és alaposan meg kellene vizsgálniuk ennek a jelenségnek

az okait. Mi az, ami dogozóikat taszítja, mi az, ami miatt a magyar vál-

lalatok vonzása erősebb. (Erre külön vizsgálatot javaslunk.)

A NEMZETKÖZI NAGYVÁLLALATOK MEGÍTÉLÉSE

Válaszolóinknak meglehetősen negatív képe van arról, hogy a multi-

nacionális cégek miért vásároltak föl magyar cégeket. Többségük úgy

véli, hogy a magyar munkabérek alacsony színvonala miatt jöttek Ma-

gyarországra (42,5%), vagy egyszerűen csak piacot akartak vásárolni

maguknak (25,1%). Igen kevesen gondolják úgy, hogy a magyar ipar

technikai színvonala vagy a munkaerő minősége vonzotta volna őket

ide (5,5%, illetve 23,2%). (41. Ábra)

Véleményünk szerint fontos volna, hogy a nemzetközi nagyvállalatok

és Kamaráik korrigálják ezt az országban széles körben elterjedt né-

zetet. Sok lehetőség van erre a korrekcióra.
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5. Önkép – társadalomkép

ÖNKÉP ÉS TÁRSADALOMKÉP

Láttuk, hogy az emberek önképe rendkívül pozitív. Ugyanakkor vála-

szaikból egy rosszkedvű magyar társadalom képe rajzolódik ki. A 42.

Ábrán látható, hogy a megkérdezetteknek mindössze 7,2%-a tartja a

magyar társadalmat valamelyest „jókedvűnek”, és 75,8%-a tartja in-

kább, vagy nagyon rosszkedvűnek.

Ez a negatív társadalomkép komoly probléma, mert visszahathat az

emberek teljesítményére, jövőképére. Ez feltehetőleg teljesítmény-

csökkentő hatású lehet.

Itt alapvető változásra volna szükség. Ezen a téren elsősorban a ma-

gyar oktatási rendszernek, közéletnek, médiának, véleményformáló

közéleti embereknek volna döntő szerepe. (Idevágó javaslatainkat e

jelentés végén fogalmazzuk meg.)

Figyelemreméltó ellentmondás figyelhető meg a 43. és a 44. Ábra kö-

zött. A 43. Ábrán látható, hogy az emberek önmagukat rendkívül po-

zitívan ítélik meg, honfitársaikról viszont erősen negatív képet rajzol-

nak, különösen a németekkel való összehasonlításban. (44. Ábra) Itt

újra azzal a paradoxonnal találkozunk, amelyet egy másik vizsgálat-

ban korábban már megfigyeltünk. Vagyis azzal, hogy ha a válaszokat

szó szerint vesszük, akkor ma Magyarországon 10 millió kiváló ember

él 10 millió igen gyenge minőségű ember társadalmában. Vagyis itt

szemben áll egymással egy pozitív önkép és egy negatív társadalom-

kép. Ez persze nem stimmel.

Itt a feladat minden bizonnyal az volna, hogy egyfelől a túlontúl pozitív

önképeket lefelé korrigáljuk a realitások felé, a társadalomképet pedig

fölfelé korrigáljuk a pozitívabb realitás irányába.
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Ez újra csak a családi nevelés, az iskola, a médiumok, a vélemény-

formáló értelmiség feladata lesz. A nemzetközi nagyvállalatok ezen a

téren viszonylag keveset tehetnek önmagukban, de együttműködésük

más szereplőkkel felértékelődhet (lásd Javaslatok!).

NEMZETI ÖNKÉP

Ha hihetünk a számoknak, ez a kép statisztikailag kiegyensúlyozott

(45. Ábra) Körülbelül annyian érzik úgy, hogy a külföldiek megbecsül-

nek minket, mint ahányuk szerint lenéznek minket. De ha azt vesszük

figyelembe, hogy a megkérdezettek 34,4%-a úgy véli, hogy bizonyos

fokig vagy akár nagyon lenéznek minket, akkor ez már patologikus

önképként értelmezhető. S ha az, akkor ez a negatív nemzeti önkép

minden valószínűség szerint rontja az emberek öntudatát, önbecsü-

lését, és közvetve ronthatja teljesítményüket is.

Ennek a negatív nemzeti önképnek a korrekciója sem elsősorban a

nemzetközi nagyvállalatok feladata. De ennek ellenére vezetőiknek

gondolkozniuk kellene azon, hogy legalább a maguk vállalatán belül

hogyan lehetne ezt a patologikus jelenséget kiküszöbölni, és az em-

berekben megerősíteni az egészséges, higgadt, kiegyensúlyozott

nemzeti–társadalmi öntudatot.

TÁRSADALOMKÉP NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

Erősen negatív kép rajzolódik ki a magyar társadalomról akkor is, ha

összehasonlítjuk más társadalmakkal, például a német társadalom-

mal.

Mint az 44. Ábrán látható, válaszolóink mindössze két pozitív tulaj-

donságban értékelik honfitársaikat magasabbra, mint a németeket:
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„Találékonyság, ügyesség”;

„Sokoldalúság”.

Az összes többi pozitív tulajdonságban a németek lekörözik a magya-

rokat:

„Jobb szakemberek";

„Tisztábbak”;

„Rendesebbek”;

„Önállóbbak”;

„Megbízhatóbbak”;

„Felelősségteljesebb polgárok”;

„Vállalkozó kedvűbbek”;

„Fegyelmezettebbek”;

„Törvénytisztelőbbek”;

és ráadásul még „Jobb kedvűek” is.

A képet még tovább sötétíti az, hogy válaszolóink a magyarokat „Iri-

gyebbnek”, „Rosszindulatúbbnak”, „Költekezőbbnek”, „Izgágábbnak”,

„Lustábbnak” ítélik meg, mint a németeket

* * *

Az összkép tehát vegyes. A megkérdezettek válaszaiból egy, a felté-

telezettnél dinamikusabb, rugalmasabb, mobilabb, vállalkozó ked-

vűbb, kooperatívabb, jobban képzett, munkáját örömmel végző em-

bercsoport körvonalai rajzolódnak ki, ↔ akik azonban úgy érzik, hogy

egy viszonylag negatív társadalmi környezetben kell élniük és dolgoz-

niuk.
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Két munkavállalói csoport összehasonlítása

1. Munkavállalói önkép ↔ általános önkép

Válaszolóinkat részletesen kikérdeztük azzal kapcsolatban, hogy ön-

magukat mint munkavállalókat milyennek tartják? Mik az erősségeik

és mik a gyenge pontjaik. Válaszaikat sokváltozós elemző módszere-

ken futtattuk keresztül, és ennek alapján megállapítottuk, hogy a mun-

kavállalók két nagy csoportba sorolhatók be.

Az egyik csoportba azok kerültek, akiknek relatíve pozitívabb képe

van önmagukról mint munkavállalókról. Ez pontosabban azt jelenti,

hogy

 szaktudásukat,

 tapasztalatukat,

 kézügyességüket,

 értelmi képességeiket,

 együttműködési készségüket,

 lelkiismeretességüket,

 pontosságukat,

 határozottságukat,

 önbizalmukat,

 kreativitásukat,

 tudatos élettervezésüket,

 ambícióikat és

 alkalmazkodási képességüket
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relatíve magasabbra értékelik, mint a másik csoport tagjai. Ezt az első

csoportot a továbbiakban „A” csoportnak nevezzük.

A másik csoportba azok kerültek, akiknek negatívabb a munkavállalói

önképe. Vagyis a másik csoport tagjai relatíve kedvezőtlenebbül ítélik

meg magukat a fenti tulajdonságokkal kapcsolatban. Ez lesz a továb-

biakban a „B” csoport.

(A1 Tábla, MU3)

„TÉR-KÉP”

A két csoport Önképét és Társadalomképét a sokdimenziós skálázás

terében is elhelyeztük. (Lásd a 45. Ábrát). Itt világosan látszik, hogy a

két csoport egymással szemben, a tér két szembenálló szegmensé-

ben helyezkedik el. Vagyis valóban két olyan embercsoportról van

szó, akik jelentősen különböznek egymástól, már ami önképüket, tár-

sadalmi helyzetük megítélését, és társadalomképüket illeti.

Ezek után azt néztük meg, hogy e két csoportba tartozó válaszolóink-

nak milyen az:

 Általános emberi önképük.

 Általában hogyan élik meg társadalmi helyzetüket és ér-

téküket.

 Mennyire elégedettek életükkel, illetve mennyire boldo-

gak.

 Milyen a társadalomképük, vagyis miképpen vélekednek

arról a társadalomról, amelyben élnek.

 Milyennek látják a világot, vagyis milyen a világképük.
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ÁLTALÁNOS ÖNKÉP

Különböző módszerekkel megvizsgáltuk azt, hogy a két csoportba tar-

tozó emberek önképe miben különbözik egymástól. Azt találtuk, hogy

az „A” csoportba tartozó válaszadóknak (vagyis azoknak, akik vi-

szonylag magasra értékelik magukat mint munkavállalókat) az Általá-

nos önképe is szignifikánsan pozitívabb, mint a másik, a „B” csoport

tagjaié. Erősebben jellemzőek rájuk a következő tulajdonságok:

 A szorgalom;

 A vállalkozói kedv;

 Jóindulat, emberségesség;

 A törvények tisztelete;

 A megbízhatóság;

 Az önállóság;

 Szaktudás;

 Találékonyság, ügyesség;

 A pénzzel való bánni tudás;

 Béketűrés;

 Kevésbé irigyek;

 Jóindulat.

(A Tábla, MU21)
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Jellemzőbbek rájuk, mint a másik csoport tagjaira, a következő tulaj-

donságok is:

 Alkotószellem;

 Az előítélettől való mentesség;

 A törekvés;

 Hatékonyság;

 A megbocsátás;

 Szeretettel teljesség;

 Felelősségtudat;

 Fegyelmezettség;

 Logikus gondolkodás;

 Önállóság;

 Bátorság, gerincesség;

 Jókedv;

 A segítőkészség;

 Az udvariasság;

 Megbocsátás;

 Szavahihetőség

és még jó néhány általános emberi tulajdonság. (D és E Tábla, ET1)

Vagyis megállapítható, hogy azoknak, akiknek önmagukról mint mun-

kavállalókról relatíve jobb a véleményük, azoknak az általános emberi

önképük is jelentősen pozitívabb. Ez nem jelenti azt, hogy valóban

„értékesebb emberek” vannak ebben a csoportban. De maga a pozitív

önkép – akkor is, ha nem föltétlen felel meg a valóságnak – önmagá-

ban pozitív érték. Mert feltételezésünk szerint a pozitív önképpel ren-



35

delkező emberek aktívabbak, dinamikusabbak, kreatívabbak, és így

végső fokon társadalmilag feltehetően hasznosabbak.

ÖNBIZALOM, ÖNTUDAT

Ebből a szempontból is pozitív kép rajzolódik ki az „A” csoport tagjai-

ról.

A másik csoporttal összehasonlítva, jellemzőbb rájuk az, hogy bíznak

 akaraterejükben,

 szorgalmukban,

 becsületességükben,

 az emberekben,

 abban, hogy az életben sikerül elérni céljaikat.

 És egy kicsit még a szerencséjükben is jobban bíz-

nak.

 Többen mondják azt is, hogy: „Hivatásuk van itt a

Földön”.

(G és H Ábra, MG4, MG5)

Jelentősen kevesebben mondják viszont azt, hogy

 „Életük során elvesztették a hitüket önmagukban”.

(G Ábra, MG1)

Vagy azt, hogy

 „A jövő annyira bizonytalan, hogy jobb, ha az ember

csak napról napra él”. (H Ábra, JOV)
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2. Társadalom

TÁRSADALMI MAGATARTÁS

Az „A” csoportba tartozók egyértelműen dinamikusabb szereplői a tár-

sadalomnak és a gazdaságnak. A következő megállapításokkal érte-

nek jelentős mértékben jobban egyet, szemben a másik csoport tagja-

ival (akik az állami gondoskodást, a verseny ártalmait hangsúlyozzák,

és azt, hogy nem az elvégzett munkán múlik az ember sikere).

 Az egyéneknek nagyobb mértékben kellene felelősséget

vállalniuk a saját magukról való gondoskodásban.

 A verseny jó dolog; ez ösztönzi az embereket az új

megoldások keresésére.

 Hosszú távon a kemény munkának a jobb élet a gyü-

mölcse.

 Az ember boldogulása inkább a tehetségétől függ, mint

az összeköttetésektől, uram-bátyám kapcsolatoktól.

(B Tábla, Lk1 és PO2)

Az „A” csoport tagjaira az is jellemzőbb, hogy hisznek

 „A világ megváltoztathatóságában”. (G Tábla, MG6)

Az „A” csoport tagjai a „szabadságot”, a B csoport tagjai az „egyenlő-

séget” tartják fontosabbnak, bár itt a különbség nem túl jelentős a két

csoport között. (B Tábla, LK2)
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RELATÍV TÁRSADALMI HELYZET

Megpróbáltuk megállapítani azt is, hogy a két csoportban lévő embe-

rek hol helyezik el magukat a társadalmi térben, mindenekelőtt az

életszínvonaluk tekintetében. Itt is az derült ki, hogy az első csoportba

tartozók (vagyis a pozitívabb önképpel rendelkezők) valamivel maga-

sabbra helyezik magukat az életszínvonalbeli ranglétrán.

A két csoport közötti különbség növekszik, ahogy haladunk előre az

időben. Arra a kérdésre ugyanis, hogy „ezelőtt öt-tíz évvel” hol álltak a

társadalmi térben, még viszonylag kicsi az eltérés köztük. A „jelenlegi

helyzet” megítélésében már nagyobb a különbség, majd arra a kér-

désre, hogy „öt–tíz év múlva” hol állnak majd, a különbség már kifeje-

zetten nagy. Vagyis azok, akiknek a munkavállalói önképe pozitívabb,

a jövő tekintetében különösen pozitívan ítélik meg saját lehetőségei-

ket. (G Tábla, MG3)

A társadalmi tér több más dimenziójában is elhelyeztük válaszolóin-

kat. Az „A” csoportba tartozók gyakorlatilag minden dimenzióban pozi-

tívabban ítélik meg a maguk helyét. A

 hasznosabb, nélkülözhetetlenebb,

 becsületesebb,

 nagyobb befolyással rendelkezők,

 sikeresebb,

 jobb módú,

 talpraesettebb, életképesebb

ember csoportjához sorolják magukat, szemben a másik csoport tag-

jaival, akik a másik irányba tolódnak el. (G MG3V)
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Szignifikánsan pozitívabban ítélik meg saját helyzetüket a társada-

lomban az „A” csoport tagjai olyan dimenziókban is mint például a

 hatalom,

 siker,

 gazdagság,

 nélkülözhetetlenség,

 becsületesség.
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3. Élet

ELÉGEDETTSÉG

Az „A” csoport tagjai jelentős mértékben elégedettebbek önmagukkal

és életükkel, mint a másik csoport tagjai. Elégedettebbek

 testi adottságaikkal,

 tehetségükkel,

 jellemükkel, karakterükkel,

 életük eddigi alakulásával.

És kiváltképpen elégedettebbek

 jövőbeli kilátásaikkal. (C, B és F Tábla, MB és MER)

BOLDOGSÁG
2

Az „A” csoport tagjai között jóval többen vannak azok, akiknek

 „boldog, derűs gyerekkoruk” volt.

Többen vannak, akik

 „boldognak érzik magukat”.

(C, B és F és H Tábla, EMB, MER és BOL)

És többen vannak közöttük azok, akik

 „képesek igazán, teljes szívből élvezni az életet”.

(H Ábra, MG7)

2
A szakirodalom határozottan elválasztja egymástól az elégedettség és a boldog-

ság fogalmát. Az emberi lét más dimenzióit jelzik.
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Az, hogy pozitív önképük és életképük-e a forrása sikereiknek, vagy

fordítva, sikereik a forrásai pozitívabb önképüknek s életképüknek, a

szociológiai felmérés módszereivel nem tisztázható. Valószínűleg bo-

nyolult kölcsönhatás, hatások és visszahatások rendszere működik

közöttük.

Véleményünk szerint a vállalatok (és a társadalom egészének) szem-

pontjából is fontos volna ennek az összefüggésrendszernek a föltárá-

sa.

A személyiségfejlesztés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni;

azt, hogy országos szinten, az oktatásban, közoktatásban, a médiu-

mokban és a vállalati gyakorlatban egyaránt széleskörű programokra

volna szükség e téren.

Sok szó esik manapság egy problémamegoldó és a piacon értékesít-

hető készségeket és tudást kínáló iskolarendszer létrehozásáról. Mű-

ködő és országos szinten is követhető modell azonban még nem léte-

zik. Elképzelésünket a Javaslatokban erről a kérdésről részletesen is

kifejtjük.

ÉLETCÉLOK

Vannak viszont olyan területek, dimenziók, ahol nincs szignifikáns kü-

lönbség a két csoport között. Ilyen például az életcélok területe. Itt

nem találtunk lényeges különbséget a két csoport válaszai között fon-

tos kérdésekre. Például arra, hogy „az életcélom az, hogy

 gazdag legyek,

 hatalmam legyen,

 a társadalom hasznos tagja legyek,

 élvezzem az életet,
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 gyerekeimet elindítsam az életbe,

 tisztességgel teljesítsem a kötelességemet.”

Igaz, az „A” csoport tagjai valamelyest fontosabbnak tarják a követke-

ző célok elérését:

 Meg akarom valósítani magam.

 Színes, tartalmas életet akarok élni.

De ez lényegesen nem változtat azon a képen, hogy a két csoport

tagjait ugyanazok a célok mozgatják, miközben önmagukat, önmaguk

társadalmi helyét és a magyar társadalmat jelentős mértékben más-

képp, pozitívabban, illetve negatívabban ítélik meg. (C Tábla, C1)

TÁRSADALOMKÉP, EMBERKÉP

Az emberek közérzete, magatartása, mentalitása, munkakedve, krea-

tivitása szempontjából feltehetőleg az is igen fontos, hogy hogyan íté-

lik meg azt a társadalmat, amelyben élnek. Erre is több szempontból

rákérdeztünk. A válaszokból az derül ki, hogy az „A” csoport tagjainak

(vagyis a pozitívabb munkavállalói önképpel rendelkezőknek) jelentő-

sen pozitívabb a társadalomképe. Vagyis úgy érzik, hogy egy relatíve

 elfogadható,

 versenyképes,

 békés

társadalomban élnek. Pozitívabban ítélik meg a magyar társadalmat

abból a szempontból is, hogy polgárai

 megbízhatók,

 felelősségteljes állampolgárok,

 fegyelmezettek,
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 tisztességes, törvénytisztelő polgárok,

 jókedvűek,

 emberségesek,

 jószívűek, jó szándékúak,

 önállóak,

 segítőkészek,

 szavahihetők,

 értelmesek,

 fegyelmezettek,

 hatékonyak,

 udvariasak,

 szeretettel teljesek,

 önállóak. (D és E Tábla, ET1V és ET2V)

Vagyis jelentős mértékben pozitívabb a társadalomképük, mit a másik

csoportba tartozóké.
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4. Világkép

VILÁGKÉP

A világkép rendkívül összetett fogalom és jelenség. Az időkorlátok mi-

att ebben a vizsgálatban nem tudtuk alaposabban megvizsgálni és

elemezni. Egy fontos mozzanatot azonban sikerült rögzítenünk.

Az „A” csoport tagjai úgy érzik, hogy egy relatíve „Igazságos világban”

élnek, míg a „B” csoport tagjai erősebben érzékelik a világban meglé-

vő igazságtalanságokat. (B Tábla IV1)

KÖZÖSSÉG

Ezt a kérdéskört is éppen csak érinteni tudtuk. Arra a kérdésre, hogy

 „Mennyire büszke Ön arra, hogy magyar?”,

az „A” csoport tagjai szignifikánsan pozitívabb választ adtak.

(H Tábla, MA)
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5. Kultúrák

MODERN – POSZTMODERN KULTÚRA

A két csoport között vannak mindennél talán még fontosabb, mélyebb

kulturális különbségek is. A válaszokból egyértelműem kirajzolódik az,

hogy míg a „B” csoport tagjaira inkább a hagyományos/modern, addig

az „A” csoport tagjaira már inkább az úgynevezett „posztmodern” vi-

lágszemlélet és magatartás a jellemző.3 A két csoport az alapvető

szemléletbeli, magatartásbeli mozzanatok alapján a következőképpen

válik el egymástól:

„B” csoport „A” csoport

Hagyományos/modern

értékek

Posztmodern

értékek

Légy becsületes! Légy sikeres!

Korlátozd vágyaidat! Éld ki szabadon vágyaidat!

Az élet szenvedés Az élet gyönyörűséges

kaland

Az élet célja az üdvösség Az élet célja a boldogság

Az ember nem ura

a sorsának

Az ember maga alakítja

a sorsát

A és B Tábla E(M l és SZA1)

3
Lásd ezzel kapcsolatban Inglehart, Baudrillard, Jameson, Lyotard és Bauman ku-

tatásait!
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Fontos ez az eredmény azért is, mert világszerte nagy vita folyik arról,

hogy az elmúlt évtizedekben a különböző társadalmak milyen mérték-

ben mozdultak el a posztmodern szemlélet és értékek felé. A nemzet-

közi összehasonlító kutatások szerint Magyarország még erősen

benne ragadt a hagyományos/modern értékek tartományában, szem-

be a „posztmodern” nyugat-európai társadalmakkal, s kiváltéképpen a

skandináv társadalmakkal. Jól mutatja ezt az itt közölt „Globális érték-

térkép”, amelyet Ronald Inglehart szerkesztett meg néhány évvel ez-

előtt.

Mint látható, ami az emberek világszemléletét, értékrendszerét, maga-

tartáskultúráját illeti, Magyarország Romániával, Bulgáriával, Mace-

dóniával, Szlovákiával, Moldáviával, Litvániával, Oroszországgal van

egy értéktartományban, – és igen messze van Dániától, Norvégiától,

Finnországtól, az amerikai vagy a kanadai társadalomtól.
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Ez igen nagy hátrány, mert az emberek világszemlélete és magatar-

táskultúrája lassabban változik, mint mondjuk az ország gazdasági

teljesítménye. Széleskörű társadalmi programra volna szükség ahhoz,

hogy a változás ezen a téren felgyorsuljon.4 Az azonban mégis bízta-

tó, hogy a nemzetközi nagyvállalatok munkatársainak körében hatá-

rozottan kirajzolódik egy jelentős csoport (a megkérdezettek mintegy

45 százaléka), amely már láthatóan elmozdult a posztmodern értékek

felé.

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

Azért elemezzük a különbségeket részletesen, és sorolunk fel sok

mozzanatot, mert meggyőződésünk, hogy

 az emberi személyiségnek sokkal nagyobb szerepe van a munká-

ban, vállalati életben (és általában a társadalmi együttélésben),

mint azt feltételezni szokás, illetve mint amennyi gondot fordítanak

erre a kérdésre az általunk ismert vállalatoknál (és még inkább a

társadalomban).

 Még a felső- és középvezetés szintjén is elsősorban a szaktudás,

a motiváltság, a kooperatív készségek és legfeljebb a kreativitás

fejlesztése az általános gyakorlat (a személyes „coaching” prog-

ramok egy részétől eltekintve), – pedig a személyiség ennél jóval

bonyolultabb rendszer.

 Rendszeres személyiségképzés, tudomásunk szerint, legfeljebb a

vállalati felső- és középvezetők körében folyik, miközben a szemé-

lyiség minden szinten komoly befolyással van a munka minőségé-

re, és általában a munkavállalók, munkavállalói teljesítményére.

4
Egy kis lépés lehet ezen a téren az, hogy elindítottuk az Új Reformkor mozgalmat,

ami épp e változás szorgalmazását tűzte ki céljául.
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 Ugyanez vonatkozik a társadalom egészére is. Az óvodától kezdve

az egyetemig és a médiumokig sokat lehetne s kellene tenni e té-

ren, de alig-alig történik valami.
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A nemzetközi nagyvállalatok és

a Magyar Posta munkatársai

Összehasonlító elemzés

Kérdőívünket lekérdeztük a Magyar Postánál is (255 fő), és összeha-

sonlítottuk a nemzetközi nagyvállalatok és a Magyar Posta alkalma-

zottainak válaszát. Természetesen sok hasonlóság van, de vannak fi-

gyelemreméltó különbségek is.

Vannak területek, ahol a multinacionális cégekről alakul ki pozitív kép,

más területeken a Posta tűnik föl kedvezőbb színben. Komoly különb-

ségek vannak a munkatársak helyzete, törekvései, mentalitása, ma-

gatartása között is.

A nemzetközi nagyvállalatoknál például több előmeneteli lehetőség

van (MB8 Tábla), szakszerűbb a munkafolyamatok szabályozása

(SZ1 Tábla), nagyobb a tisztaság (SZ4 Tábla).

Munkavállalóik nagyobb biztonságban érzik magukat, mint kollégáik a

Postánál (MU12), és úgy érzik, hogy relatíve könnyebben találnának

másik munkát. (MU13) (Ez persze tavaly ősz óta, mikor a felvételek

folytak, erősen megváltozhatott.)

Munkavállalóik mozgékonyabb hajlandóságúak. Közülük relatíve töb-

ben indítanának kisvállalkozást, ha volna hozzá tőkéjük. (MU5 Tábla)

Negatívra festi viszont a képet, hogy a nemzetközi nagyvállalatoknál

ritkábban kapnak a munkatársak „elismerő szót”. (MU11 Tábla)

Nem gondoltuk volna azt sem, hogy a nemzetközi nagyvállalatok dol-

gozói számára nem olyan fontos vállalatuk híre, hírneve, sikere, mint

a Posta dolgozóinak. (EL4, EL5, …. Tábla)
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Az pedig még meglepőbb, hogy a multinacionális cégeknél egész sor

fontos emberi tulajdonságra kisebb szükség van, mint a Postánál.

Ha lehet hinni a válaszoknak, kisebb szükség van itt:

 Szaktudásra;

 Tapasztalatra;

 Jó értelmi képességekre;

 Együttműködési készségre;

 Tanulni akarásra;

 Lelkiismeretességre;

 Műveltségre;

 Pontosságra;

 Kommunikációs készségre;

 Jó fellépésre;

 Határozottságra, ambícióra;

 Megfelelő iskolai végzettségre;

 Egészségre;

 Önbizalomra;

 Kreativitásra;

 Tudatos életszervezésre, életcélra;

 Szabálykövetésre;

 Alkalmazkodásra;

 Változási képességre.

Csak a „kézügyességre” és a „nyelvtudásra” van nagyobb szükség a

nemzetközi nagyvállalatoknál. (MU4 Tábla)
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Megerősíti a Posta pozitívabb képét az, hogy alkalmazottainak az ön-

képe sok ponton pozitívabb, mint a nemzetközi nagyvállalatok dolgo-

zóié. Jelentősen többen mondják a Postánál azt, hogy a következők

jellemzik őket:

 Szaktudás;

 Tapasztalat;

 Lelkiismeretesség;

 Kommunikációs készség;

 Megfelelő iskolai végzettség;

 Megfelelő szakmaválasztás;

 Összefüggésekben gondolkodás.

A nemzetközi nagyvállalatoknál megint csak a „nyelvtudásnak” van

nagyobb értéke. (MU3 Tábla)

Mindez rengeteg kérdést vet föl, amelyre csak további vizsgálatok se-

gítségével lehet majd választ adni.
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A nemzetközi nagyvállalatok

munkatársainak portréja

a vezetői interjúk alapján

A menedzserekkel készített interjúk sok tekintetben eltérést mutatnak

a munkakultúra számos elemének megítélésében a kérdőíves vála-

szokhoz képest. A következőkben kiemeljük azokat a vizsgálati

szempontokat, amelyeknél a legtöbb és legjelentősebb eltérés mutat-

kozik a két csoport válaszai között.

NYELVTUDÁS HIÁNYA VAGY ELÉGTELENSÉGE

A megkérdezett 100 hazai és külföldi vállalatvezető egybehangzóan

állította, hogy a legnagyobb problémát a magyar munkavállalók (gyak-

ran a középvezetőket is ideértve) nyelvi hiányosságai jelentik globális

környezetben. Ez sokszor azok esetében is fennáll, akik rendelkeznek

nyelvtudásukat igazoló dokumentumokkal. Ez a „Papírom van róla, de

nem szólalok meg” hozzáállás különösen érthetetlen a külföldiek kö-

rében, akik többnyire azokból az országokból származnak, ahol a de

facto tudás és képességek fontosabbak, mint az erről szóló dokumen-

tumok. A nyelvi nehézségek számos, a vállalat sikere és az egyéni

karrierlehetőségek szempontjából lényeges hátrány okozói, halmozott

hatásuk tovagyűrűzik számos más területre (kommunikáció, vezető-

beosztott viszony, a leányvállalat megítélése, munkapiaci, társadalmi

beágyazottság, etc.).
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SZAKMAI TUDÁS, KOMPETENCIÁK, GYAKORLAT ORIENTÁLTSÁG

Az interjúk alapján egyértelműen levonható az a következtetés, hogy

a képzési /oktatási rendszer alapvető szemléletváltozásra szorul. Kü-

lönösen fontos lenne a kompetenciák fejlesztése az általános iskolától

az egyetemig, valamint a szakképzés 21. századi szinten történő újjá-

élesztése. Egybehangzó vélemény a gyakorlatorientáltság, illetve a

szakmai gyakorlatok hiánya vagy elégtelensége.

Erre a kérdésre bővebben visszatérünk a Javaslatokban.

MOBILITÁS

A magyar munkavállalókra a vezetők jelentős része szerint a mobilitás

hiánya jellemző. E téren azonban már megoszlanak a vélemények, a

most munkába álló 20-as 30-as generációk esetében jelentős elmoz-

dulás tapasztalható a nagyobb mobilitás irányában.

KISKAPUK KERESÉSE

A felkeresett 20 vállalatnál dolgozó mintegy 100 vezető döntő többsé-

ge úgy véli, hogy a magyar munkavállaló „a könnyebbik utat választ-

ja”, „ügyeskedik”, „kiskapukat keres”;

MOTIVÁCIÓJA GYENGE:

 munkájával nem azonosul igazán, számára a „pénz az egyetlen

motiváló erő”.
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FELELŐSSÉGVÁLLALÁS: „NEM ÉN TEHETEK RÓLA”

 nehezen vagy sehogy sem vállal felelősséget saját munkájáért

(egybehangzó vélemény);

 inkább menekül a felelősség áthárításába (másokat okol a hibákért

vagy kudarcokért);

 különösen nem hajlandó felelősséget vállalni az egész munkafo-

lyamatért. Más szóval kevéssé, vagy sehogyan sem azonosul a

munkájával, azaz nem válik „stakeholderré”.

PASSZIVITÁS

Különösen a külföldi menedzserek hangsúlyozzák a magyar munka-

vállaló passzivitását. Úgy látják, akkor is passzív marad, ha saját ér-

dekei kerülnek veszélybe.

KONFLIKTUSKERÜLÉS

A vállalati vezetők szinte egyöntetűen hangsúlyozzák ezt a tulajdon-

ságot is, ami rövidtávon akár pozitívnak is tekinthető. Ám hosszú tá-

von a konfliktusok és problémák szőnyeg alá söprése azok elmérge-

sedéséhez, vagy akár kezelhetetlenné válásához is vezethet. (Egyik

interjúalanyunk szerint a magyar munkavállaló a kínaiak és franciák

között van konfliktus megoldás/menedzselés terén). Ezzel a tulajdon-

sággal szorosan összefüggenek a

KOMMUNIKÁCIÓS PROBLÉMÁK

A legtöbb külföldi menedzser szerint a magyar munkavállalók – a kö-

zépvezetői szintet is beleértve – jó részénél tapasztalható az
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 egyenes beszéd hiánya, ebből következően a munkahelyi problé-

mákat szőnyeg alá söprik;

 nincs ’eszkaláció’ – nem beszélik meg a sérelmeket, panaszaikat

feletteseikkel, ebből következően úgy tűnik, mintha nem lennének

konfliktusok, holott ezek halmozódnak és aláássák az egymás

iránti bizalmat és a jó együttműködést;

 a konfliktuskezelés, konfliktusmegoldás ezekből következően sok-

szor lehetetlen vagy formális marad;

 hiányzik a vitakultúra, holott sok munkavállaló meggyőződése,

hogy ő „jobban tudja”;

 a magyarok félnek a nyílt konfliktusoktól, ezért az ellentétek beto-

kosodnak és érzelmi síkra terelődnek;

 félnek a hibák beismerésétől, ezért nehezen tanulnak belőlük és

nehezen „javítanak”, inkább ismétlik őket;

 általában jellemzőbb a „hallgatás és elhallgatás” kultúrája az „ab-

ból nem lehet baj” régi, de hamis bölcsesség alapján;

 több külföldi vezető is említi a „nyitottság hiányát.”

Mindezektől nem függetlenül gyakran megfigyelhető és sokszor emlí-

tett jelenség az

ÖNÉRTÉKELÉS LABILITÁSA

Az egyéni képességek és teljesítésarány gyakori eltúlzása vagy felül-

értékelése, ami mögött valójában kisebbségi érzés és önbizalomhiány

húzódik.

Mindezek együttesen egyfajta sajátosan magyar befelé forduláshoz, a

külvilág passzív elfogadása mellett annak figyelmen kívül hagyásá-

hoz, tagadásához vezetnek. A globális környezetben dolgozó magyar
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munkavállalók jelentős részénél tapasztalható még a tradicionális el-

szigeteltség és ön-elszigetelődés, a kölcsönös függések és összefüg-

gések figyelmen kívül hagyása, a tagadás kultúrája.

LOJALITÁS

A munkavállalók nagy többsége magát lojálisnak tekinti munkaadójá-

val és a céggel, ahol dolgozik. A menedzsereknek ettől részben eltérő

a véleményük. A munkavállalóknak valóban fontos a cég híre és jó

hírneve, de munkájuknál magánéletüket és családjukat sokkal fonto-

sabbnak tartják. A munkahely és az egyéni érdek ilyen erős szétvá-

lasztása nem tapasztalható a fejlett demokráciák kultúráiban. A válla-

lattal szembeni lojalitás részben jövedelemfüggő.

SHORTTERMISM (rövidtávú, szűklátókörű gondolkodás és szemlélet)

A tervezés hiánya, a hosszú távra gondolkodás, az összefüggések

felismerésére való törekvés hiányzik a legtöbb megkérdezett magyar

munkavállaló esetében. Ennek megfelelően nem jellemzi őket az élet-

útjuk megtervezése sem, a munkát nem tekintik az előrejutást kiváltó,

tanulást biztosító lehetőségnek, hanem inkább valamilyen szükség-

szerű és elkerülhetetlen dolognak, ami az élet velejárója.

KOMPLEX SZEMLÉLET HIÁNYA

A megkérdezett vezetők egybehangzóan említették a negatívumok

között az egész munkafolyamatot átlátó, komplex szemlélet és a prob-

lémamegoldásra irányuló kreativitás hiányát. Ez egyértelműen vissza-

vezethető:
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 a gyakorlati képzés hiányosságaira;

 a szakmunkásképzés visszaszorulására;

 a felnőttoktatásban a szakmai gyakorlatok és az önálló probléma-

megoldásra nevelés gyengeségeire.

STABIL ÉRTÉKREND HIÁNYA

Egy másik, gyakran említett probléma a stabil értékrend hiánya. Ez

gyakran felmerül közép- és felsővezetők esetében is. Ennek kirívó

példája a termelési mutatók „kozmetikázása”, a számok és eredmé-

nyek átírása „mások is így csinálják” alapon.

KULTÚRÁK KÖZÖTTI MEGÉRTÉS, INTERAKCIÓ

Amerikai, német, angol és francia cégvezetők egyaránt említették a

megértés hiányát a magyar és nem-magyar munkakultúrák között, il-

letve a megértésre törekvés csekély voltát a magyar munkavállalók

részéről. Ez a probléma természetesen kölcsönösen létezik és azo-

nosítható, de a negatívumok számát szaporítja, ha a magyar munka-

vállalók (vezetőket is ideértve) gyakran nem is kívánják megérteni azt

a munkakultúrát, amiben dolgoznak, amitől a megélhetésük függ. Ez-

zel ugyanis újabb tanulási lehetőségtől vágják el magukat és aláás-

hatják az ország vonzerejét a külföldi vállalatok szemében.

Ilyen az egyenes beszéd hiánya, a nyílt véleménynyilvánítástól való

idegenkedés még a külön e célból szervezett vállalati fórumokon is.

„Nehéz a magyarokat rávenni, hogy nyíltan beszéljenek” – mondja

egy ismert cég külföldi vezetője.

„A magyarok nem kérdeznek, nem akarják mutatni gyengeségeiket”.

Ez kihatással van az
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EGYÜTTMŰKÖDÉS, A CSAPATMUNKA színvonalára és hatékonyságá-

ra.

Általános az a vélekedés a Magyarországon dolgozó külföldi mene-

dzserek körében, hogy a magyarok nem jó csapatjátékosok. Ez abból

is fakadhat, hogy általában nem értik vagy nem tartják magukra nézve

kötelezőnek a pro-aktivitás és a hálózat-építés lényegét. A vezetőket

inkább elszigetelik, mintsem együttműködnének velük közös célok ér-

dekében.

BIZALMATLANSÁG

A magyar munkaerő-kultúrát még mindig a bizalmatlanság jellemzi a

globális környezettel szemben. Sok magyar munkavállaló idegen be-

tolakodóknak, gyarmatosítóknak, kizsákmányolóknak tekinti a külföldi

cégek vezetőit. Ez részben magyarázatot ad a „motiválatlanságra”, a

„kötelességtudat hiányára”, a csapatmunka gyengeségére is.

A vállalatvezetők szerint munkájukat sokan tekintik kényszerű rossz-

nak, alantasnak, aminél jobbat érdemelnének. Ezen a ponton különö-

sen éles a kontraszt a kérdőíves válaszok és az interjúk között.

PANASZKULTÚRA

A külföldi vezetők közül többen is említik a magyarok hajlamát az ál-

landó panaszkodásra.

RUGALMATLANSÁG

Többen említik a rugalmasság és a gyorsan változó munkafeltételek-

hez való alkalmazkodó készség hiányát.
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KIREKESZTÉS – ÖNKIREKESZTÉS

Ahogyan a munkahelyi kollektívák még mindig nehezen fogadják be a

sérülteket, a fogyatékosokat, általában a ’másságot’, úgy nehezen ta-

lálnak utat egy másik kultúrához is. Az ismert idegen nyelvi korlátokkal

tetézve ez a hozzáállás a befelé fordulást erősíti, és – a többi itt elso-

rolt negatív tulajdonsággal együtt – erőteljesen ronthatja a magyar

munkaerő vonzerejét, végső soron az egész ország versenyképessé-

gét és felemelkedési esélyeit.

Álljon itt néhány, az interjúalanyoktól származó idézet annak alátá-

masztására, hogy nagyon sok a tennivalónk munkakultúránk megvál-

toztatása terén. Külön figyelembe veendő, hogy a 100 interjúalany jó-

részt a legsikeresebb, „legprogresszívebb” vállalatok vezetői közül ke-

rült ki, amelyek komoly felvételi szűrők segítségével válogatják ki

munkatársaikat minden szinten. Sokan e vállalatok vezetői közül ko-

molyan aggódnak Magyarország romló teljesítménye és cégük kilátá-

sai miatt.

 „ a magyarok nem tanulták meg kézbe venni a saját sorsukat”;

 „nem értékelik a döntés szabadságát, inkább utasításra vagy sza-

bályozásra várnak”;

 „nem értik, hogy anyagi hasznuk is származik abból, ha közösen

tolják a szekeret”;

 „minden kritikát azonnal személyes sértésnek vesznek”;

 „túl sokat kalkulálnak, nem vállalnak kockázatot”;

 „nem pozitívak, túl sokat beszélnek a történelemről, inkább vissza-

felé néznek, nem a jövővel foglalkoznak”;

 „általában nem hajlandóak hosszú távon gondolkozni”;

 „nem tudják magukról, mit tudnak, ösztönözni kell őket az innová-

cióra”;

 „túl hamar feladják”; etc.
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MAGYAR MUNKAVÁLLALÓK KÜLFÖLDI VEZETŐKRŐL

Visszatérő motívum az interjúk során a magyar munkavállalók kisebb-

ségi komplexusa: ezek szerint a magyarok úgy érzik, a külföldi veze-

tők lenézik őket. Egy másik gyakori vélekedés, hogy „saját sémáikat

erőltetik a magyar valóságra”, azaz nem veszik figyelembe a helyi és

nemzeti adottságokat. Itt nyilvánvaló a munkakultúrák ütközése és a

megértés kölcsönös hiánya.

Szintén gyakori nézet, hogy a külföldi vezetők nem használják ki a

magyarok találékonyságát és kreativitását, ehelyett gyakran felesle-

ges okoskodásnak vagy okvetetlenkedésnek tekintik azt. Általános vé-

lekedés, hogy „a külföldiek keveset tudnak a magyarokról”.

A munkakultúrák közötti erőteljes különbségekre és egyben a Kelet–

Nyugat szakadék fennmaradására (helyenként mélyülésére) utal az a

szintén sokat hangoztatott vélemény, miszerint a külföldiek nem nézik

jó szemmel a magyarok túlságos pénzközpontúságát, pontosabban,

hogy más motivációt nem ismernek vagy nem fogadnak el a munka-

végzés során:

„Ennyiért nem vagyok hajlandó többet dolgozni!”

Ezen a ponton szintén nyilvánvaló a kommunikációs és interpretációs

zavar az eltérő munkakultúrák között. A magyar munkavállalók ugyan-

is a külföldi menedzserekben szinte kizárólag profittermelő, profitori-

entált, önérdekű idegen lényeket látnak, akik

„kizsákmányolók”;

„azt gondolják, itt mindent meg lehet csinálni”;

„ez nem is Európa, ez csak egy periféria”;

„nekik könnyű beszélni, Nyugatról!”;

„nem ismerik a magyar viszonyokat”;

„azért jöttek, mert itt olcsó a munkaerő”.
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Összefoglaló mátrixok

1. Változás mátrix I. – munkatársi interjúk alapján

VERSENYKÉPESSÉGI
FAKTOR

STAKE-
HOLDER

KUTATÁSI
EREDMÉNY

TENNIVALÓ
MIT?

KI?
(belső, külső)

MÓDSZER
HOGYAN?

CÉL

1. EGYÜTTMŰKÖDÉS
Vezetői problémák rang-
sorában 4. helyen áll.

a) együttműködési kész-
ség, mint kulcskompe-
tencia

b) vezető-beosztott vi-
szony

vezető-vezető

vezető-
beosztott

beosztott-
beosztott

A megkérdezettek

– 60,2% jobban kedveli a
csoportmunkát

– 86,6% munka közben
segíti a másikat

– 17,2% munkájához
szükségesnek gondolja

– a jó együttműködési
készséget

– 2,7% részt venne
együttműködési készség-
fejlesztésben

– 75,1% a problémákat
nyíltan megbeszélheti fe-
lettesével

– 20,3% nem érzi, hogy
szabadon beszélhetne
felettesével

– 52,6%-ot néha bevonnak
a döntésekbe,

– 15,2%-ot felettesei sose
vonják be a döntésekbe

– 15% szerint jelenlegi
munkakörében szabály-

– A kooperációs
hajlandóság
munkáltató általi
jobb kihasználá-
sa

– a részvétel ki-
szélesítése, erő-
sítése,

– hatékonyabb
kommunikáció

– management

– oktatási rendszer-
ben

kompetencia-fejlesztők

management

– együttműködési
tréning

– csoportmunka
az oktatási
rendszerben

párbeszéd erősítése
(megbeszélések, cé-
ges reggelik, irodai fó-
rumok, kommunikáci-
ós tréningek)

párbeszéd

erősítése

A magyarok el-
ismerten jó csa-
patjátékosok,
munkahelyen
belül és ma tár-
sadalom egé-
szében. Jó
együttműködés,
erős szociális
hálózatok jönnek
létre
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c) szabálykövetés

d) vezetői készségek

követésre nincs szüksé-
ge

– 51,6 % szerint a cégnél
megfelelő a szabályo-
zottság

– 43,1% szerint túlságosan
sok szabályt vezettek be

– a munkaköri leírás (mint
szabályozottság egyik
eleme) 54,2% szerint
csak nagyjából felel meg
a végzett munkának

– 7,1% szerint a konkrét
munkavégzésben a fe-
gyelmezettség közepe-
sen jellemző rá

– a magyar vezetők nem
tudatos és gyenge veze-
tők

– tudásmegosztás,
– elvárások, köve-

telmények pon-
tos megfogalma-
zása

– munkakörökhöz
kapcsolódó
konkrét feladatok
meghatározása

– vezetői képes-
ségek tudatos
fejlesztése

HEM+management

munkacsoportok

fejlesztők

– egyetemek
– in house

tapasztalati tanulás

feladatmenedzsment
tréningek

– gyakorlati kurzu-
sok

– szakmai gyakor-
lat
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VERSENYKÉPESSÉGI
FAKTOR

STAKE-
HOLDER

KUTATÁSI
EREDMÉNY

TENNIVALÓ
MIT?

KI?
(belső, külső)

MÓDSZER
HOGYAN?

CÉL

2. LOJALITÁS
vezetők, beosz-
tottak

A megkérdezettek
– 50,5%-át foglalkoztatja a

munkahelyváltás
– 67,3% kap néha elismerő

szót,
– 23,8% kap gyakran elis-

merő szót,
– 8,9% soha nem kap el-

ismerő szót
– 54,6% nem tartja méltá-

nyosnak munkájáért ka-
pott bérét,

– 55,2% szerint 20%-kal
magasabb,

– 28,7% szerint 50%-kal
magasabb bér lenne
méltányos

– 15,1% több emberi meg-
becsülést várna,

– 12,1% nagyobb szakmai
megbecsülést

– 89,1%-nak fontos a szer-
vezet jó hírneve

– lojalitás erősíté-
se

management,
tulajdonosok

motiváció

elismerés, dicséret,
értékeket elismerő
megoldások kidolgo-
zása, alkalmazása

3. RUGALMASSÁG

Vezetői problémák rang-
sorában 7. helyen áll.

alkalmazottak,
vezetők

A megkérdezettek
– 66,2%-a szívesen venne

újabb és újabb munkatí-
pusokat

– 56%-a várja az új mun-
kafolyamatok beindítását

– 33,8% inkább a rutint
kedveli

– reziliencia-
fejlesztés

fejlesztők reziliencia-tréning,
coaching

Állandó készen-
lét a változásra,
reziliencia, ru-
galmasság a
munkavégzés-
ben és a társa-
dalmi szerepvál-
lalásban
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VERSENYKÉPESSÉGI
FAKTOR

STAKE-
HOLDER

KUTATÁSI
EREDMÉNY

TENNIVALÓ
MIT?

KI?
(belső, külső)

MÓDSZER
HOGYAN?

CÉL

4. MOBILITÁS
a) leányvállalatok között,
b) más cég irányába

vezetők,
beosztottak,
önkormányzat-
ok

A megkérdezettek
– 50,5%-át foglalkoztatja a

munkahely-váltás
– 30,7% magasabb bérért

változtatna,
– 13,8%fejlődés, önképzé-

si lehetőségért,
– 11,1% jobb előmeneteli

lehetőségért,

– anyagi motiváció

– belső/külső kép-
zésbe kapcsolás

– karrier-fejlesztés,
tehetségme-
nedzsment

menedzsment

HEM

HEM

karriertervezési tré-
ning alkalmazottaknak

5. INNOVÁCIÓ,
KREATIVITÁS
Vezetői problémák rang-
sorában a 10. helyen áll

vezetők, beosz-
tottak,
leendő munka-
társak,
kutató intézetek

A megkérdezettek
– 45,6%-a nem élt munka-

helyi javaslattal,
– -18,9%-a folyamatosan

él vele,
– az önjellemzés szerint

7,7%-ukra jellemző a ta-
lálékonyság

– az újítások elis-
merésére szol-
gáló hatéko-
nyabb rendszer
kiépítése,

– kreativitás, mint
kulcskompeten-
cia fejlesztése

menedzsment

fejlesztők

Kísérleti modell-
teremtés, modell-
működtetés

Kreativitást fejlesztő
tréning

Kreativitás, in-
novációs kész-
ségek kialakulá-
sa, fejlődése – a
munkahelyeken
és a társada-
lomban

6. ÖNKÉP
Vezetői problémák rang-
sorában az 5. helyen áll

vezetők,
beosztottak

A megkérdezettek
– 30,8%-a szerint a ma-

gyar társadalom inkább
„rosszkedvű”

– 23,6%-a szerint a ma-
gyar munkaerőt inkább
közepesen becsülik,

– akiknek önmagukról rela-
tíve jobb a véleménye,
azoknak általános embe-
ri önképe is pozitívabb

– image-fejlesztés
és tudatosítás

– sikerre való beál-
lítódás, pozitív
gondolkodás
serkentése

management

fejlesztők, kutatók

Távlati ország-
stratégia és „road-
map” kidolgozása,

Siker-szeminárium
vezetőknek és beosz-
tottaknak

Stabil értékrend,
reális önértéke-
lés, egészséges
önbizalom
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VERSENYKÉPESSÉGI
FAKTOR

STAKE-
HOLDER

KUTATÁSI
EREDMÉNY

TENNIVALÓ
MIT?

KI?
(belső, külső)

MÓDSZER
HOGYAN?

CÉL

7. NYILVÁNOS ÉS
KULCSKOMPETENCI-
ÁK ALACSONY SZINT-
JE, SZAKTUDÁS HIÁ-
NYA
Vezetői problémák rang-
sorában a 2. helyen áll

vezetők,
beosztottak,
leendő munka-
társak,
munkaerő-piaci
elvárások

A megkérdezettek
– 71,9%-a a felvétel idején

nem vett részt semmilyen
képzésben

– 92,9%-a szívesen részt
venne szakmai képzés-
ben

– 60,2% tervez valamilyen
képzésben részvételt,

– 72,8% szeretne nyelvet
tanulni,

– 14,5% jelenlegi szakmá-
jában képezné tovább
magát

– 9,5% szívesen tanulna új
szakmát is,

– 2,7% együttműködési és
kommunikációs készsé-
gét fejlesztené

– 38,6% szerint a cége
rendszertelenül figyel a
munkatársak képzési
szükségleteire,

– 14,4% szerint egyáltalán
nem figyel ezekre.
a magyar képzési rend-
szer nem elég gyakorlat-
orientált

– a tanulási haj-
landóság ki-
használása,

– a tanu-
lás/fejlődés moti-
vációs lehetősé-
gek/módozatok
közé beemelése

– az explicit tudás
mellett a tacit tu-
dás jelentőségé-
nek tudatosítása
az alkalmazot-
takban,

– a kulcskompe-
tenciák jelentő-
ségének tudato-
sítása

– hatványozottab-
ban figyelni a
munkatársak
képzési szükség-
leteire is

– gyakorlatorientált
kurzusok

– szakmai gyakor-
latok

menedzsment,
HEM,
fejlesztők,
kutatók

– felsőoktatás és
szakmai gyakorlati
helyek együttmű-
ködése

– e-learning meg-
oldások alkal-
mazása

– egyéb „testre
szabott” tanulási
formák előnyben
részesítése,

– tudásmegosztás
motiválása és el-
ismerése

– „vállalati egye-
tem”

kompetencia-modell
kialakítása és alkal-
mazása

karrier-és képzési ta-
nácsadás

– szakmai gyakor-
latok

– gyakorlati kurzu-
sok

Erős szakkép-
zési struktúra,
diverzifikált, ru-
galmas oktatás,
versenyképes
egyetemek, el-
ismert magyar
diploma

„Vállalati egye-
tem”
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VERSENYKÉPESSÉGI
FAKTOR

STAKE-
HOLDER

KUTATÁSI
EREDMÉNY

TENNIVALÓ
MIT?

KI?
(BELSŐ, KÜLSŐ)

MÓDSZER
HOGYAN?

CÉL

8. SZEMÉLYES PUHA
KÉPESSÉGEK
Vezetői problémák rang-
sorában a 3. helyen áll

Vezetők, be-
osztottak

– Gyenge a munkavállalók
önmenedzsment képes-
sége

– Kommunikációs képes-
ségek elégtelensége
(megszólalás bátorsága,
előadás, email, telefon)

– Gyenge prezentációs
készség

– Faktuális tudás helyett
metatudás

– Nyelvi képességek

– ITC képességek gyenge-
sége

– Önmenedzsment
képességek fej-
lesztése

– Kommunikációs
képességek fej-
lesztése

– Prezentációs
készség beillesz-
tése az oktatási
rendszerbe

– Tananyagok fe-
lülvizsgálata

– Papír- és nyelv-
tanközpontú
nyelvoktatás he-
lyett érdemi be-
széd és írás-
készség

– Internet penetrá-
ció emelése

– ITC képzések

– Általános és kö-
zépiskola

– Pszichológiai
szakma

– Középiskola és
egyetem

– In house
– Oktatási rendszer

minden szintje
– Minisztérium, isko-

lák

– A nyelvoktatási
vertikum össze-
hangolt munkája

– Életstratégia és
önismeret órák,
tanácsadás

– Önsegítő iroda-
lom

– Kommunikációs
helyzetgyakorla-
tok

– Folyamatos
egyéni és cso-
portos prezentá-
ciók az általános
iskolától, de akár
óvodától kezdve

– A faktuális tudás
radikális csök-
kentése, a
metatudás elő-
térbe helyezése

– A „Rigó utcai”
monopólium
megszüntetése

– Új nyelvtanítási
módszerek,
nyelvtanárkép-
zés reformja,

– A lazább külföldi
nyelvhasználat
propagálása

Erős és állandó
alulról felfelé
irányul kommu-
nikáció,
nyílt és egyenes
beszéd, demok-
ratikus vitakultú-
ra
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VERSENYKÉPESSÉGI
FAKTOR

STAKE-
HOLDER

TENNIVALÓ
MIT?

KI?
(belső, külső)

MÓDSZER
HOGYAN?

CÉL

9. RENDEZETT TÁR-
SADALMI VISZONYOK

a.) Demokrácia

b.) Jogrendszer

c.) Gazdaságtan

d.) Történelem

e.) Pszichológia

Mindenki a magyar alkotmány; a demokrácia alapelvei (pld. véle-
ményszabadság, sajtószabadság, stb.); tolerancia és
párhuzamos igazságok és vélekedések tisztelete; kor-
rupciómentesség; közéleti részvétel; adókból fizetett ál-
lamkiadások

a jogrendszer működésének fontossága; a jogrendszer
alapelvei (pld. „nincs büntetés törvény nélkül”, „a törvény
nem ismerete nem mentesít a büntetés alól”)

makrogazdasági alapismeretek (infláció, államháztartás,
adósságállomány, adózás); megtakarítási formák és hi-
telfelvétel (bankbetétek, részvények, kötvények, deviza
és forint alapú hitelek kockázatai, thm, lakás- és fogyasz-
tási hitelek); életvezetés gazdaságtana (fogyasztás
versus megtakarítás; amortizáció); a globális gazdaság
alapfolyamatainak ismerete

túllépés a Trianon sokkon; konszenzus a Horthy rend-
szerről; konszenzus a holokausztról és a németek kitele-
pítéséről; konszenzus a kommunista rendszer bűneiről
és előnyeiről; kiegyezés szomszédos országokkal; a
magyar történelem eseményeinek összekapcsolása a
meghatározó világfolyamatokkal; a magyar egyedülálló-
ság mítoszának cáfolata

a szocializáció fontossága (szemben a genetikai deter-
minizmussal); agresszió és depresszió kezelése; egyéni
életstratégiák; a kedvezőtlen családi és szocializációs

Az oktatási rendszer tel-
jes vertikuma

– Tananyagok fe-
lülvizsgálata,

– A tanárképzés
felülvizsgálata

– Módszertani kul-
túra fejlesztése
az oktatás / kép-
zés minden
szintjén
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f.) Életmód

g.) Kultúra

háttér feldolgozásának képessége; önértékelés, maga-
biztosság

a táplálkozás (zsír, vitaminok, rostok); mozgás; szenve-
délybetegségek

Magyarország-centrikusság ellensúlyozása; környező
országok; roma és zsidó kultúra; Iszlám; Nyugat-
Európán belüli különbségek; Amerika és Európa közti kü-
lönbségek; a harmadik világ; a magyar kultúra és más
kultúrák közös kincseinek bemutatása
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2. Változás mátrix II. – vezetői interjúk alapján

A problémamegoldási folyamat végcélja minden szinten és minden probléma esetén az, hogy a munkafolyamat minden szereplője

„érdekgazdává” (stakeholderré) váljon, a magáénak érezze a folyamatot és az eredményeket, világossá váljon számára, hogy a

munkája pozitív eredményének ő maga is részesévé válik.

VERSENYKÉPESSÉGI
FAKTOR / PROBLÉMA

STAKEHOLDEREK MÓDSZER CÉL

1. Nyelvtudás hiánya Középvezetők, alkalmazottak,
nyelvoktatók
iskolarendszer: az általános is-
kolától az egyetemig

Ingyenes, kommunikációs készségekre fókuszáló
nyelvkurzusok elérhetővé tétele a vállalaton belül
A magyar oktatási rendszer nyelvoktatási gyakorla-
tának megreformálása

15 éven belül mindenki beszél középfokon an-
golul, 20 éven belül egy második nyelven is.

2. Nyilvános és kulcskompe-
tenciák alacsony szintje, szak-
tudás hiánya

Munkavállalók, szakképző in-
tézmények
szakközépiskolák, egyetemek:
gyakorlati képzés előnyben ré-
szesítése

Szakképző iskolák rangjának emelése, amennyiben
a szaktudással rendelkező munkavállalókat jobban
elismerik a munkahelyeken (fizetés mértékének te-
kintetében is!)

Erős szakképzési struktúra, diverzifikált, ru-
galmas oktatás, versenyképes egyetemek, el-
ismert magyar diploma
„Vállalati egyetem”

3. Rossz kommunikációs kész-
ségek
Kultúrák közötti kommunikáció
hiányából fakadó konfliktusok

Vezetők, középvezetők, munka-
vállalók, trénerek,
iskolarendszer: az általános is-
kolától az egyetemig

Kommunikációs tréningek,
Tréningek, melyeken a különböző kultúrájú munka-
vállalók együtt dolgoznak,
Különböző kultúrájú munkavállalók számára közös
feladatokat adni
kulturális vállalati szociális események (az idegen
kultúra ünnepeinek számon tartása)

Erős és állandó alulról felfelé irányul kommuni-
káció,
nyílt és egyenes beszéd, demokratikus vitakul-
túra

4. Nincs együttműködés, gyen-
ge a csoportmunka, pro-
aktivitás hiánya

Management, kompetenciafej-
lesztők,
az egész team
iskolarendszer: az általános is-
kolától az egyetemig

Együttműködési tréningek,
Kommunikációs tréningek,
párbeszéd erősítése vertikálisan és horizontálisan
egyaránt (megbeszélések, irodai fórumok)
Hálózatépítés. team-munkára nevelés
Csoportok számára közös célok kitűzése és cso-
portértékelés egyéni értékelés helyett

A magyarok elismerten jó csapatjátékosok,
munkahelyen belül és ma társadalom egészé-
ben. Jó együttműködés, erős szociális hálóza-
tok jönnek létre
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VERSENYKÉPESSÉGI
FAKTOR / PROBLÉMA

STAKEHOLDEREK MÓDSZER CÉL

5. Zavaros önkép, önbizalomhi-
ányon alapuló szélsőséges
önértékelés

vezetők, beosztottak,

fejlesztők, kutatók

Image fejlesztés és tudatosítás,
sikerre való beállítódás és pozitív gondolkodás ser-
kentése
Személyiségfejlesztés

Stabil értékrend, reális önértékelés, egészsé-
ges önbizalom

6. Nincs egyéni felelősségválla-
lás, a magyar munkavállaló
nem tanul a hibáiból,
ismétlődő közösségi kudarcok

Középvezetők, munkavállalók,
vállalati management
felsőoktatási intézmények

Nagyobb egyéni felelősségeket adni a munkaválla-
lóknak, és nagyobb elismerést a sikerekért

Egyéni felelősség,
vállalaton alapuló önkorrekciós mechanizmu-
sok,
javuló munkahatékonyság
egészséges környezet

7. Rugalmasság hiánya, a válto-
zás elutasítása, tagadása,
befelé fordulás

Trénerek, alkalmazottak, veze-
tők

Reziliencia-tréning,
coaching
Kompetencia-fejlesztő és csapatépítő tréningek

Állandó készenlét a változásra,
reziliencia, rugalmasság a munkavégzésben
és a társadalmi szerepvállalásban

8. Rövidtávú gondolkodás,
érdektelenség a munkahelyen

Középvezetők, alkalmazottak
iskolarendszer

Nagyobb felelősség az alkalmazottaknak, több elis-
merés,
Karriertervezés: általános iskolától az egyetemig a
fiatalok karrierorientációjának figyelemmel kísérése,
irányítása

Kialakul a hosszú távú gondolkodás,
a kölcsönös összefüggések hosszú távú felis-
merési képessége.

9. Részfeladatokra való kon-
centrálás, „ a többi nem az én
dolgom” - beállítottság

Középvezetők, munkavállalók Munkavállalók közötti együttműködés növelése, kö-
zös feladatok által. Egymás munkájának megisme-
résének elősegítése

Komplex szemléletmód kialakulása, a teljes
probléma megoldására való koncentrálás ki-
alakulása

10. Kreativitás hiánya, mindenki
csak a saját konkrét feladatára
koncentrál,
passzív polgár kép.

management, fejlesztők,

vezetők, beosztottak, leendő
munkatársak, kutatóintézetek

az újítások elismerésére szóló hatékonyabb rend-
szer kialakítása
A kreativitás mint kulcskompetencia fejlesztése tré-
ningeken és elismerésen keresztül

Kreativitás, innovációs készségek kialakulása,
fejlődése – a munkahelyeken és a társada-
lomban
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3. Mi következik a két „változás” mátrixból?

A két mátrix összehasonlításából kiderül, hogy jelentős különbség van

a kérdőíves felmérésre adott válaszok és a vezetői interjúk alapján ki-

rajzolódó munkakultúra kép között. A mátrixok azt is megmutatják,

hogy a változás nem feltétlenül ugyanazokkal a módszerekkel érhető

el az egyik esetben, mint a másikban. Ez a termékeny különbség in-

novációs javaslataink egyik forrása. Lehetséges, hogy a körülmények

(viszonylag kisszámú csoporton végzett felmérés, a világgazdasági

válság kitörése, etc.) a válaszokat pozitív vagy negatív irányban befo-

lyásolták, de összességében nincs okunk feltételezni, hogy a két cso-

port véleménye szélsőségesen torzított valóságképet tükrözne. Sokkal

inkább különbözőképpen megélt és interpretált ’valóságokkal’ van

dolgunk.

Empirikus vizsgálataink tehát nem, vagy csak részben erősítették meg

vagy támasztották alá a kiinduló feltevéseket. A feldolgozott adatok

elemzése új eredményekhez vezetett, amelyek alátámasztják az in-

tézményi, tartalmi és módszertani innovációra tett javaslatainkat.

Egyik fontos következtetésünk szerint az általunk vizsgált vállalati kör-

ben a magyar munkavállalók értékrendjében és beállítottságában je-

lentős eltolódás tapasztalható pozitív irányban, miközben a róluk alko-

tott kép még mindig dominánsan negatív, vagy legalábbis nem érzé-

keli a pozitív eltolódást. Ilyen pozitív elmozdulás érzékelhető a nyelv-

tanulás, a tanulási-önképzési szándékok, a motivációk, a mobilitás, a

rugalmasság, az együttműködési készségek terén. Valószínűleg a vál-

tozás még látens és inkább az önképben, a gondolkodás megváltozá-

sában, a viszonyulásban tetten érhető és nem vagy csak kevéssé tük-

röződik még a vállatok mindennapi gyakorlatában. Ám az vitathatat-

lan, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége felismerte és saját

magára is vonatkoztatja a változások és a (nyelvi, szakmai, etc.) to-
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vábbfejlődés szükségességét és pozitívan viszonyul azokhoz. Bizo-

nyos, hogy ezeknek az aspirációknak, önfejlesztési, továbbtanulási el-

képzeléseknek a megvalósulása jelentős részben magukon a munka-

vállalókon múlik. De nem kizárólagosan és nem feltétlenül. Sok múlik

a munkahelyi viszonyokon, a munkakörülményeken, a munkahelyi

légkörön, a vezetők hozzáállásán, a személyes kapcsolatokon. De

sok múlik az oktatási szisztémán, annak rugalmasságán, korszerűsé-

gén, intézményeinek „tanulási képességén”, elérhetőségén, etc. És

sok múlik magán a társadalmi környezeten, a közfelfogáson és érték-

renden. Nem mindegy, hogy a társadalom elfogadja-e a stagnálást és

lecsúszást, vagy küzd ellene és tenni is akar a felemelkedésért. Ez

esetben nemcsak elfogadja, de ha kell, maga kényszeríti ki azokat az

intézményi és jogszabályi változásokat, amelyek nélkül a munkakultú-

ra szélesebb körű átalakulása nem lehetséges és végső soron nem

jöhet létre egy sikeresebb „versenyképesebb” társadalom sem.

A magyar menedzserek hajlamosak magukat (és munkakultúrájukat)

a globális környezettel azonosítani, míg beosztottaikról gyakran úgy

nyilatkoznak, mint akik még a túlparton vannak és ki tudja, hogy meg-

teszik-e az utat. A külföldi vezetők viszont sok hasonlóságot látnak a

magyar munkavállalók különböző csoportjai – így vezetettek és veze-

tők – között (ügyeskednek, a könnyebbik utat választják, ’okoskod-

nak’, nem jó a konfliktuskezelő és -megoldó képességük, nem a leg-

jobb csapatjátékosok, etc.)

Összefoglalva: a két mátrix, azaz a két véleménycsoport közötti kü-

lönbségből adódó feszültség kiválóan alkalmas a fejlesztés-átalakítás

irányainak és irányelveinek meghatározására, egy rövid, közép, és

hosszú távú cselekvési program kontúrjainak a megrajzolására az

előzőekben bemutatott három szinten.
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TÁRSADALMI SZINT

A magyar munkavállalók motiválatlanságának és egyéb, a vállalatve-

zetők által említett negatív, vagy a globális munkakultúrától legalábbis

idegen vonásainak okaként az általános értékrend hiányát, vagy egy

értékrendbeli zavarodottságot szokás megjelölni. Több interjúalany

szerint ezt a hiányt vagy zavarodottságot az iskolának kellene orvo-

solnia. Úgy gondolják, szükség volna az alapvető emberi értékek vilá-

gos közvetítésre és képviseletére az oktatási intézményekben. Ebben

sok igazság lehet, bár nehezen elképzelhető, hogy könnyű lenne tár-

sadalmi konszenzust teremteni e kérdésben. Iskolarendszerünk jelen-

legi állapotában valószínűleg nem is volna képes megbirkózni ekkora

feladattal. És valószínűleg nem is lesz képes mindaddig, amíg nem

veszi körül és nem hatja át egy erős társadalmi egyetértés és közhan-

gulat. A magyar társadalom 20–25 évvel ezelőtti értékrendje jobbára

szétesett, az új értékek pedig még nem szervesültek egésszé. Az ér-

tékválságot pedig sem a társadalmi felelősségvállalásban élenjáró

nemzetközi nagyvállalatok, sem az iskolarendszer nem tudják önma-

gukban megoldani – erre csak maga a társadalom képes. Társadalmi

szintű új közmegegyezés nélkül viszont nem vihetők sikerre a társa-

dalmi és intézményi reformok, de nem állhat rendelkezésre az az

energia és eltökéltség sem, amely a változásokhoz – tekintettel azok

horderejére és méreteire – elengedhetetlenek.

Ez az új közmegegyezés csak viták, közös megfontolások, a célok el-

érése érdekében kötött új szövetségek útján jöhet létre. Csakis így

képzelhető el egy olyan Új Társadalmi Szerződés, ami szilárd alapja

lehet egy kikristályosodó új értékrendnek. Egy ilyen horderejű válto-

zást a társadalom és a különböző pozíciókban működő vezetői csakis

saját magán/magukon kérheti/kérhetik számon.

Lehetséges, hogy Magyarország jelenlegi állapota alkalmas egy ilyen

léptékű átalakulás megindulásához.
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Ezt az összefüggést akkor is érdemesnek tartottuk megemlíteni, ha

messze túlmutat az empirikus kutatás keretein. Feladatunk ugyanis

ennél több volt: arra kerestünk válaszokat, hogy ki lehet-e találni és

hogyan az új magyar munkakultúrát.

A magyar munkavállalók számos általunk felsorolt illetve fel nem so-

rolt módon juthatnak közelebb a globális munkakultúrához, de szilárd

értékrenden alapuló munkakultúrát csak össztársadalmi szinten lehet

„kitalálni”.

A társadalmi reformfolyamat és az új közmegegyezés hatásai érte-

lemszerűen csak hosszú távon érvényesülhetnek a maguk teljessé-

gében. Ám az őket kihordó folyamatok már a kezdetektől pozitívan be-

folyásolhatják az intézmények működését és részvételét, és magát a

munkakultúrát, amennyiben fókuszba állítják a fő szereplők (stake-

holderek) együttműködési hajlandóságát és biztosítják az állandó visz-

szacsatolás kontrollmechanizmusait.

AZ OKTATÁSI RENDSZER SZINTJE

Egy mai magyar oktatási intézmény sok szempontból különbözik egy

nemzetközi nagyvállalattól. A magyar munkakultúra fő jellegzetessé-

gei azonban az oktatási intézményeinkben is tetten érhetőek. Sőt, sok

intézményünk még ma is a globális munkakultúrától érintetlenül mű-

ködik, rájuk tehát még inkább jellemzők lehetnek a felsorolt tulajdon-

ságok. A pozitív irányú szemlélet- és magatartásváltás esetükben an-

nál az evidens ténynél fogva is meghatározó jelentőségű, mivel ők ké-

szítik fel és bocsátják útjára az ún. magyar munkaerőt. Annak kultúrá-

jára tehát minden más intézményünknél nagyobb hatással bírnak.
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Az oktatási rendszer bonyolult szerkezetének és beidegződött, mély-

gyökerű intézményi szokásainak átalakítása, az állandó mozgásban

és átalakulásban lévő globális környezet gyorsan változó igényei sze-

rinti áthangolása nem egyszerű és nem is rövidtávú feladat.

Viták, konfliktusok és tudatos konszenzuskeresés nélkül sikeres vég-

rehajtása elképzelhetetlen. De az is biztos, hogy oktatási intézménye-

inknek legalább olyan rugalmasnak és változásra hangoltnak, „rezili-

ensnek” kell lenniük, mint maguknak a vállalatoknak, vagy a bennük

tevékenykedő munkavállalóknak. Az egyetemek a változásra hangolt-

ság szempontjából kulcspozícióban vannak, hiszen ők nem csak egy-

szerűen az élet különböző területein elhelyezkedő diplomásokat „ter-

melnek”, hanem ők képezik azokat a tanárokat, akik döntő hatással

lehetnek a majdani munkakultúra alapjait alkotó értékek és szemlé-

letmód alakulására.

Ezen a téren Magyarország európai összeghasonlításban erős és nö-

vekvő lemaradásban van a nehéz helyzetükből éppen az oktatási

rendszer átalakítása révén kikerült országokhoz képest.

Ezen a területen a pozitív hatások egy esetleges átalakulás megindu-

lását követően is csak közép és hosszú távon várhatóak. Ahhoz

azonban, hogy a szükséges stratégiai döntések megszülessenek,

szükség van demonstrációs hatásra, azaz a legjobb példák felmutatá-

sára és egy modell kidolgozására, valamint a társadalom akaratára,

változás iránti igényének világos megnyilvánulására.

A VÁLLALATI SZINT

A fejlesztést és a felsorolt problémák, hiányosságok kiküszöbölése

érdekében a továbbképzési programok bevezetését vállalati szinten
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érdemes folytatni. Az új programok hatékonysága és a már létező

programok bevezetésének kiterjesztése, általánossá tétele már rövid-

távon mérhető. A munkakultúra alakítása érdekében számos innovatív

training, az együttműködést, együtt gondolkodást és a csapatmunkát

fejlesztő program áll rendelkezésre – közülük néhányat felsorolunk a

Javaslatok fejezetben. Ezek a programok azonnal bevezethetőek és

már rövidtávon érzékeltetik hatásukat a vállalatok teljesítményében,

„versenyképességük” fokozásában vagy szinten tartásában. Azonban

hatásuk a munkakultúra egészére óhatatlanul elszigetelt, de legalább-

is limitált marad, amennyiben megmaradnak a vállalatok falain belüli

képzéseknek. Ez még akkor is igaz, ha kalkuláljuk a tovagyűrűző vagy

lecsorgó hatásokat.

Tartósabb, átfogóbb és mélyebb változásokhoz vezethet a magyar

munkakultúra terén, ha a vállalati innováció kiterjed a másik két szfé-

rára és összekapcsolódik az ott megindult folyamatokkal, erősítve és

felgyorsítva azokat, biztosítva a visszacsatolás mechanizmusait és

segítve a fenntarthatóságot (anyagi, szellemi és intézményi értelem-

ben). Ezzel egy olyan innováció valósulhatna meg, amely egyesítené

a különböző szinteken megfogalmazott, részben bevezetett, de általá-

ban elszigetelt újításokat és munkakultúrát fejlesztő reformokat, és

képes lenne kihasználni az intézmények közötti falak elbontásából

származó előnyöket és energiákat. A Javaslatokban egy ilyen innová-

ciós modell felvázolására kísérletet is teszünk.
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A kutatás összefoglalása

Kutatásunk kiinduló felvetéseit az empirikus vizsgálatok részben alá-

támasztották, amennyiben beigazolódott, hogy a magyar munkaerő

kultúrája még a 19, az elithez tartozó nemzetközi nagyvállalat (illetve

a Magyar Posta) esetében is sok tekintetben elmarad a nemzetközi

elvárásokkal szemben. Ebből bátran lehet arra következtetni, hogy a

helyzet a magyar munkaerő jelentős hányadát (mintegy ¾ részét) fog-

lalkoztató KKV-k és egyéb (állami etc.) szektorok esetében még ked-

vezőtlenebb.

Mindez nemcsak a nemzetközi nagyvállalatok, hanem a gazdaság

egészének versenyképességét, hosszabb távon vonzerejét és globális

megítélését is negatívan befolyásolja.

Ugyanakkor az értékszociológia módszereivel végzett empirikus vizs-

gálat arra is rámutatott, hogy a kiválasztott 20 vállalatnál dolgozók je-

lentős része tisztában van a fogyatékosságokkal és kész tudását,

kompetenciáit és skilljeit minden tekintetben továbbfejleszteni. Az,

hogy ez a továbbtanulási, a globális munkakultúra felé való nyitási

készség még nem, vagy csak elégtelen mértékben realizálódott, az

egyéni munkavállalói hozzáálláson és „befektetési hajlandóságon” kí-

vül más tényezőknek és szereplőknek is köszönhető.

Ahhoz, hogy a lappangó potenciális lehetőség realizálódjon, olyan ke-

retfeltételek szükségesek, amelyek ma még nem vagy csak részlege-

sen és töredékesen állnak rendelkezésre.

A vállalatokon belüli továbbképzések és trainingek jelentősége nem

alábecsülhető, hiszen a vállalat tudja leginkább, hogy munkatársainak

mely területeken van szüksége továbbképzésre. Ezek a programok

rendszerint sikeresek és számuk és tartalmunk növelhető és fejleszt-

hető. Ugyanakkor ezzel csak az amúgy is magasabb munkakultúrával

rendelkező – az egyszer már kiválasztottak – továbbfejlődése oldható
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meg, tegyük hozzá: részlegesen. A globális munkakultúra elsajátítása

kiemelkedő vállalatoknál dolgozók esetében pozitív hatással lehet a

magyar munkakultúra egészére: egyrészt a demonstrációs hatás miatt

(más vállalatok előbb-utóbb követni fogják a legjobb példákat), más-

részt egy sajátos „trickle down” effektus következtében az új „kultúra”

szétterjedhet a társadalom és gazdaság szélesebb rétegeiben.

Bármilyen pozitívak is legyenek ezek a hatások, önmagukban aligha

fognak átfogó és főleg gyors változást eredményezni a munkakultúra

egészét tekintve. Rövidtávon egy-egy vállalat sikeresen orvosolhatja a

segítségükkel aktuális gondjait, ez azonban nem lesz hatással a mun-

kaerő-piacról beáramlók minden felmérés szerint rohamosan romló

foglalkoztathatósági és egyéb minőségi mutatóira. Célszerű tehát –

ahogy a kutatás kezdetén feltételeztük – a vállalati kapukon túlra is te-

kinteni, ha átfogóbb és tartós megoldást akarunk találni.

A vállalati szféra mellett az oktatási rendszer, az oktatási-képzési in-

tézmények világa, ahol megoldást találhatunk. Ez a világ azonban

nem függetleníthető a társadalom egészétől, attól az értékrendtől és

azoktól a működési mechanizmusoktól, amelyek fenntartják és legiti-

málják – vagy esetleg megváltoztatják – mindazt, amit a munkaerő

kultúrájának nevezünk.

Mindezek alapján, összhangban a kutatási tervben megfogalmazot-

takkal, a munkakultúra megváltoztatására tett javaslatainkat mindhá-

rom szféra szereplői számára igyekeztünk megfogalmazni. Természe-

tesen ezek a „szférák” nem elkülönülten, egymástól hermetikus elzárt-

ságban léteznek; tehát az egyik területen elindított változások, inno-

vációk hatása akár közvetlenül és azonnal is érvényesülhet a másik

területen.

Ennek belátásával azonban nem elégedtünk meg: javaslataink egy

része egyszerre szól mindegyik szférának, sőt feltételezi kölcsönhatá-

sukat, egymásra utaltságukat és szoros együttműködésüket.
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A jelentésben felhasznált

ábrák és táblák
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1. Ábra

Milyen képességekre van szüksége önnek
jelenlegi munkájában?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

17,4

17,3

17,2

13,3

11,5

9,2

9,1

5,0

szaktudásra

logikus gondolkodásra

jó együttmûködési készségre

találékonyságra, kreativitásra

kitartásra, szorgalomra, értelmi képességekre

kézügyességre

összpontosítási képességre

fizikai erõre

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

%
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2. Ábra

Mi jellemzőÖnre, mint munkavállalóra? vs.
Mik azok a képességei, amelyekre nincs igazán szüksége jelenlegi munkakörében?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

15,0
9,0

8,0
4,0
4,0

3,0
3,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

-1,0
-3,0
-3,0

-4,0
-4,0

-5,0
-6,0

-9,0
-10,0

-11,0

Szabálykövetés
Tapasztalat

Szaktudás
Határozottság

Pontosság, precízitás
Alkalmazkodó-képesség

Nyelvtudás
Ambició

Együttmûködési készség
Kommunikációs képesség

Önbizalom
Változásokhoz való viszonyulás

Értelmi képesség
Fellépés

Fizikai erõnlét
Kreatívitás

Lelkiismeretesség
Kézügyesség

Egészségügyi állapot
Mûveltség

Tudatos élettervezés
Iskolai végzettség

0,0 10,0 20,0-10,0-20,0

különbség a sorrendben

A különbségeknél minél kisebb az érték, annál nagyobb a diszkrepancia a rendelkezés és a szükség között. Pozitív
értékek esetén a szükség nagyobb a rendelkezésnél, negatív érték esetén pedig a tulajdonságokkal jobban
rendelkezik, mint amire szüksége van jelenlegi munkakörében.
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3. Ábra
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Megítélése szerint munkatársait
mivel lehetne eredményesebb munkavégzésre motiválni?

23,0

15,1

12,1

11,1

9,8

8,2

5,7

5,5

5,2

3,4

0,9

magasabb bérrel

több emberi megbecsüléssel

több szakmai megbecsüléssel

egyértelmûbb utasításokkal

jobb elõmeneteli lehetõséggel

béren felüli juttatásokkal

kellemesebb munkahelyi légkörrel

kellemesebb munkakörnyezettel

rendezettebb munkakörülményekkel

több önállósággal

egyéb

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

%

4a. Ábra

gyakran

néha

soha

23,8%

67,3%

8,9%

Milyen gyakran kap egy elismerő szót
a munkahelyén?
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4b. Ábra

68,9

6,3

4,9

9,2

4,2

6,6

Régebben vagy soha

19-24 hónapja

13-18 hónapja

7-12 hónapja

3-6 hónapja

3 hónapon belül

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

%

Mikor léptették elő legutóbb?
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5. Ábra

45,6

9,3

26,2

18,9

nem éltem ilyen javaslattal

egy javaslattal

1-5 javaslattal

folyamatosan élek ilyen javaslatokkal

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

%

Az utóbbi egy hónapban
hány munkahelyi javaslattal élt?
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6. Ábra
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Melyik típusú munkát végzi szívesebben?

33,8

66,2

A már megszokott, ismert munkafolyamatokat

Szereti, ha a munkafolyamatot gyakran cserélik

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

%

7. Ábra
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Egy-egy új termelési folyamat beindítása
megítélése szerint ...

56,0

32,8

11,2

izgalommal várt, érdekes, pozitív esemény

általában feszültségekkel terhelt idõszak

nincs jelentõsége

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

%
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8a. Ábra

1,6

4,5

10,1

19,0

25,1

37,4

5 vagy több

4

3

2

1

0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

%

Az előző tíz évben
hányszor változtatott munkahelyet?
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átlag =1,37

8b. Ábra

49,5

35,1

15,4

nem foglalkoztam, foglalkozom vele

időnként eszembe jutott

igen, folyamatosan foglalkoztatott

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

%

Az elmúlt egy évben foglalkoztatta-e
a munkahely váltás gondolata?
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9. Ábra

88,3

2,8

2,5

2,2

1,6

1,6

0,5

0,3

0,2

magasabb fizetés

továbbfejlődés, önképzés lehetősége

rugalmasabb munkaidő

kellemesebb munkahelyi légkör

közelebbi munkahely

egyéb

jobb előmeneteli lehetőség

egy helyen dolgozhatna hozzátartozóival, barátaiva

külföldi tapasztalatszerzés

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

%

Milyen okokból váltana munkahelyet?
(Első említés)
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10. Ábra

30,7

13,8

11,1

9,8

8,9

6,6

5,2

3,9

3,2

2,5

2,3

1,9

magasabb fizetés

továbbfejlődés, önképzés lehetősége

jobb előmeneteli lehetőség

rugalmasabb munkaidő

külföldi tapasztalatszerzés

közelebbi munkahely

kellemesebb munkahelyi légkör

béren felüli juttatásokkal (sportolási lehetőség,

jobb munkahelyi vezetés

kellemesebb munkahelyi környezet

egy helyen dolgozhatna hozzátartozóival, barátaiva

egyéb

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

%

Milyen okokból váltana munkahelyet?
(Összes említés)
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11. Ábra

Ha megszűnne a munkája, munkahelye, könnyen találnak
magának máshol, más cégnél legalább ilyen jó munkát?
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43,7

24,2

27,8

4,3

könnyen

meglehetõsen nehezen

nehezen

nem találna megfelelõ munkát

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

%
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12. Ábra

igen

nem

58,0%

42,0%

Ha volna hozzá megfelelő tőkéje,
elindítana-e egy (kis) vállalkozást?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI
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13. Ábra

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

Vállalná-e, hogy részt vesz valamilyen
a munkáltatója által fizetettmunkaidő utáni

továbbképzésen?

igen

nem

92,9%

7,1%

14. Ábra
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Fontosnak érzi-e, hogy a vállalaton kívül
továbbképezze magát?

igen

nem

87,1%

12,9%
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15. Ábra
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Tervezi-e, hogy
részt vesz ilyen képzésen?

igen

nem

nem gondolkoztam el

60,2%

26,1%

13,7%

16. Ábra

72,8

14,5

9,5

2,7

0,5

idegennyelvi

jelenlegi szakmájában

új szakma tanulása

másokkal való együttmûködés, kommunikáció

egyéb

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

%

Milyen típusú képzésben venne részt szívesen?
(Első említés)

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI
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17. Ábra

37,6

26,0

23,8

10,8

1,8

idegennyelvi

jelenlegi szakmájában

új szakma tanulása

másokkal való együttmûködés, kommunikáció

egyéb

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

%

Milyen típusú képzésben venne részt szívesen?
(Összes említés)
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18. Ábra
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Figyel-e a cége arra, hogy
Önnek képzésre van szüksége?

igen, rendszeresen

rendszertelenül

soha

46,9%

38,6%

14,4%
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19. Ábra
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Részt vesz-ejelenleg
valamilyen továbbképzésen, tanfolyamon?

igen

nem

28,1%

71,9%

20. Ábra

11,7

5,5

19,2

22,7

10,2

19,1

4,1

3,9

1,6

0,5

1,6

10 nagyon fontos

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 egyáltalán nem fontos

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

%

Mennyire fontos Önnek
a karrierje?
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átlag = 6,68
szórás = 2,134
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21. Ábra

Mit jelent az Ön számára
a munka, amit végez?
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45,9

34,5

14,8

2,1

2,1

0,6

szeretem csinálni; sok öröm van benne

pusztán megélhetési forrás

célt, értelmet ad az életemnek

eltelik vele az idõ

egyéb

kényszer

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

%
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22. Ábra
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Mi jellemző Önre?

11,6

45,2

37,8

3,1

2,3

nagyon élvezem a munkámat

élvezem a munkámat

élvezem is meg nem is

nem élvezem

egyáltalán nem élvezem

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

%
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23. Ábra

igen

nem

45,4% 54,6%

Méltányosnak tartja azt a bért, fizetést,
amit munkájáért kap?
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24a. Ábra

Ön szerint mi volna a méltányos ellenértéke az ön munkájának?
Jelenlegi bérénél, fizetésénél …
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3,3

5,7

28,7

55,2

7,2

még ennél is több

100 %-kal több

50 %-kal több

20 %-kal több

10 %-kal több

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

%
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24b. Ábra

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

Megkapja-e Ön munkájának ellenértékét munkabérben,
lakásban, szociális juttatásokban és más anyagi javakban?

14,0

47,2

36,8

2,1

sokkal kevesebbet kap, mint amennyit ad

kevesebbet kap, mint amennyit ad

körülbelül annyit kap, mint amennyit ad

többet kap, mint amennyit ad

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

%

25. Ábra
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Az Ön cége mit biztosít
az Ön számára?

31,4

28,9

23,2

11,3

2,6

2,1

0,3

0,2

étkezés

orvosi ellátás

sportolás

munkába járás

magánnyugdíj

nyaralás

egyéb

óvoda

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

%
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26. Ábra
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Hány óra túlórát vállal Ön általában hetente
a kötelezően előírt túlórán felül?

6,2

26,5

27,8

39,6

11 óra felett

6-10 órát

1-5 órát

0, semennyit

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

%

27a. Ábra
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Hány óra túlórát vállalna még hetente,
ha lehetőség volna rá?

5,3

22,5

22,5

49,8

11 óra felett

6-10 órát

1-5 órát

0, semennyit

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

%
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27b. Ábra

34,3

13,3

20,0

10,8

7,6

8,7

2,2

1,2

1,2

0,2

0,5

10 nagyon fontos

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 egyáltalán nem fontos

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

%

Mennyire fontos Önnek,
hogy több szabadideje legyen?
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átlag = 8,02
szórás = 2,049

28. Ábra

5,4

51,6

43,1

nincs elég szabály

megfelelõ a szabályozottság

túlságosan sok szabályt vezettek be

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

%

Megítélése szerint a cégnél
a munkavégzéshez kapcsolódóan …
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29. Ábra

Munkaköri leírása …
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42,1

54,2

3,2

0,5

pontosan megfelel az Ön által végzett munkának

nagyjából megfelel az Ön által végzett munkának

jelentõsen eltér attól

egyáltalán nem felel meg az Ön által végzett munká

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

%
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30. Ábra

75,1

26,2

3,8

41,9

33,7

20,3

mindig nyíltan megbeszélheti velük problémáit

van amit nyíltan megbeszélhet, más problémákat nem

nem érzi, hogy szabadon beszélhetne

0,020,040,060,080,0100,0

%

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

%

Közvetlen felettesével Felső vezetőjével

Mi jellemzi leginkább a kapcsolatát
feletteseivel?
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31. Ábra
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Felettesei bevonják az
önt is érintő fontosabb döntések meghozatalába?

mindig

néha

soha

32,2%

52,6%

15,2%

32. Ábra

Mit tesz amikor megítélése szerint
értelmetlen utasítást kap?
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1,3

74,0

12,0

12,8

figyelmen kívül hagyom

megvitatom a fõnökkel

helyette a végrehajtható lépéseket teszem meg

nem szoktam ilyen utasításokat kapni

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

%
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33. Ábra
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Melyik típusú munkákat
kedveli jobban?

egyedül végzendõket

csoportban végzetteket

39,8%

60,2%

34. Ábra
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Amikor a csoport egyik tagja
lassabban vagy selejtesen dolgozik, Önök ….

86,6

9,2

2,1

2,2

segítik

nyíltan felvállalják vele a konfliktust

a felettesekhez fordulnak

hallgatnak a dologról

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

%
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35. Ábra
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Mi a legjellemzőbb akkor, amikor a munkahelyi kollektívát
valamilyen méltánytalanság éri?

36,8

18,8

17,4

11,1

8,7

7,2

egyes hangadók lépnek csak fel

a kollektíva összetartóan lép fel érdekei védelméb

mindenki inkább hallgat, félti a munkahelyét

a kollektíva alapvetõen megosztott

a szakszervezet vállalja fel az ügyet

a kollektíva tagjai egymással is versenyeznek

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

%

36. Ábra

igen

nem

75,9%

24,1%

Biztosnak érzi-e
a munkahelyét?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI
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37. Ábra

33,0

16,6

21,6

11,6

6,3

6,9

1,3

1,1

0,9

0,2

0,8

10 nagyon fontos

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 egyáltalán nem fontos

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

%

Mennyire fontos Önnek
a cég jó híre?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

átlag = 8,14
szórás = 1,960

38. Ábra

49,5

16,7

14,4

8,1

4,1

4,2

0,5

1,4

0,3

0,2

0,6

10 nagyon fontos

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 egyáltalán nem fontos

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

%

Mennyire fontos Önnek
a cég üzleti sikere?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

átlag = 8,70
szórás = 1,817
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39. Ábra

35,6

11,7

10,8

10,6

9,4

6,4

5,3

4,4

3,0

2,8

0,2

Magyarországon működő külföldi multi

kisvállalkozónál

magyar nagyvállalat

magyar kisvállalat

magyar középvállalat

közalkalmazott volt

külföldön dolgozott

egyéb

kisvállalkozó volt

magyar multi

nem dolgozott – ha ez az első munkahelye

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

%

Korábban
milyen munkahelyeken dolgozott?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

40. Ábra

23,9

22,3

13,3

12,3

9,3

5,5

5,2

3,7

2,2

1,3

1,2

Magyarországon működő külföldi multihoz

külföldre menne dolgozni

magyar nagyvállalathoz

magyar multihoz

magyar középvállalathoz

kisvállalkozó lenne

magyar kisvállalathoz

közalkalmazotti állást vállalna

kisvállalkozóhoz

nem dolgozna

egyéb

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

%

Ha új munkahelyet keresne,
hova menne el dolgozni?

(Összes említés)

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI
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41. Ábra

42,5

25,1

23,2

5,5

2,4

1,3

a magyar munkabérek alacsony volta miatt vásároljá

piacot vásároltak, vásárolnak

a magyar munkaerõ minõsége miatt vásárolják meg a

a cég technológiai színvonala miatt vásárolják meg

vonzó természeti és kulturális környezet miatt

egyéb

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

%

Ön szerint általában a céget megvásárló befektetők …

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

42. Ábra

Ön szerint a magyar társadalomra manapság mi a jellemző?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

0,2

0,3

1,0

1,8

3,9

17,0

14,7

30,8

18,6

6,2

5,5

10 Jókedvû

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 Rosszkedvû

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

%

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

átlag = 3,28
szórás = 1,663



102

43. Ábra

Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

9,1

8,7

8,7

8,3

8,1

8,1

7,7

7,7

7,6

7,6

7,1

7,0

6,5

4,8

3,6

2,8

2,7

1,9

1,4

Megbízhatóság

Tisztaság

Törvények tisztelete

Önállóság

Felelõsségteljesség

Emberségesség

Találékonyság, ügyesség

Jókedv

Jó-, vagy rossz szakember

Fegyelmezettség

Sokoldalúság

Mûveltség

Vállalkozási kedv

Az értelme, vagy az érzelmei irányítják

Költekezés, pénzzel való bánásmód

Izgágaság, veszekedés

Lustaság

Irigység

Rosszindulatúság

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

átlag

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

0 - Nem nagyon megbízható 10 - Nagyon megbízható

44. Ábra

Ön szerint mi jellemző
a magyarokra, és mi a németekre?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

2,2

1,2

1,2

1,0

1,0

0,8

0,5

0,3

-0,3

-0,4

-0,6

-1,0

-1,0

-1,2

-1,4

-1,6

-1,8

-2,0

-2,0

irigy

költekezõ, nem tud bánni a pénzzel

érzelmeik és nem értelmük irányítja õket

rosszindulatú

izgága, veszekedõ

találékony, ügyes

lusta

sokoldalú

emberséges, jó szívû

jó szakember

mûvelt

tiszta, rendes

önálló

megbízható

vállalkozó kedvû

felelõsségteljes polgár

tisztességes, törvénytisztelõ polgár

jókedvû

fegyelmezett

0,0 1,0 2,0 3,0-1,0-2,0-3,0

átlagok különbsége

Különbség

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

Pozitív a szám, ha a magyarokra inkább jellemzõ, negatív, ha a németekre inkább jellemzõ a tulajdonság
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45. Ábra

2,2

4,1

8,4

13,7

13,5

23,6

11,0

14,6

5,3

1,9

1,6

10 Nagyon megbecsülik õket

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 Nagyon lenézik õket

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

%

Ön szerint általában a külföldiek
megbecsülik a magyarokat, vagy lenézik őket?

A magyar munkakultúra állapota, 2008 IBM - ISES - MTA PTI

átlag = 5,22
szórás = 2,120
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46. Ábra

MU3 Munkavállalói önkép 2+

ET Rokeach (önkép) 1+

MU21 Általános önkép 2+

ET2 Társadalomkép (Rokeach) 1+

MG3V Relatív társadalmi helyzet 2+

MG3 Relatív életszinvonal 1+

MU20M Társadalomkép (magyar) 1+
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Táblák

MU3 Tábla

Descriptives

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

MU3A Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 640 7,23 1,705 ,067

SZAKTUDÁS 2 Posta 251 7,81 1,632 ,103

Total 891 7,40 1,704 ,057

MU3B Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 638 7,18 1,910 ,076

FIZIKAI ERŐNLÉT 2 Posta 250 7,52 1,941 ,123

Total 888 7,27 1,924 ,065

MU3C Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 7,73 1,654 ,065

TAPASZTALAT 2 Posta 251 8,28 1,566 ,099

Total 892 7,89 1,648 ,055

MU3D Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 638 7,81 2,111 ,084

KÉZÜGYESSÉG 2 Posta 249 7,57 2,105 ,133

Total 887 7,74 2,110 ,071

MU3E Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 640 8,75 1,222 ,048

ÉRTELMI KÉPESSÉG 2 Posta 251 8,74 1,330 ,084

Total 891 8,75 1,253 ,042

MU3F Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 8,69 1,353 ,053

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 2 Posta 250 8,77 1,391 ,088

KÉSZSÉG Total 891 8,71 1,364 ,046

MU3G Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 8,01 1,382 ,055

MŰVELTSÉG 2 Posta 249 8,15 1,230 ,078

Total 890 8,05 1,342 ,045

MU3H Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 5,30 3,620 ,143

NYELVTUDÁS 2 Posta 250 4,17 3,480 ,220

Total 891 4,98 3,615 ,121
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MU3I Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 640 6,62 2,576 ,102

OLVASOTTSÁG 2 Posta 250 6,88 2,489 ,157

Total 890 6,69 2,553 ,086

MU3J Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 8,89 1,303 ,051

LELKIISMERETESSÉG 2 Posta 250 9,15 1,104 ,070

Total 891 8,96 1,255 ,042

MU3K Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 8,66 1,274 ,050

PONTOSSÁG, PRECIZITÁS 2 Posta 250 8,68 1,329 ,084

Total 891 8,67 1,289 ,043

MU3L Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 8,21 1,513 ,060

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG 2 Posta 250 8,50 1,476 ,093

Total 891 8,29 1,507 ,051

MU3M Mi jellemző Ön-
re, mint munkavállalóra?-

1 Multi 641 7,95 1,536 ,061

FELLÉPÉS 2 Posta 249 8,27 1,413 ,090

Total 890 8,04 1,509 ,051

MU3N Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 7,97 1,603 ,063

HATÁROZOTTSÁG 2 Posta 250 8,23 1,604 ,101

Total 891 8,04 1,607 ,054

MU3O Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 8,48 2,006 ,079

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 2 Posta 250 9,13 1,552 ,098

Total 891 8,66 1,912 ,064

MU3P Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 632 7,52 2,586 ,103

MEGFELELŐ 2 Posta 249 8,23 2,189 ,139

SZAKMAVÁLASZTÁS Total 881 7,72 2,500 ,084

MU3Q Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 640 8,74 1,616 ,064

EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT 2 Posta 250 8,49 1,831 ,116

Total 890 8,67 1,682 ,056

MU3R Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 8,04 1,753 ,069

ÖNBIZALOM 2 Posta 250 8,13 1,924 ,122

Total 891 8,06 1,802 ,060

MU3S Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 8,02 1,590 ,063

KREATIVITÁS 2 Posta 250 8,20 1,665 ,105

Total 891 8,07 1,613 ,054
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MU3T Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 8,32 1,628 ,064

TUDATOS ÉLETTERVEZÉS 2 Posta 250 8,59 1,492 ,094

Total 891 8,39 1,595 ,053

MU3U Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 7,11 1,919 ,076

SZABÁLYKÖVETÉS 2 Posta 250 7,30 1,980 ,125

Total 891 7,16 1,937 ,065

MU3V Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 7,30 1,796 ,071

AMBÍCIÓ 2 Posta 250 7,37 1,966 ,124

Total 891 7,32 1,844 ,062

MU3W Mi jellemző Ön-
re, mint munkavállalóra?-

1 Multi 641 8,47 1,454 ,057

ALKALMAZKODÓ- 2 Posta 250 8,70 1,359 ,086

KÉPESSÉG Total 891 8,54 1,431 ,048

MU3X Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 641 7,94 1,906 ,075

VÁLTOZÁSOKHOZ VALÓ 2 Posta 250 8,13 1,978 ,125

VISZONYULÁS Total 891 7,99 1,927 ,065

MU3Y Mi jellemző Önre,
mint munkavállalóra? -

1 Multi 640 7,83 2,018 ,080

ÖSSZEFÜGGÉSEKBEN 2 Posta 250 8,51 1,802 ,114

GONDOLKODÁS Total 890 8,02 1,982 ,066
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MU4 Tábla

Descriptives

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

MU4A Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 2,05 1,310 ,052

SZAKTUDÁS 2 Posta 250 1,43 ,853 ,054
Total 891 1,87 1,230 ,041

MU4B Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 3,79 1,828 ,072

FIZIKAI ERŐ 2 Posta 250 3,82 1,719 ,109

Total 891 3,80 1,797 ,060
MU4C Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 1,68 ,841 ,033

SZORGALOM 2 Posta 250 1,58 ,848 ,054

Total 891 1,65 ,843 ,028

MU4D Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 1,82 ,960 ,038

TAPASZTALAT 2 Posta 250 1,51 ,818 ,052

Total 891 1,73 ,932 ,031

MU4E Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 640 3,27 1,875 ,074

KÉZÜGYESSÉG 2 Posta 250 3,86 1,683 ,106

Total 890 3,43 1,842 ,062

MU4F Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 1,66 ,890 ,035

JÓ ÉRTELMI KÉPESSÉG 2 Posta 250 1,40 ,733 ,046

Total 891 1,59 ,857 ,029

MU4G Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 1,55 ,799 ,032

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG 2 Posta 250 1,34 ,629 ,040

Total 891 1,49 ,760 ,025
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MU4H Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 2,27 1,258 ,050

TANULNI AKARÁS 2 Posta 250 2,08 1,048 ,066

Total 891 2,22 1,205 ,040

MU4I Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 640 2,97 1,891 ,075

IDEGEN NYELVTUDÁS 2 Posta 250 4,27 1,543 ,098

Total 890 3,33 1,892 ,063

MU4J Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 1,74 ,915 ,036

LELKIISMERETESSÉG 2 Posta 250 1,42 ,623 ,039

Total 891 1,65 ,856 ,029

MU4K Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 639 3,03 1,425 ,056

MŰVELTSÉG 2 Posta 250 2,34 1,222 ,077

Total 889 2,84 1,405 ,047

MU4L Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 1,50 ,754 ,030

PONTOSSÁG 2 Posta 250 1,23 ,477 ,030

Total 891 1,43 ,698 ,023

MU4M Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége?

1 Multi 641 1,81 1,035 ,041

KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG 2 Posta 250 1,40 ,670 ,042

Total 891 1,69 ,965 ,032

MU4N Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 640 2,38 1,284 ,051

JÓ FELLÉPÉS 2 Posta 250 1,73 1,043 ,066

Total 890 2,20 1,255 ,042

MU4O Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 1,87 ,941 ,037

HATÁROZOTTSÁG 2 Posta 250 1,47 ,701 ,044

Total 891 1,76 ,898 ,030
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MU4P Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 2,51 1,230 ,049

AMBÍCIÓ 2 Posta 250 2,18 1,111 ,070

Total 891 2,42 1,206 ,040

MU4Q Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 2,89 1,600 ,063

MEGFELELŐ 2 Posta 250 1,81 1,152 ,073

ISKOLAI VÉGZETTSÉG Total 891 2,58 1,564 ,052

MU4R Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 638 1,83 1,094 ,043

EGÉSZSÉG 2 Posta 250 1,60 ,961 ,061

Total 888 1,77 1,063 ,036

MU4S Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége?

1 Multi 641 2,10 1,058 ,042

ÖNBIZALOM 2 Posta 250 1,63 ,812 ,051

Total 891 1,97 1,017 ,034

MU4T Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége?

1 Multi 640 2,25 1,214 ,048

KREATIVITÁS 2 Posta 250 2,12 1,257 ,079

Total 890 2,21 1,226 ,041

MU4U Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 636 2,95 1,436 ,057

ÉLETCÉL, 2 Posta 250 2,50 1,389 ,088

TUDATOS ÉLETSZERVEZÉS Total 886 2,82 1,436 ,048

MU4V Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 1,75 ,850 ,034

SZABÁLYKÖVETÉS 2 Posta 250 1,48 ,713 ,045

Total 891 1,67 ,822 ,028

MU4W Mik azok a ké-
pességei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 1,71 ,797 ,031

ALKALMAZKODÁS 2 Posta 250 1,50 ,666 ,042

Total 891 1,65 ,767 ,026
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MU4X Mik azok a képes-
ségei, amelyekre nincs
igazán szüksége jelenlegi
munkakörében?

1 Multi 641 1,97 1,056 ,042

KÉPES VAGYOK VÁLTOZNI 2 Posta 249 1,66 1,004 ,064

Total 890 1,88 1,051 ,035
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A1 Tábla

Final Cluster Centers

Cluster

1 2

MU3A Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- SZAKTUDÁS
6,5 7,8

MU3B Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- FIZIKAI ERŐNLÉT
6,5 7,8

MU3C Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- TAPASZTALAT
7,1 8,3

MU3D Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- KÉZÜGYESSÉG
7,3 8,3

MU3E Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- ÉRTELMI KÉPESSÉG
8,1 9,3

MU3F Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG
8,2 9,1

MU3G Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- MŰVELTSÉG
7,4 8,6

MU3H Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- NYELVTUDÁS
3,7 6,6

MU3I Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- OLVASOTTSÁG
5,6 7,5

MU3J Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- LELKIISMERETESSÉG
8,3 9,4

MU3K Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- PONTOSSÁG, PRECIZITÁS
8,1 9,1

MU3L Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG
7,5 8,8

MU3M Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- FELLÉPÉS
7,2 8,6
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MU3N Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- HATÁROZOTTSÁG
7,1 8,7

MU3O Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- ISKOLAI VÉGZETTSÉG
7,6 9,2

MU3P Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- MEGFELELŐ SZAKMAVÁLASZTÁS
6,3 8,5

MU3Q Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT
8,2 9,2

MU3R Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- ÖNBIZALOM
7 9

MU3S Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- KREATIVITÁS
7 9

MU3T Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- TUDATOS ÉLETTERVEZÉS
8 9

MU3U Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- SZABÁLYKÖVETÉS
6 8

MU3V Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- AMBÍCIÓ
6 8

MU3W Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG
8 9

MU3X Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- VÁLTOZÁSOKHOZ VALÓ VISZONYULÁS
7 9

MU3Y Mi jellemző Önre, mint munkavállalóra?

- ÖSSZEFÜGGÉSEKBEN GONDOLKOZÁS
7 8
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A2 Tábla

N Mean Std.
Deviation

Std.
Error

1 Negatív 274 -,12 ,965 ,058

2 Pozitív 331 -,18 1,042 ,057

EM1V1 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 SZERESD FELEBARÁTODAT

 SZERESD ÖNMAGAD Total 605 -,15 1,008 ,041

1 Negatív 274 -,95 ,971 ,059

2 Pozitív 330 -,68 1,056 ,058

EM1V2 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 LÉGY SIKERES

 LÉGY BECSÜLETES Total 604 -,80 1,026 ,042

1 Negatív 274 ,26 1,098 ,066

2 Pozitív 330 ,44 1,062 ,058

EM1V3 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 KORLÁTOZD VÁGYAIDAT

 ÉLD KI SZABADON VÁGYAIDAT Total 604 ,36 1,081 ,044

1 Negatív 274 ,39 ,955 ,058

2 Pozitív 331 ,48 ,961 ,053

EM1V4 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 ENGEDELMESKEDJ

 LÉGY FÜGGETLEN, AUTONÓM Total 605 ,44 ,959 ,039

1 Negatív 273 ,10 1,010 ,061

2 Pozitív 331 ,10 1,028 ,057

EM1V5 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 ÉLVEZD AZ ÉLETET

 DOLGOZZ Total 604 ,10 1,019 ,041

1 Negatív 274 -,08 ,989 ,060

2 Pozitív 331 ,00 1,112 ,061

EM1V6 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 VALÓSÍTSD MEG ÖNMAGAD

 ÁLDOZD FÖL ÖNMAGAD

SZERETTEIDÉRT

Total 605 -,04 1,058 ,043

1 Negatív 273 -,60 ,919 ,056

2 Pozitív 331 -,50 ,935 ,051

EM1V7 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 TAKARÉKOSKODJ

 FOGYASSZ
Total 604 -,54 ,929 ,038
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1 Negatív 273 -,57 1,110 ,067

2 Pozitív 331 -,44 1,089 ,060

EM1V8 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 BECSÜLD MEG, AMID VAN

 SZEREZZ MINÉL TÖBBET Total 604 -,50 1,100 ,045

1 Negatív 273 ,05 ,869 ,053

2 Pozitív 330 ,08 ,959 ,053

EM1V9 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 VÉDD JOGAIDAT

 TELJESÍTSD KÖTELESSÉGEDET Total 603 ,07 ,919 ,037

1 Negatív 273 -,30 ,994 ,060

2 Pozitív 331 -,28 1,059 ,058

EM1V10 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 TÖRŐDJ AZ ELESETTEKKEL

 MINDENKI A MAGA SZEREN-

CSÉJÉNEK KOVÁCSA
Total 604 -,29 1,030 ,042

1 Negatív 273 ,49 ,908 ,055

2 Pozitív 330 ,79 ,906 ,050

EM1V11 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 AZ ÉLET GYÖNYÖRŰSÉGES

KALAND

 AZ ÉLET SZENVEDÉS
Total 603 ,66 ,919 ,037

1 Negatív 273 ,78 ,990 ,060

2 Pozitív 328 1,01 ,963 ,053

EM1V12 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 AZ ÉLET CÉLJA AZ ÜDVÖSSÉG

 AZ ÉLET CÉLJA A BOLDOGSÁG Total 601 ,91 ,981 ,040

1 Negatív 273 ,82 1,041 ,063

2 Pozitív 331 1,07 1,014 ,056

EM1V13 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 AZ EMBER MAGA ALAKÍTJA A

SORSÁT

 AZ EMBER NEM URA A MAGA

SORSÁNAK

Total 604 ,96 1,033 ,042

1 Negatív 273 -,47 1,216 ,074

2 Pozitív 331 -,59 1,137 ,062

EM1V14 Ön melyiket tartja fonto-
sabbnak a kettő közül?

 EGYEDÜL VAGYOK, CSAK

MAGAMRA SZÁMÍTHATOK

 EGY KÖZÖSSÉG TAGJA VA-

GYOK, AMELYÉRT VALAMIT

TENNEM KELL

Total 604 -,53 1,173 ,048
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B Tábla

N
Mea

n
Std.

Deviation
Std.
Error

1 Negatív 266 ,79 ,408 ,025

2 Pozitív 324 ,86 ,350 ,019

EMB1A Ön melyik véleménnyel ért
egyet, melyikkel esetleg nem?

AZ EMBER ALAPVETŐEN JÓ,
JÓRAVALÓ, JÓ SZÁNDÉKÚ Total 590 ,83 ,378 ,016

1 Negatív 269 ,80 ,398 ,024

2 Pozitív 321 ,75 ,435 ,024

EMB1B Ön melyik véleménnyel ért
egyet, melyikkel esetleg nem?

AZ EMBER BŰNÖS, DE MEG-

BÁNHATJA BŰNEIT, ÉS JÓ

ÚTRA TÉRHET Total 590 ,77 ,419 ,017

1 Negatív 267 ,06 ,238 ,015

2 Pozitív 323 ,06 ,236 ,013

EMB1C Ön melyik véleménnyel ért
egyet, melyikkel esetleg nem?

AZ EMBER ALAPVETŐEN

ROSSZ, TELE VAN GONOSZ

INDULATOKKAL Total 590 ,06 ,236 ,010

1 Negatív 262 ,77 ,421 ,026

2 Pozitív 323 ,77 ,423 ,024

EMB1D Ön melyik véleménnyel ért
egyet, melyikkel esetleg nem?

AZ EMBER ALAPVETŐEN BE-

CSÜLETES Total 585 ,77 ,422 ,017

1 Negatív 272 6,83 1,757 ,107

2 Pozitív 331 7,72 1,563 ,086
SZA1 Önnek mekkora befolyása
van saját sorsának alakításában?

Total 603 7,32 1,711 ,070

1 Negatív 241 1,61 ,488 ,031

2 Pozitív 300 1,54 ,499 ,029
IV1 Önhöz melyik vélemény áll kö-
zelebb az alábbiak közül?

Total 541 1,57 ,495 ,021

1 Negatív 271 4,80 2,494 ,151

2 Pozitív 332 4,19 2,628 ,144

LK1A Hová helyezné a skálán a
saját véleményét a következő kije-
lentésekkel kapcsolatban?

ÖNGONDOSKODÁS Total 603 4,47 2,584 ,105



117

1 Negatív 273 3,81 2,275 ,138

2 Pozitív 332 3,05 2,161 ,119

LK1B Hová helyezné a skálán a
saját véleményét a következő kije-
lentésekkel kapcsolatban?

VERSENY Total 605 3,39 2,244 ,091

1 Negatív 273 5,78 2,563 ,155

2 Pozitív 332 5,40 2,577 ,141

LK1C Hová helyezné a skálán a
saját véleményét a következő kije-
lentésekkel kapcsolatban?

MUNKA ÉS A SIKER ÖSSZE-

FÜGGÉSE Total 605 5,57 2,575 ,105

1 Negatív 256 1,43 ,496 ,031

2 Pozitív 322 1,33 ,472 ,026
LK2 A két állítás közül melyik áll
közelebb az Ön véleményéhez?

Total 578 1,38 ,485 ,020

1 Negatív 273 3,96 ,766 ,046

2 Pozitív 331 4,11 ,725 ,040

PO2A Ön szerint mennyire függ
ezektől a tényezőktől az, hogy ho-
gyan boldogul az ember?

AZ EMBER TEHETSÉGÉTŐL,
MUNKÁJÁTÓL, ERŐFESZÍTÉ-

SEITŐL
Total 604 4,04 ,747 ,030

1 Negatív 270 2,49 1,041 ,063

2 Pozitív 324 2,41 1,030 ,057

PO2B Ön szerint mennyire függ
ezektől a tényezőktől az, hogy ho-
gyan boldogul az ember?

POLITIKAI MAGATARTÁSÁ-

TÓL, POLITIKAI, TÁRSADALMI

MUNKÁJÁTÓL
Total 594 2,45 1,035 ,042

1 Negatív 270 3,96 ,928 ,056

2 Pozitív 331 3,76 ,962 ,053

PO2C Ön szerint mennyire függ
ezektől a tényezőktől az, hogy ho-
gyan boldogul az ember?

ÖSSZEKÖTTETÉSEKTŐL,
PROTEKCIÓJÁTÓL, URAMBÁ-

TYÁM KAPCSOLATAITÓL
Total 601 3,85 ,951 ,039

1 Negatív 271 3,51 1,032 ,063

2 Pozitív 326 3,39 1,072 ,059

PO2D Ön szerint mennyire függ
ezektől a tényezőktől az, hogy ho-
gyan boldogul az ember

ÜGYESKEDÉSEITŐL, TÖRTE-

TÉSÉTŐL, GÁTLÁSTALANSÁ-

GÁTÓL Total 597 3,44 1,055 ,043
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1 Negatív 272 3,11 1,016 ,062

2 Pozitív 330 3,29 1,029 ,057

PO2E Ön szerint mennyire függ
ezektől a tényezőktől az, hogy ho-
gyan boldogul az ember

TISZTESSÉGES, ERKÖLCSÖS

MAGATARTÁSÁTÓL Total 602 3,21 1,027 ,042
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C Tábla

C_ TÁBLA N Mean Std.
Deviation

Std.
Error

1 Negatív 272 6,71 1,794 ,109

2 Pozitív 330 7,62 1,561 ,086

EG1A Mennyire elégedett a követ-
kezőkkel?

ÉLETE EDDIGI ALAKULÁSÁ-

VAL, EDDIGI ÉLETPÁLYÁJÁVAL
Total 602 7,21 1,730 ,071

1 Negatív 272 6,13 1,861 ,113

2 Pozitív 328 7,19 1,865 ,103

EG1B Mennyire elégedett a követ-
kezőkkel?

ÖNMAGA TESTI ADOTTSÁGAI-

VAL, KÜLSŐ MEGJELENÉSÉ-

VEL
Total 600 6,71 1,935 ,079

1 Negatív 272 6,61 1,547 ,094

2 Pozitív 330 7,70 1,254 ,069

EG1C Mennyire elégedett a követ-
kezőkkel?

TEHETSÉGÉVEL

Total 602 7,21 1,495 ,061

1 Negatív 272 7,03 1,544 ,094

2 Pozitív 329 8,09 1,266 ,070

EG1D Mennyire elégedett a követ-
kezőkkel?

JELLEMÉVEL, KARAKTERÉVEL

Total 601 7,61 1,495 ,061

1 Negatív 268 5,91 2,105 ,129

2 Pozitív 322 7,42 1,595 ,089

EG1E Mennyire elégedett a követ-
kezőkkel?

JÖVŐBELI KILÁTÁSAIVAL

Total 590 6,73 1,991 ,082

1 Negatív 261 ,23 ,419 ,026

2 Pozitív 315 ,35 ,477 ,027

C1A Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY ÉLETEM SZÍNES, ÉR-

DEKES, TARTALMAS LEGYEN
Total 576 ,29 ,456 ,019

1 Negatív 261 ,47 ,500 ,031

2 Pozitív 315 ,43 ,496 ,028

C1B Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

AZ, HOGY GYEREKEIMET EL-

INDÍTSAM AZ ÉLETBEN
Total 576 ,45 ,498 ,021
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1 Negatív 261 ,11 ,315 ,019

2 Pozitív 315 ,10 ,303 ,017

C1C Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY TISZTESSÉGGEL TEL-

JESÍTSEM A KÖTELESSÉGE-

MET
Total 576 ,11 ,308 ,013

1 Negatív 261 ,05 ,218 ,013

2 Pozitív 315 ,04 ,192 ,011

C1D Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY SEGÍTSEK MÁSOKON

Total 576 ,04 ,204 ,008

1 Negatív 261 ,06 ,233 ,014

2 Pozitív 315 ,05 ,213 ,012

C1E Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY VALAMI MARADANDÓT

ALKOSSAK
Total 576 ,05 ,222 ,009

1 Negatív 261 ,03 ,162 ,010

2 Pozitív 315 ,03 ,176 ,010

C1F Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY GAZDAG LEGYEK

Total 576 ,03 ,169 ,007

1 Negatív 261 ,10 ,305 ,019

2 Pozitív 315 ,16 ,366 ,021

C1G Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY MEGVALÓSÍTSAM MA-

GAM
Total 576 ,13 ,341 ,014

1 Negatív 261 ,00 ,062 ,004

2 Pozitív 315 ,00 ,000 ,000

C1H Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY HÍRES LEGYEK

Total 576 ,00 ,042 ,002

1 Negatív 261 ,00 ,000 ,000

2 Pozitív 315 ,00 ,000 ,000

C1I Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY NAGY HATALMAM LE-

GYEN
Total 576 ,00 ,000 ,000

1 Negatív 261 ,44 ,498 ,031

2 Pozitív 315 ,39 ,489 ,028

C1J Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY SZERESSEK ÉS SZE-

RESSENEK
Total 576 ,42 ,493 ,021
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1 Negatív 261 ,04 ,201 ,012

2 Pozitív 315 ,02 ,148 ,008

C1K Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY HALÁLOM UTÁN A

MENNYBE KERÜLJEK
Total 576 ,03 ,174 ,007

1 Negatív 261 ,07 ,254 ,016

2 Pozitív 315 ,03 ,184 ,010

C1L Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY HASZNOS TAGJA LE-

GYEK A TÁRSADALOMNAK
Total 576 ,05 ,219 ,009

1 Negatív 261 ,11 ,310 ,019

2 Pozitív 315 ,09 ,290 ,016

C1M Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY ÉLVEZZEM AZ ÉLETET

Total 576 ,10 ,299 ,012

1 Negatív 261 ,28 ,452 ,028

2 Pozitív 315 ,29 ,455 ,026

C1N Mi az Ön életének a célja, ér-
telme?

HOGY MINDIG MEGŐRIZZEM

EMBERI MÉLTÓSÁGOMAT
Total 576 ,29 ,453 ,019
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D Tábla

D_Tábla N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

1 Negatív 270 3,22 ,786 ,048

2 Pozitív 330 3,63 ,809 ,045
ET1V1 Ön mennyire

- ALKOTÓ SZELLEMŰ?

Total 600 3,44 ,823 ,034

1 Negatív 270 3,91 ,713 ,043

2 Pozitív 330 4,17 ,615 ,034
ET1V2 Ön mennyire

- BÁTOR, GERINCES?

Total 600 4,05 ,673 ,027

1 Negatív 270 3,38 1,016 ,062

2 Pozitív 330 3,64 1,031 ,057

ET1V3 Ön mennyire

- ELŐÍTÉLETEKTŐL MEN-
TES?

Total 600 3,52 1,032 ,042

1 Negatív 270 3,49 ,891 ,054

2 Pozitív 330 3,59 ,780 ,043
ET1V4 Ön mennyire

- ENGEDELMES?

Total 600 3,54 ,832 ,034

1 Negatív 270 4,01 ,665 ,040

2 Pozitív 330 4,39 ,590 ,032
ET1V5 Ön mennyire

- ÉRTELMES?

Total 600 4,22 ,652 ,027

1 Negatív 270 3,89 ,773 ,047

2 Pozitív 330 4,17 ,685 ,038
ET1V6 Ön mennyire

- FEGYELMEZETT?

Total 600 4,04 ,739 ,030
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1 Negatív 270 4,17 ,630 ,038

2 Pozitív 330 4,52 ,574 ,032
ET1V7 Ön mennyire

- FELELŐSSÉGTELJES?

Total 600 4,37 ,624 ,025

1 Negatív 270 3,73 ,687 ,042

2 Pozitív 330 4,12 ,554 ,031
ET1V8 Ön mennyire

- HATÉKONY?

Total 600 3,95 ,646 ,026

1 Negatív 270 3,89 ,844 ,051

2 Pozitív 330 4,27 ,753 ,041
ET1V9 Ön mennyire

- JÓKEDÉLYŰ?

Total 600 4,10 ,817 ,033

1 Negatív 270 3,95 ,688 ,042

2 Pozitív 330 4,33 ,631 ,035

ET1V10 Ön mennyire

- LOGIKUS GONDOLKO-
DÁSÚ?

Total 600 4,16 ,684 ,028

1 Negatív 270 3,78 1,017 ,062

2 Pozitív 330 3,95 ,852 ,047
ET1V11 Ön mennyire

- MEGBOCSÁTÓ?

Total 600 3,87 ,933 ,038

1 Negatív 270 4,10 ,687 ,042

2 Pozitív 330 4,43 ,602 ,033
ET1V12 Ön mennyire

- ÖNÁLLÓ?

Total 600 4,29 ,662 ,027

1 Negatív 270 4,19 ,720 ,044

2 Pozitív 330 4,42 ,620 ,034
ET1V13 Ön mennyire

- SEGÍTŐKÉSZ?

Total 600 4,32 ,677 ,028
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1 Negatív 270 4,51 ,608 ,037

2 Pozitív 330 4,71 ,504 ,028
ET1V14 Ön mennyire

- SZAVAHIHETŐ?

Total 600 4,62 ,562 ,023

1 Negatív 270 4,06 ,752 ,046

2 Pozitív 330 4,34 ,667 ,037
ET1V15 Ön mennyire

- SZERETETTEL TELJES?

Total 600 4,22 ,719 ,029

1 Negatív 270 4,51 ,626 ,038

2 Pozitív 330 4,72 ,499 ,027
ET1V16 Ön mennyire

- TISZTA?

Total 600 4,63 ,569 ,023

1 Negatív 270 3,11 ,986 ,060

2 Pozitív 330 3,51 1,005 ,055
ET1V17 Ön mennyire

- TÖREKVŐ?

Total 600 3,33 1,015 ,041

1 Negatív 270 4,18 ,704 ,043

2 Pozitív 330 4,50 ,620 ,034
ET1V18 Ön mennyire

- UDVARIAS?

Total 600 4,36 ,678 ,028
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E Tábla

E_Tábla N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

1 Negatív 268 4,50 1,721 ,105

2 Pozitív 327 4,78 1,880 ,104

ET2V1 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

ALKOTÓ SZELLEMŰ Total 595 4,65 1,814 ,074

1 Negatív 268 4,67 1,792 ,109

2 Pozitív 330 4,83 1,757 ,097

ET2V2 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

BÁTOR, GERINCES Total 598 4,76 1,773 ,072

1 Negatív 267 3,84 1,786 ,109

2 Pozitív 330 4,03 1,846 ,102

ET2V3 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

ELŐÍTÉLETEKTŐL
MENTES Total 597 3,95 1,820 ,074

1 Negatív 266 5,04 1,642 ,101

2 Pozitív 329 5,22 1,671 ,092

ET2V4 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

ENGEDELMES Total 595 5,14 1,659 ,068

1 Negatív 267 5,70 1,823 ,112

2 Pozitív 329 5,88 1,728 ,095

ET2V5 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

ÉRTELMES Total 596 5,80 1,772 ,073

1 Negatív 267 5,30 1,637 ,100

2 Pozitív 330 5,41 1,563 ,086

ET2V6 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

FEGYELMEZETT Total 597 5,36 1,596 ,065

1 Negatív 267 5,35 1,691 ,104

2 Pozitív 329 5,31 1,709 ,094

ET2V7 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

FELELŐSSÉGTELJES Total 596 5,33 1,700 ,070
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1 Negatív 266 5,31 1,645 ,101

2 Pozitív 327 5,28 1,649 ,091

ET2V8 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

HATÉKONY Total 593 5,30 1,646 ,068

1 Negatív 267 4,69 1,685 ,103

2 Pozitív 330 4,70 1,763 ,097

ET2V9 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

JÓKEDÉLYŰ Total 597 4,70 1,727 ,071

1 Negatív 266 5,25 1,711 ,105

2 Pozitív 328 5,28 1,669 ,092

ET2V10 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

LOGIKUS GONDOL-
KODÁSÚ Total 594 5,27 1,687 ,069

1 Negatív 266 5,09 1,686 ,103

2 Pozitív 327 5,08 1,740 ,096

ET2V11 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

MEGBOCSÁTÓ Total 593 5,08 1,714 ,070

1 Negatív 266 5,46 1,720 ,105

2 Pozitív 329 5,44 1,688 ,093

ET2V12 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

ÖNÁLLÓ Total 595 5,45 1,701 ,070

1 Negatív 267 4,88 1,701 ,104

2 Pozitív 330 5,16 1,835 ,101

ET2V13 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

SEGÍTŐKÉSZ Total 597 5,04 1,780 ,073

1 Negatív 266 4,91 1,661 ,102

2 Pozitív 329 5,12 1,803 ,099

ET2V14 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

SZAVAHIHETŐ Total 595 5,03 1,742 ,071

1 Negatív 266 5,00 1,702 ,104

2 Pozitív 329 5,28 1,779 ,098

ET2V15 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

SZERETETTEL TEL-
JES

Total 595 5,15 1,749 ,072
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1 Negatív 266 6,23 1,788 ,110

2 Pozitív 330 6,25 1,864 ,103

ET2V16 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

TISZTA Total 596 6,24 1,829 ,075

1 Negatív 267 5,77 1,871 ,115

2 Pozitív 329 5,82 1,816 ,100

ET2V17 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

TÖREKVŐ Total 596 5,80 1,840 ,075

1 Negatív 267 5,17 1,794 ,110

2 Pozitív 330 5,36 1,748 ,096

ET2V18 Ezek az értékek tíz
ember közül ma hányra jellem-
zőek Magyarországon?

UDVARIAS Total 597 5,27 1,770 ,072
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F Tábla

F_Tábla
N Mean

Std.

Deviation

Std.

Error

1 Negatív 258 2,27 ,719 ,045

2 Pozitív 322 2,27 ,726 ,040

MER1 Megkapja-e Ön munkájá-
nak ellenértékét munkabérben,
lakásban, szociális juttatásokban
és más anyagi javakban?

Total 580 2,27 ,722 ,030

1 Negatív 271 6,65 1,695 ,103

2 Pozitív 329 7,59 1,309 ,072
MER2 Mindent egybevetve,
mennyire elégedett jelenlegi éle-
tével?

Total 600 7,16 1,567 ,064
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G Tábla

G_Tábla
N Mean

Std.
Deviation

Std.
Error

1 Negatív 268 2,28 ,891 ,054

2 Pozitív 326 1,95 ,838 ,046
MG1 Előfordult-e az élete során,
hogy elvesztette a hitét önmagá-
ban?

Total 594 2,10 ,877 ,036

1 Negatív 271 7,09 2,261 ,137

2 Pozitív 328 8,05 1,987 ,110

MG2 Ha összehasonlítaná má-
sok gyermekkorával, akkor hogy
határozná meg saját gyermekko-
rát?

Total 599 7,62 2,167 ,089

1 Negatív 269 6,25 1,440 ,088

2 Pozitív 324 7,17 1,378 ,077

MG3VA Hányadik lépcsőfokra
helyezné el magát a következő
létrákon:

- NÉLKÜLÖZHETŐSÉG Total 593 6,75 1,479 ,061

1 Negatív 271 7,92 1,304 ,079

2 Pozitív 327 8,54 1,128 ,062

MG3VB Hányadik lépcsőfokra
helyezné el magát a következő
létrákon:

- BECSÜLETESSÉG Total 598 8,26 1,250 ,051

1 Negatív 271 4,15 1,893 ,115

2 Pozitív 328 4,77 2,079 ,115

MG3VC Hányadik lépcsőfokra
helyezné el magát a következő
létrákon:

- BEFOLYÁS, HATA-
LOM Total 599 4,49 2,019 ,082

1 Negatív 271 5,08 1,563 ,095

2 Pozitív 328 6,23 1,553 ,086

MG3VD Hányadik lépcsőfokra
helyezné el magát a következő
létrákon:

- SIKER Total 599 5,71 1,660 ,068

1 Negatív 270 4,41 1,612 ,098

2 Pozitív 328 4,99 1,548 ,085

MG3VE Hányadik lépcsőfokra
helyezné el magát a következő
létrákon:

- GAZDAGSÁG

Total 598 4,73 1,603 ,066
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1 Negatív 270 6,26 1,415 ,086

2 Pozitív 328 7,39 1,395 ,077

MG3VF Hányadik lépcsőfokra
helyezné el magát a következő
létrákon:

- TALPRAESETTSÉG,
ÉLETKÉPESSÉG Total 598 6,88 1,511 ,062

1 Negatív 269 5,15 1,528 ,093

2 Pozitív 326 5,50 1,609 ,089
MG3A Hol állt Ön életszínvonal
tekintetében 5-10 évvel ezelőtt?

Total 595 5,34 1,582 ,065

1 Negatív 270 6,97 1,234 ,075

2 Pozitív 327 7,41 1,153 ,064
MG3B Saját megítélése szerint
körülbelül hol kellene állnia ma?

Total 597 7,21 1,209 ,049

1 Negatív 271 5,38 1,358 ,083

2 Pozitív 328 5,95 1,403 ,077MG3C A valóságban hol áll ma?

Total 599 5,69 1,410 ,058

1 Negatív 256 6,18 1,859 ,116

2 Pozitív 315 7,14 1,616 ,091
MG3D 5-10 év múlva előrelátha-
tólag hol fog állni?

Total 571 6,71 1,793 ,075

1 Negatív 271 5,83 1,251 ,076

2 Pozitív 327 6,96 1,347 ,074

MG3E Ön hol helyezné el magát
egy olyan skálán, amelynek
egyik végén az igazi győztesek,
a másik végén az örök vesztesek
helyezkednek el? Total 598 6,44 1,420 ,058
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H Tábla

H_Tábla
N Mean

Std.
Deviation

Std.
Error

1 Negatív 271 3,96 ,847 ,051

2 Pozitív 328 4,47 ,595 ,033
MG4A Mennyire bízik az AKA-
RATEREJÉBEN?

Total 599 4,24 ,763 ,031

1 Negatív 271 4,13 ,743 ,045

2 Pozitív 328 4,43 ,656 ,036
MG4B Mennyire bízik a SZOR-
GALMÁBAN?

Total 599 4,30 ,712 ,029

1 Negatív 271 4,45 ,658 ,040

2 Pozitív 328 4,63 ,621 ,034
MG4C Mennyire bízik a BECSÜ-
LETESSÉGÉBEN?

Total 599 4,55 ,644 ,026

1 Negatív 271 2,68 1,090 ,066

2 Pozitív 328 2,98 1,027 ,057
MG4D Mennyire bízik a SZE-
RENCSÉJÉBEN

Total 599 2,85 1,066 ,044

1 Negatív 271 3,78 ,776 ,047

2 Pozitív 328 4,20 ,724 ,040
MG4E Mennyire bízik abban,
hogy végül is SIKERÜL ELÉRNI
CÉLJAIT AZ ÉLETBEN?

Total 599 4,01 ,776 ,032

1 Negatív 271 3,17 ,827 ,050

2 Pozitív 328 3,42 ,850 ,047
MG4F Mennyire bízik az EMBE-
REKBEN?

Total 599 3,31 ,848 ,035

1 Negatív 247 2,36 ,968 ,062

2 Pozitív 314 2,02 ,821 ,046
MG5 Úgy érzi-e, hogy HIVATÁ-
SA VAN ITT A FÖLDÖN? Total 561 2,17 ,904 ,038
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1 Negatív 253 2,46 ,888 ,056

2 Pozitív 321 2,33 ,889 ,050
MG6 Hisz abban, hogy A VILÁG
MEGVÁLTOZTATHATÓ?

Total 574 2,39 ,890 ,037

1 Negatív 269 1,77 ,614 ,037

2 Pozitív 328 1,52 ,553 ,031
MG7 Képes-e Ön arra, hogy iga-
zán, TELJES SZÍVBŐL ÉLVEZ-
ZE AZ ÉLETET?

Total 597 1,63 ,594 ,024

1 Negatív 271 6,99 1,635 ,099

2 Pozitív 328 7,94 1,209 ,067
BOL Mindent egybevetve,
MENNYIRE ÉRZI MAGÁT BOL-
DOGNAK?

Total 599 7,51 1,493 ,061

1 Negatív 260 ,23 ,422 ,026

2 Pozitív 324 ,13 ,333 ,018

JOV Egyetért vagy nem ért egyet
a következő kijelentéssel? „A jö-
vő annyira BIZONYTALAN, hogy
legjobb, ha az ember csak napról
napra él.” Total 584 ,17 ,379 ,016

1 Negatív 266 2,97 ,759 ,047

2 Pozitív 315 3,15 ,767 ,043
MA1 Mennyire BÜSZKE Ön arra,
hogy magyar?

Total 581 3,07 ,768 ,032

1 Negatív 272 1,03 ,406 ,025

2 Pozitív 329 1,00 ,000 ,000
MA2V1 Milyen közösség fontos
az Ön számára? -

Total 601 1,01 ,273 ,011

1 Negatív 264 3,06 1,395 ,086

2 Pozitív 324 3,16 1,295 ,072
MA2V2 Milyen közösség fontos
az Ön számára? -

Total 588 3,12 1,341 ,055

1 Negatív 249 6,29 2,804 ,178

2 Pozitív 313 6,64 2,646 ,150
MA2V3 Milyen közösség fontos
az Ön számára? -

Total 562 6,48 2,720 ,115
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A nemzetközi nagy cégek

és a Magyar Posta munkatársai

Táblái

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

1 Multi 636 ,93 ,257 ,010

2 Posta 248 ,92 ,267 ,017

TA1 Vállalná-e, hogy részt vesz
valamilyen a munkáltatója által
fizetett munkaidő utáni tovább-
képzésen?

Total 884 ,93 ,259 ,009

1 Multi 587 1,66 ,703 ,029

2 Posta 226 1,72 ,754 ,050TA2 Ha igen, mennyi időben?

Total 813 1,68 ,717 ,025

1 Multi 588 1,44 ,814 ,034

2 Posta 226 1,57 ,883 ,059
TA3V1 Milyen típusú képzésben
venne részt szívesen? V1

Total 814 1,47 ,835 ,029

1 Multi 405 2,68 ,818 ,041

2 Posta 149 2,58 ,763 ,063
TA3V2 Milyen típusú képzésben
venne részt szívesen? V2

Total 554 2,65 ,804 ,034

1 Multi 145 3,42 ,573 ,048

2 Posta 49 3,43 ,540 ,077
TA3V3 Milyen típusú képzésben
venne részt szívesen? V3

Total 194 3,42 ,564 ,040

1 Multi 21 35,43 4,812 1,050

2 Posta 4 30,00 ,000 ,000
TA3EK1 Milyen típusú képzés-
ben venne részt szívesen?
Egyéb:

Total 25 34,56 4,840 ,968

1 Multi 626 ,87 ,336 ,013

2 Posta 243 ,81 ,389 ,025
TA4 Fontosnak érzi-e, hogy a
vállalaton kívül továbbképezze
magát?

Total 869 ,86 ,352 ,012
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1 Multi 628 ,88 ,619 ,025

2 Posta 243 ,69 ,710 ,046
TA5 Tervezi-e, hogy részt vesz
ilyen képzésen?

Total 871 ,82 ,650 ,022

1 Multi 613 3,71 2,257 ,091

2 Posta 25 4,48 2,124 ,425
TA6V1 Milyen a kapcsolata Ön-
nek az új technológiát bevezető
külföldi trénerekkel? - V1

Total 638 3,74 2,255 ,089

1 Multi 34 2,94 ,886 ,152

2 Posta 1 3,00 . .
TA6V2 Milyen a kapcsolata Ön-
nek az új technológiát bevezető
külföldi trénerekkel? - V2

Total 35 2,94 ,873 ,147

1 Multi 3 2,67 1,528 ,882

2 Posta 1 1,00 . .
TA6V3 Milyen a kapcsolata Ön-
nek az új technológiát bevezető
külföldi trénerekkel? - V3

Total 4 2,25 1,500 ,750

1 Multi 65 33,75 ,830 ,103

2 Posta 2 34,00 ,000 ,000

TA6EK1 Milyen a kapcsolata
Önnek az új technológiát beve-
zető külföldi trénerekkel? -
Egyéb

Total 67 33,76 ,818 ,100

1 Multi 628 2,29 1,910 ,076

2 Posta 250 1,97 1,629 ,103
TA7 Milyen a kapcsolata Önnek
az új technológiát bevezető ma-
gyar mű- és csoportvezetőkkel?

Total 878 2,20 1,839 ,062

1 Multi 35 33,94 ,765 ,129

2 Posta 10 34,10 ,316 ,100

TA7EK1 Milyen a kapcsolata
Önnek az új technológiát beve-
zető magyar mű- és csoportve-
zetőkkel? - Egyéb

Total 45 33,98 ,690 ,103

1 Multi 627 1,66 ,473 ,019

2 Posta 249 1,60 ,490 ,031
TA8 Melyik típusú munkát végzi
szívesebben?

Total 876 1,64 ,479 ,016
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1 Multi 616 1,55 ,687 ,028

2 Posta 247 1,62 ,699 ,044

TA9 Egy-egy új termelési folya-
mat beindítása megítélése sze-
rint:

Total 863 1,57 ,691 ,024

1 Multi 616 1,68 ,713 ,029

2 Posta 246 1,52 ,656 ,042
TA10 Figyel-e a cége arra, hogy
Önnek képzésre van szüksége?

Total 862 1,63 ,701 ,024

1 Multi 641 ,28 ,450 ,018

2 Posta 251 ,15 ,359 ,023
TA11 Részt vesz-e jelenleg va-
lamilyen továbbképzésen, tanfo-
lyamon?

Total 892 ,24 ,430 ,014

1 Multi 180 14,44 17,194 1,282

2 Posta 38 25,92 26,099 4,234TA12K1 Mi ez, vagy mik ezek?

Total 218 16,44 19,470 1,319

1 Multi 28 21,29 18,911 3,574

2 Posta 2 11,00 8,485 6,000TA12K2 Mi ez, vagy mik ezek?

Total 30 20,60 18,500 3,378

1 Multi 620 1,60 ,490 ,020

2 Posta 242 1,55 ,499 ,032
EK1 Az alábbiak közül melyik tí-
pusú munkákat kedveli jobban?

Total 862 1,59 ,493 ,017

1 Multi 633 1,20 ,578 ,023

2 Posta 248 1,19 ,548 ,035
EK2 Amikor a csoport egyik tagja
lassabban vagy selejtesen dol-
gozik, Önök...

Total 881 1,20 ,569 ,019

1 Multi 635 5,18 2,046 ,081

2 Posta 251 5,21 2,043 ,129
EK3A A munkahelyi megbeszé-
léseket hogyan jellemezné? -
Hosszú-rövid

Total 886 5,19 2,044 ,069

1 Multi 635 6,09 2,429 ,096EK3B A munkahelyi megbeszé-
léseket hogyan jellemezné? –

2 Posta 249 6,27 2,247 ,142
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Parttalanok - tömörek
Total 884 6,14 2,379 ,080

1 Multi 635 6,64 2,295 ,091

2 Posta 251 7,23 2,279 ,144
EK3C A munkahelyi megbeszé-
léseket hogyan jellemezné? -
Haszontalanok-hasznosak

Total 886 6,81 2,304 ,077

1 Multi 635 7,89 1,961 ,078

2 Posta 251 7,86 2,170 ,137
EK3D A munkahelyi megbeszé-
léseket hogyan jellemezné? -
Érthetetlenek-érthetőek

Total 886 7,88 2,021 ,068

1 Multi 634 ,75 ,433 ,017

2 Posta 251 ,76 ,427 ,027
EK4AKOZV Közvetlen felettesé-
vel - mindig nyíltan megbeszél-
heti velük problémáit

Total 885 ,75 ,431 ,014

1 Multi 618 ,26 ,440 ,018

2 Posta 251 ,20 ,403 ,025
EK4BKOZV Közvetlen felettesé-
vel – van, amit nyíltan megbe-
szélhet, más problémákat nem

Total 869 ,25 ,430 ,015

1 Multi 605 ,04 ,191 ,008

2 Posta 251 ,04 ,186 ,012
EK4CKOZV Közvetlen felettesé-
vel - nem érzi, hogy szabadon
beszélhetne

Total 856 ,04 ,190 ,006

1 Multi 613 ,42 ,494 ,020

2 Posta 243 ,61 ,488 ,031
EK4AFELS Felső vezetőjével -
mindig nyíltan megbeszélheti ve-
lük problémáit

Total 856 ,47 ,500 ,017

1 Multi 597 ,34 ,473 ,019

2 Posta 243 ,25 ,435 ,028
EK4BFELS Felső vezetőjével -
van amit nyíltan megbeszélhet,
más problémákat nem

Total 840 ,31 ,464 ,016

1 Multi 582 ,20 ,402 ,017

2 Posta 243 ,11 ,315 ,020
EK4CFELS Felső vezetőjével -
nem érzi, hogy szabadon be-
szélhetne

Total 825 ,18 ,381 ,013
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1 Multi 627 1,83 ,667 ,027

2 Posta 249 1,75 ,649 ,041

EK5 Felettesei bevonják az önt
is érintő fontosabb döntések
meghozatalába?

Total 876 1,81 ,663 ,022

1 Multi 634 2,85 1,920 ,076

2 Posta 249 2,89 2,195 ,139

MO1V1 Megítélése szerint mun-
katársait mivel lehetne eredmé-
nyesebb munkavégzésre moti-
válni? - V1

Total 883 2,86 2,000 ,067

1 Multi 597 5,29 2,019 ,083

2 Posta 223 5,05 2,106 ,141

MO1V2 Megítélése szerint mun-
katársait mivel lehetne eredmé-
nyesebb munkavégzésre moti-
válni? - V2

Total 820 5,23 2,045 ,071

1 Multi 455 6,83 2,007 ,094

2 Posta 159 6,44 1,983 ,157

MO1V3 Megítélése szerint mun-
katársait mivel lehetne eredmé-
nyesebb munkavégzésre moti-
válni? - V3

Total 614 6,73 2,006 ,081

1 Multi 253 7,67 1,964 ,123

2 Posta 98 7,56 2,071 ,209

MO1V4 Megítélése szerint mun-
katársait mivel lehetne eredmé-
nyesebb munkavégzésre moti-
válni? - V4

Total 351 7,64 1,992 ,106

1 Multi 115 8,07 1,746 ,163

2 Posta 43 7,93 1,882 ,287

MO1V5 Megítélése szerint mun-
katársait mivel lehetne eredmé-
nyesebb munkavégzésre moti-
válni? - V5

Total 158 8,03 1,779 ,142

1 Multi 17 29,65 7,062 1,713

2 Posta 5 33,20 5,933 2,653

MO1EK1 Megítélése szerint
munkatársait mivel lehetne
eredményesebb munkavégzésre
motiválni? - Egyéb

Total 22 30,45 6,857 1,462

1 Multi 1 41,00 . .

2 Posta 1 40,00 . .

MO1EK2 Megítélése szerint
munkatársait mivel lehetne
eredményesebb munkavégzésre
motiválni? - Egyéb

Total 2 40,50 ,707 ,500

1 Multi 372 6,62 4,161 ,216MO2 Hány óra túlórát vállal Ön
általában hetente a kötelezően

2 Posta 119 5,20 3,957 ,363
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előírt túlórán felül?
Total 491 6,28 4,153 ,187

1 Multi 306 6,85 4,648 ,266

2 Posta 129 5,67 4,112 ,362
MO3 És mennyit vállalna még
hetente, ha lehetősége volna rá?

Total 435 6,50 4,523 ,217

1 Multi 640 3,60 ,821 ,032

2 Posta 251 3,78 ,770 ,049MO4 Mi jellemző Önre?

Total 891 3,66 ,811 ,027

1 Multi 625 ,86 ,351 ,014

2 Posta 246 ,89 ,313 ,020
MO5A Véleménye szerint a vál-
lalata egyenlő bánásmódba ré-
szesíti a nőket

Total 871 ,87 ,341 ,012

1 Multi 597 ,87 ,332 ,014

2 Posta 243 ,90 ,304 ,020
MO5B Véleménye szerint a vál-
lalata egyenlő bánásmódba ré-
szesíti az időseket

Total 840 ,88 ,324 ,011

1 Multi 445 ,91 ,286 ,014

2 Posta 127 ,98 ,152 ,014
MO5C Véleménye szerint a vál-
lalata egyenlő bánásmódba ré-
szesíti a romákat

Total 572 ,92 ,264 ,011

1 Multi 340 ,94 ,236 ,013

2 Posta 140 ,98 ,145 ,012

MO5D Véleménye szerint a vál-
lalata egyenlő bánásmódba ré-
szesíti a csökkent képességű
személyeket

Total 480 ,95 ,214 ,010

1 Multi 44 ,68 ,471 ,071

2 Posta 9 ,44 ,527 ,176
MO5E Véleménye szerint a vál-
lalata egyenlő bánásmódba ré-
szesíti az ... egyéb válasz

Total 53 ,64 ,484 ,067

1 Multi 30 16,20 1,540 ,281

2 Posta 3 16,33 2,309 1,333
MO5EK1 Véleménye szerint a
vállalata egyenlő bánásmódba
részesíti az ... egyéb szöveges
válasz

Total 33 16,21 1,576 ,274
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1 Multi 2 16,00 1,414 1,000

2 Posta 1 10,00 . .

MO5EK2 Véleménye szerint a
vállalata egyenlő bánásmódba
részesíti az ... egyéb szöveges
válasz

Total 3 14,00 3,606 2,082

1 Multi 626 ,12 ,327 ,013

2 Posta 248 ,12 ,322 ,020
MO6A Az Ön véleménye szerint
hátrányos helyzetben vannak-e
az Ön vállalatánál nők

Total 874 ,12 ,325 ,011

1 Multi 602 ,11 ,319 ,013

2 Posta 241 ,10 ,300 ,019
MO6B Az Ön véleménye szerint
hátrányos helyzetben vannak-e
az Ön vállalatánál idősek

Total 843 ,11 ,313 ,011

1 Multi 455 ,05 ,228 ,011

2 Posta 131 ,03 ,173 ,015
MO6C Az Ön véleménye szerint
hátrányos helyzetben vannak-e
az Ön vállalatánál romák

Total 586 ,05 ,217 ,009

1 Multi 350 ,06 ,238 ,013

2 Posta 139 ,01 ,085 ,007

MO6D Az Ön véleménye szerint
hátrányos helyzetben vannak-e
az Ön vállalatánál csökkent ké-
pességű személyek

Total 489 ,04 ,207 ,009

1 Multi 50 ,04 ,198 ,028

2 Posta 6 ,33 ,516 ,211

MO6E Az Ön véleménye szerint
hátrányos helyzetben vannak-e
az Ön vállalatánál ... egyéb vá-
lasz

Total 56 ,07 ,260 ,035
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N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

1 Multi 2 13,50 3,536 2,500

2 Posta 2 18,00 2,828 2,000

MO6EK1 Az Ön véleménye sze-
rint hátrányos helyzetben van-
nak-e az Ön vállalatánál ...
egyéb szöveges válasz

Total 4 15,75 3,686 1,843

1 Multi 638 1,17 ,733 ,029

2 Posta 251 1,27 ,984 ,062
MO7V1 Az Ön cége a következő
szolgáltatások közül mit biztosít
az Ön számára? - V1

Total 889 1,20 ,813 ,027

1 Multi 625 2,47 1,122 ,045

2 Posta 245 2,51 1,289 ,082
MO7V2 Az Ön cége a következő
szolgáltatások közül mit biztosít
az Ön számára? - V2

Total 870 2,48 1,171 ,040

1 Multi 593 3,94 1,317 ,054

2 Posta 235 4,32 1,385 ,090
MO7V3 Az Ön cége a következő
szolgáltatások közül mit biztosít
az Ön számára? - V3

Total 828 4,05 1,347 ,047

1 Multi 71 8,00 ,000 ,000

2 Posta 69 8,00 ,000 ,000
MO7V4 Az Ön cége a következő
szolgáltatások közül mit biztosít
az Ön számára? - V3

Total 140 8,00 ,000 ,000

1 Multi 77 36,45 24,404 2,781

2 Posta 71 25,69 9,113 1,082
MO7EK1 Az Ön cége a követke-
ző szolgáltatások közül mit biz-
tosít az Ön számára? - Egyéb

Total 148 31,29 19,406 1,595

1 Multi 17 34,65 23,060 5,593

2 Posta 2 22,50 3,536 2,500
MO7EK2 Az Ön cége a követke-
ző szolgáltatások közül mit biz-
tosít az Ön számára? - Egyéb

Total 19 33,37 22,091 5,068

1 Multi 605 2,33 1,462 ,059

2 Posta 244 2,32 1,492 ,095

KO1V1 Mi a legjellemzőbb ak-
kor, amikor a munkahelyi kollek-
tívát valamilyen méltánytalanság
éri? - V1

Total 849 2,33 1,470 ,050
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1 Multi 252 4,29 1,444 ,091

2 Posta 123 3,96 1,411 ,127

KO1V2 Mi a legjellemzőbb ak-
kor, amikor a munkahelyi kollek-
tívát valamilyen méltánytalanság
éri? - V2

Total 375 4,18 1,440 ,074

1 Multi 47 5,28 ,971 ,142

2 Posta 29 4,66 1,233 ,229

KO1V3 Mi a legjellemzőbb ak-
kor, amikor a munkahelyi kollek-
tívát valamilyen méltánytalanság
éri? - V3

Total 76 5,04 1,113 ,128

1 Multi 631 1,34 ,550 ,022

2 Posta 247 1,33 ,512 ,033KO2 Ön a munkahelyén …

Total 878 1,33 ,539 ,018

1 Multi 641 1,37 1,643 ,065

2 Posta 251 ,38 ,782 ,049
MB1 Az előző tíz évben hány-
szor változtatott munkahelyet?

Total 892 1,09 1,520 ,051

1 Multi 399 5,13 1,383 ,069

2 Posta 60 5,58 1,013 ,131
MB2 Mi volt a legtávolabbi költö-
zés, amit munkahely váltás ér-
dekében megtett?

Total 459 5,19 1,348 ,063

1 Multi 400 2,74 2,461 ,123

2 Posta 61 3,38 2,403 ,308
MB3V1 Korábban milyen mun-
kahelyeken dolgozott? - V1

Total 461 2,82 2,460 ,115

1 Multi 186 5,99 2,421 ,177

2 Posta 18 5,56 2,148 ,506
MB3V2 Korábban milyen mun-
kahelyeken dolgozott? - V2

Total 204 5,95 2,396 ,168

1 Multi 48 6,94 2,418 ,349

2 Posta 4 7,25 2,872 1,436
MB3V3 Korábban milyen mun-
kahelyeken dolgozott? - V3

Total 52 6,96 2,425 ,336

1 Multi 6 6,17 2,714 1,108MB3V4 Korábban milyen mun-
kahelyeken dolgozott? - V4

2 Posta 1 8,00 . .
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Total 7 6,43 2,573 ,972

1 Multi 603 3,77 3,339 ,136

2 Posta 228 4,64 3,021 ,200
MB4V1 Ha új munkahelyet ke-
resne, hova menne el dolgozni?
- V1

Total 831 4,01 3,277 ,114

1 Multi 335 5,20 3,072 ,168

2 Posta 115 5,61 2,723 ,254
MB4V2 Ha új munkahelyet ke-
resne, hova menne el dolgozni?
- V2

Total 450 5,30 2,990 ,141

1 Multi 146 5,34 2,640 ,218

2 Posta 39 5,62 2,652 ,425
MB4V3 Ha új munkahelyet ke-
resne, hova menne el dolgozni?
- V3

Total 185 5,39 2,638 ,194

1 Multi 72 5,68 2,312 ,273

2 Posta 17 6,00 2,062 ,500
MB4V4 Ha új munkahelyet ke-
resne, hova menne el dolgozni?
- V4

Total 89 5,74 2,259 ,239

1 Multi 43 6,74 1,853 ,283

2 Posta 10 7,60 1,265 ,400
MB4V5 Ha új munkahelyet ke-
resne, hova menne el dolgozni?
- V5

Total 53 6,91 1,779 ,244

1 Multi 641 2,04 1,131 ,045

2 Posta 251 1,80 1,009 ,064
mb5rec Milyen messziről jár be a
munkahelyére?

Total 892 1,97 1,103 ,037

1 Multi 13 23,92 2,813 ,780

2 Posta 7 25,57 2,820 1,066
MB4EK1 Ha új munkahelyet ke-
resne, hova menne el dolgozni?
- Egyéb

Total 20 24,50 2,856 ,639

1 Multi 640 15,64 19,477 ,770

2 Posta 251 11,23 13,953 ,881
MB5 Milyen messziről jár be a
munkahelyére?

Total 891 14,40 18,193 ,609
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1 Multi 636 1,66 ,731 ,029

2 Posta 251 1,44 ,657 ,041

MB6 Az elmúlt egy évben foglal-
koztatta-e a munkahely váltás
gondolata?

Total 887 1,60 ,717 ,024

1 Multi 633 1,55 1,820 ,072

2 Posta 243 2,00 2,604 ,167
MB7V1 Milyen okokból váltana
munkahelyet? - V1

Total 876 1,68 2,076 ,070

1 Multi 609 5,09 2,186 ,089

2 Posta 223 5,08 2,084 ,140
MB7V2 Milyen okokból váltana
munkahelyet? - V2

Total 832 5,09 2,158 ,075

1 Multi 576 8,25 2,134 ,089

2 Posta 210 8,20 2,194 ,151
MB7V3 Milyen okokból váltana
munkahelyet? - V3

Total 786 8,24 2,149 ,077

1 Multi 35 30,06 6,530 1,104

2 Posta 18 28,72 6,587 1,553
MB7EK1 Milyen okokból váltana
munkahelyet? - Egyéb

Total 53 29,60 6,517 ,895

1 Multi 639 ,93 1,593 ,063

2 Posta 251 ,57 1,216 ,077
MB8A Mikor léptették elő leg-
utóbb?

Total 890 ,83 1,505 ,050

1 Multi 628 2,15 1,811 ,072

2 Posta 245 1,60 1,464 ,094
MB8B Mikor kapott legutóbb je-
lentős (évi 5-7 százalékot meg-
haladó) fizetésemelést?

Total 873 1,99 1,738 ,059

1 Multi 599 2,65 2,033 ,083

2 Posta 246 1,70 1,869 ,119

MB8C Mikor esett át munkahelye
/szervezeti egysége legutóbb je-
lentős szervezeti változáson

(összeolvadás, vezetés cseréje,
átszervezés, jelentős létszámle-
építés)? Total 845 2,37 2,033 ,070
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1 Multi 577 40,43 32,410 1,349

2 Posta 221 44,53 40,491 2,724

EL1K1 Ha vállalatáról beszél ba-
rátainak, milyen pozitívumokat
szokott említeni?

Total 798 41,57 34,858 1,234

1 Multi 426 50,89 41,198 1,996

2 Posta 144 47,72 39,051 3,254
EL1K2 Ha vállalatáról beszél ba-
rátainak, milyen pozitívumokat
szokott említeni?

Total 570 50,09 40,656 1,703

1 Multi 228 49,35 39,876 2,641

2 Posta 67 49,30 38,308 4,680
EL1K3 Ha vállalatáról beszél ba-
rátainak, milyen pozitívumokat
szokott említeni?

Total 295 49,34 39,461 2,298

1 Multi 55 50,31 37,569 5,066

2 Posta 18 77,89 52,964 12,484
EL1K4 Ha vállalatáról beszél ba-
rátainak, milyen pozitívumokat
szokott említeni?

Total 73 57,11 43,176 5,053

1 Multi 9 61,00 48,949 16,316

2 Posta 2 45,50 13,435 9,500
EL1K5 Ha vállalatáról beszél ba-
rátainak, milyen pozitívumokat
szokott említeni?

Total 11 58,18 44,432 13,397

1 Multi 639 6,68 2,134 ,084

2 Posta 250 6,54 2,233 ,141
EL2 Mennyire fontos Önnek a
karrierje?

Total 889 6,64 2,162 ,073

1 Multi 640 9,60 ,913 ,036

2 Posta 249 9,72 ,885 ,056
EL3 Mennyire fontos Önnek a
családja?

Total 889 9,64 ,906 ,030

1 Multi 638 7,71 2,137 ,085

2 Posta 251 8,71 1,674 ,106
EL4 Mennyire fontos Önnek a
cég hírneve?

Total 889 7,99 2,065 ,069

1 Multi 640 8,14 1,960 ,077EL5 Mennyire fontos Önnek a
cég jó híre?

2 Posta 250 9,07 1,359 ,086
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Total 890 8,40 1,858 ,062

1 Multi 640 8,70 1,817 ,072

2 Posta 250 9,26 1,276 ,081
EL6 Mennyire fontos Önnek a
cég üzleti sikere?

Total 890 8,86 1,701 ,057

1 Multi 641 8,02 2,049 ,081

2 Posta 250 7,98 2,151 ,136
EL7 Mennyire fontos Önnek,
hogy több szabadideje legyen?

Total 891 8,01 2,077 ,070

1 Multi 634 2,18 1,201 ,048

2 Posta 250 2,06 1,239 ,078
EL8 Az utóbbi egy hónapban
hány munkahelyi javaslattal élt?

Total 884 2,15 1,213 ,041

1 Multi 284 2,90 ,832 ,049

2 Posta 104 3,00 ,955 ,094EL9 Hányat fogadtak el ebből?

Total 388 2,93 ,867 ,044

1 Multi 630 2,45 ,620 ,025

2 Posta 244 2,55 ,589 ,038
EL10 Amikor ismerőseinek, csa-
ládtagjainak munkahelyéről pa-
naszkodik...

Total 874 2,48 ,613 ,021

1 Multi 628 5,22 2,120 ,085

2 Posta 238 5,09 1,946 ,126
KM1 Ön szerint általában a kül-
földiek megbecsülik a magyaro-
kat, vagy lenézik őket?

Total 866 5,19 2,073 ,070

1 Multi 606 6,70 1,813 ,074

2 Posta 25 6,96 ,889 ,178
KM2 Ön és az Ön munkatársai
általában hogyan ítélik meg a
külföldi vezetőket?

Total 631 6,71 1,785 ,071

1 Multi 632 6,07 1,970 ,078

2 Posta 203 6,20 1,742 ,122
KM3 Ön és az Ön munkatársai
általában hogy ítélik meg a Ma-
gyarországon működő külföldi
multikat? Total 835 6,10 1,917 ,066
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1 Multi 632 1,62 ,810 ,032

2 Posta 21 2,33 1,494 ,326

KM4V1 Ön szerint általában a
céget megvásárló befektetők -
V1

Total 653 1,65 ,848 ,033

1 Multi 512 3,31 1,438 ,064

2 Posta 13 3,23 1,423 ,395
KM4V2 Ön szerint általában a
céget megvásárló befektetők -
V2

Total 525 3,31 1,436 ,063

1 Multi 173 4,64 ,785 ,060

2 Posta 7 4,71 1,254 ,474
KM4V3 Ön szerint általában a
céget megvásárló befektetők -
V3

Total 180 4,64 ,803 ,060

1 Multi 17 22,76 2,278 ,553

2 Posta 1 28,00 . .
KM4EK1 Ön szerint általában a
céget megvásárló befektetők -
Egyéb

Total 18 23,06 2,532 ,597

1 Multi 548 2,25 ,683 ,029

2 Posta 15 1,73 ,594 ,153
KM5 Ön szerint a cég dolgai tel-
jes magyar cégvezetéssel …

Total 563 2,24 ,686 ,029

1 Multi 634 2,38 ,585 ,023

2 Posta 248 2,60 ,530 ,034
SZ1 Megítélése szerint a cégnél
a munkavégzéshez kapcsolódó-
an …

Total 882 2,44 ,579 ,019

1 Multi 635 2,04 ,580 ,023

2 Posta 246 2,21 ,513 ,033
SZ2 A szabályok betartatása a
cégnél …

Total 881 2,09 ,567 ,019

1 Multi 618 1,74 ,453 ,018

2 Posta 239 1,82 ,388 ,025
SZ3 A szünetek hosszúsága a
munkavégzés során …

Total 857 1,76 ,437 ,015

1 Multi 640 2,08 ,454 ,018SZ4 A vezetés a munkahelyi
tisztaságra …

2 Posta 249 1,81 ,461 ,029
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Total 889 2,01 ,472 ,016

1 Multi 634 2,36 ,716 ,028

2 Posta 250 2,36 ,743 ,047
SZ5 Mit tesz amikor megítélése
szerint értelmetlen utasítást kap?

Total 884 2,36 ,723 ,024

1 Multi 622 1,62 ,574 ,023

2 Posta 250 1,60 ,628 ,040SZ6 Munkaköri leírása …

Total 872 1,61 ,590 ,020
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N Mean
Std.

Deviation
Std.

Error

1 Multi 634 2,89 ,880 ,035

2 Posta 247 3,04 ,772 ,049
MU1 Mit jelent az Ön számára a
munka, amit végez?

Total 881 2,93 ,854 ,029

1 Multi 9 24,78 3,232 1,077

2 Posta 6 24,50 3,937 1,607

MU1EK1 Mit jelent az Ön szá-
mára a munka, amit végez?

- EGYÉB
Total 15 24,67 3,395 ,877

1 Multi 640 2,86 1,156 ,046

2 Posta 250 2,88 ,947 ,060
MU2V1 Milyen képességekre
van szüksége önnek jelenlegi
munkájában? - V1

Total 890 2,87 1,101 ,037

1 Multi 639 4,76 1,534 ,061

2 Posta 248 4,74 1,278 ,081
MU2V2 Milyen képességekre
van szüksége önnek jelenlegi
munkájában? - V2

Total 887 4,76 1,466 ,049

1 Multi 637 7,02 1,269 ,050

2 Posta 247 7,02 1,206 ,077
MU2V3 Milyen képességekre
van szüksége önnek jelenlegi
munkájában? - V3

Total 884 7,02 1,251 ,042

1 Multi 640 7,23 1,705 ,067

2 Posta 251 7,81 1,632 ,103

MU3A Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- SZAKTUDÁS
Total 891 7,40 1,704 ,057

1 Multi 638 7,18 1,910 ,076

2 Posta 250 7,52 1,941 ,123

MU3B Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- FIZIKAI ERŐNLÉT
Total 888 7,27 1,924 ,065

1 Multi 641 7,73 1,654 ,065

2 Posta 251 8,28 1,566 ,099

MU3C Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- TAPASZTALAT
Total 892 7,89 1,648 ,055
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1 Multi 638 7,81 2,111 ,084

2 Posta 249 7,57 2,105 ,133

MU3D Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- KÉZÜGYESSÉG
Total 887 7,74 2,110 ,071

1 Multi 640 8,75 1,222 ,048

2 Posta 251 8,74 1,330 ,084

MU3E Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- ÉRTELMI KÉPESSÉG
Total 891 8,75 1,253 ,042

1 Multi 641 8,69 1,353 ,053

2 Posta 250 8,77 1,391 ,088

MU3F Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- EGYÜTTMŰKÖDÉSI
KÉSZSÉG Total 891 8,71 1,364 ,046

1 Multi 641 8,01 1,382 ,055

2 Posta 249 8,15 1,230 ,078

MU3G Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- MŰVELTSÉG
Total 890 8,05 1,342 ,045

1 Multi 641 5,30 3,620 ,143

2 Posta 250 4,17 3,480 ,220

MU3H Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- NYELVTUDÁS
Total 891 4,98 3,615 ,121

1 Multi 640 6,62 2,576 ,102

2 Posta 250 6,88 2,489 ,157

MU3I Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- OLVASOTTSÁG
Total 890 6,69 2,553 ,086

1 Multi 641 8,89 1,303 ,051

2 Posta 250 9,15 1,104 ,070

MU3J Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- LELKIISMERETESSÉG
Total 891 8,96 1,255 ,042

1 Multi 641 8,66 1,274 ,050

2 Posta 250 8,68 1,329 ,084

MU3K Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- PONTOSSÁG, PRECI-
ZITÁS

Total 891 8,67 1,289 ,043
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1 Multi 641 8,21 1,513 ,060

2 Posta 250 8,50 1,476 ,093

MU3L Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- KOMMUNIKÁCIÓS
KÉPESSÉG Total 891 8,29 1,507 ,051

1 Multi 641 7,95 1,536 ,061

2 Posta 249 8,27 1,413 ,090

MU3M Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

– FELLÉPÉS
Total 890 8,04 1,509 ,051

1 Multi 641 7,97 1,603 ,063

2 Posta 250 8,23 1,604 ,101

MU3N Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- HATÁROZOTTSÁG
Total 891 8,04 1,607 ,054

1 Multi 641 8,48 2,006 ,079

2 Posta 250 9,13 1,552 ,098

MU3O Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- ISKOLAI VÉGZETT-
SÉG Total 891 8,66 1,912 ,064

1 Multi 632 7,52 2,586 ,103

2 Posta 249 8,23 2,189 ,139

MU3P Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- MEGFELELŐ SZAK-
MAVÁLASZTÁS Total 881 7,72 2,500 ,084

1 Multi 640 8,74 1,616 ,064

2 Posta 250 8,49 1,831 ,116

MU3Q Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- EGÉSZSÉGÜGYI ÁL-
LAPOT Total 890 8,67 1,682 ,056

1 Multi 641 8,04 1,753 ,069

2 Posta 250 8,13 1,924 ,122

MU3R Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- ÖNBIZALOM
Total 891 8,06 1,802 ,060

1 Multi 641 8,02 1,590 ,063

2 Posta 250 8,20 1,665 ,105

MU3S Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- KREATIVITÁS
Total 891 8,07 1,613 ,054

1 Multi 641 8,32 1,628 ,064MU3T Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

2 Posta 250 8,59 1,492 ,094
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- TUDATOS ÉLETTER-
VEZÉS Total 891 8,39 1,595 ,053

1 Multi 641 7,11 1,919 ,076

2 Posta 250 7,30 1,980 ,125

MU3U Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- SZABÁLYKÖVETÉS
Total 891 7,16 1,937 ,065

1 Multi 641 7,30 1,796 ,071

2 Posta 250 7,37 1,966 ,124

MU3V Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- AMBÍCIÓ
Total 891 7,32 1,844 ,062

1 Multi 641 8,47 1,454 ,057

2 Posta 250 8,70 1,359 ,086

MU3W Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- ALKALMAZKODÓ-
KÉPESSÉG Total 891 8,54 1,431 ,048

1 Multi 641 7,94 1,906 ,075

2 Posta 250 8,13 1,978 ,125

MU3X Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- VÁLTOZÁSOKHOZ
VALÓ VISZONYULÁS Total 891 7,99 1,927 ,065

1 Multi 640 7,83 2,018 ,080

2 Posta 250 8,51 1,802 ,114

MU3Y Mi jellemző Önre, mint
munkavállalóra?

- ÖSSZEFÜGGÉSEK-
BEN GONDOLKOZÁS Total 890 8,02 1,982 ,066

1 Multi 641 2,05 1,310 ,052

2 Posta 250 1,43 ,853 ,054

MU4A Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- SZAKTUDÁS Total 891 1,87 1,230 ,041

1 Multi 641 3,79 1,828 ,072

2 Posta 250 3,82 1,719 ,109

MU4B Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- FIZIKAI ERŐ Total 891 3,80 1,797 ,060

1 Multi 641 1,68 ,841 ,033

2 Posta 250 1,58 ,848 ,054

MU4C Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- SZORGALOM Total 891 1,65 ,843 ,028
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1 Multi 641 1,82 ,960 ,038

2 Posta 250 1,51 ,818 ,052

MU4D Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- TAPASZTALAT Total 891 1,73 ,932 ,031

1 Multi 640 3,27 1,875 ,074

2 Posta 250 3,86 1,683 ,106

MU4E Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- KÉZÜGYESSÉG Total 890 3,43 1,842 ,062

1 Multi 641 1,66 ,890 ,035

2 Posta 250 1,40 ,733 ,046

MU4F Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- JÓ ÉRTELMI KÉPES-
SÉG Total 891 1,59 ,857 ,029

1 Multi 641 1,55 ,799 ,032

2 Posta 250 1,34 ,629 ,040

MU4G Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- EGYÜTTMŰKÖDÉSI
KÉSZSÉG Total 891 1,49 ,760 ,025

1 Multi 641 2,27 1,258 ,050

2 Posta 250 2,08 1,048 ,066

MU4H Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- TANULNI AKARÁS Total 891 2,22 1,205 ,040

1 Multi 640 2,97 1,891 ,075

2 Posta 250 4,27 1,543 ,098

MU4I Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- IDEGEN NYELVTU-
DÁS Total 890 3,33 1,892 ,063

1 Multi 641 1,74 ,915 ,036

2 Posta 250 1,42 ,623 ,039

MU4J Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- LELKIISMERETES-
SÉG Total 891 1,65 ,856 ,029

1 Multi 639 3,03 1,425 ,056

2 Posta 250 2,34 1,222 ,077

MU4K Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- MŰVELTSÉG
Total 889 2,84 1,405 ,047
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1 Multi 641 1,50 ,754 ,030

2 Posta 250 1,23 ,477 ,030

MU4L Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- PONTOSSÁG Total 891 1,43 ,698 ,023

1 Multi 641 1,81 1,035 ,041

2 Posta 250 1,40 ,670 ,042

MU4M Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- KOMMUNIKÁCIÓS
KÉSZSÉG Total 891 1,69 ,965 ,032

1 Multi 640 2,38 1,284 ,051

2 Posta 250 1,73 1,043 ,066

MU4N Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- JÓ FELLÉPÉS Total 890 2,20 1,255 ,042

1 Multi 641 1,87 ,941 ,037

2 Posta 250 1,47 ,701 ,044

MU4O Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- HATÁROZOTTSÁG Total 891 1,76 ,898 ,030

1 Multi 641 2,51 1,230 ,049

2 Posta 250 2,18 1,111 ,070

MU4P Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- AMBÍCIÓ Total 891 2,42 1,206 ,040

1 Multi 641 2,89 1,600 ,063

2 Posta 250 1,81 1,152 ,073

MU4Q Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- MEGFELELŐ ISKOLAI
VÉGZETTSÉG Total 891 2,58 1,564 ,052

1 Multi 638 1,83 1,094 ,043

2 Posta 250 1,60 ,961 ,061

MU4R Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- EGÉSZSÉG Total 888 1,77 1,063 ,036

1 Multi 641 2,10 1,058 ,042

2 Posta 250 1,63 ,812 ,051
MU4S Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- ÖNBIZALOM Total 891 1,97 1,017 ,034
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1 Multi 640 2,25 1,214 ,048

2 Posta 250 2,12 1,257 ,079

MU4T Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- KREATIVITÁS Total 890 2,21 1,226 ,041

1 Multi 636 2,95 1,436 ,057

2 Posta 250 2,50 1,389 ,088

MU4U Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- ÉLETCÉL, TUDATOS
ÉLETSZERVEZÉS Total 886 2,82 1,436 ,048

1 Multi 641 1,75 ,850 ,034

2 Posta 250 1,48 ,713 ,045

MU4V Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- SZABÁLYKÖVETÉS Total 891 1,67 ,822 ,028

1 Multi 641 1,71 ,797 ,031

2 Posta 250 1,50 ,666 ,042

MU4W Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- ALKALMAZKODÁS Total 891 1,65 ,767 ,026

1 Multi 641 1,97 1,056 ,042

2 Posta 249 1,66 1,004 ,064

MU4X Mik azok a képességei,
amelyekre nincs igazán szüksé-
ge jelenlegi munkakörében?

- KÉPES VAGYOK
VÁLTOZNI Total 890 1,88 1,051 ,035

1 Multi 588 ,58 ,494 ,020

2 Posta 230 ,48 ,501 ,033
MU5 Ha volna hozzá megfelelő
tőkéje, elindítana-e egy (kis) vál-
lalkozást?

Total 818 ,55 ,498 ,017

1 Multi 261 74,32 48,264 2,987

2 Posta 88 77,28 46,072 4,911
MU6K1 Ha igen, mi volna ez a
kisvállalkozás? –

Total 349 75,07 47,673 2,552

1 Multi 37 85,14 53,550 8,804

2 Posta 11 83,27 45,867 13,830
MU6K2 Ha igen, mi volna ez a
kisvállalkozás? –

Total 48 84,71 51,427 7,423
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1 Multi 3 116,33 60,468 34,911

2 Posta 3 109,00 55,018 31,765
MU6K3 Ha igen, mi volna ez a
kisvállalkozás? -

Total 6 112,67 51,860 21,172

1 Multi 638 ,20 ,402 ,016

2 Posta 249 ,37 ,484 ,031MU7 Vannak felnőtt gyerekei?

Total 887 ,25 ,433 ,015

1 Multi 128 61,52 28,671 2,534

2 Posta 92 68,61 30,923 3,224MU8K1 Milyen pályán vannak?

Total 220 64,49 29,771 2,007

1 Multi 58 62,19 32,906 4,321

2 Posta 43 65,09 35,113 5,355MU8K2 Milyen pályán vannak?

Total 101 63,43 33,721 3,355

1 Multi 9 59,89 41,745 13,915

2 Posta 3 64,33 47,690 27,534MU8K3 Milyen pályán vannak?

Total 12 61,00 41,048 11,849

1 Multi 632 ,36 ,481 ,019

2 Posta 249 ,47 ,500 ,032
MU9 Vannak iskoláskorú vagy
fiatalabb gyerekei?

Total 881 ,39 ,488 ,016

1 Multi 126 32,16 20,745 1,848

2 Posta 82 32,57 20,634 2,279
MU10K1 Milyen pályára szánja
őket?

Total 208 32,32 20,652 1,432

1 Multi 33 40,48 17,163 2,988

2 Posta 20 30,35 15,250 3,410
MU10K2 Milyen pályára szánja
őket?

Total 53 36,66 17,054 2,343

1 Multi 4 24,75 16,460 8,230MU10K3 Milyen pályára szánja
őket?

2 Posta 3 44,67 35,218 20,333
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Total 7 33,29 25,734 9,727

1 Multi 638 2,15 ,553 ,022

2 Posta 250 2,27 ,528 ,033
MU11 Milyen gyakran kap egy
elismerő szót a munkahelyén?

Total 888 2,18 ,549 ,018

1 Multi 586 ,76 ,428 ,018

2 Posta 224 ,63 ,485 ,032
MU12 Biztosnak érzi-e a munka-
helyét?

Total 810 ,72 ,448 ,016

1 Multi 604 1,93 ,940 ,038

2 Posta 185 2,70 ,980 ,072

MU13 Ha megszűnne a munká-
ja, munkahelye, könnyen talál-
nak magának máshol, más cég-
nél legalább ilyen jó munkát?

Total 789 2,11 1,004 ,036

1 Multi 619 ,45 ,498 ,020

2 Posta 237 ,47 ,500 ,032
MU14 Méltányosnak tartja azt a
bért, fizetést, amit munkájáért
kap?

Total 856 ,46 ,499 ,017

1 Multi 335 2,43 ,837 ,046

2 Posta 123 2,66 ,756 ,068

MU15 Ha nem, akkor Ön szerint
mi volna a méltányos ellenértéke
az ön munkájának? Jelenlegi bé-
rénél, fizetésénél …

Total 458 2,49 ,822 ,038
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N Mean
Std.

Deviation
STD.
Error

1 Multi 605 4,21 2,419 ,098

2 Posta 1 7,00 . .

MA6 Mennyire bízik Ön abban,
hogy a következő egy-két évti-
zedben Magyarország felemel-
kedik a világ sikeres nemzetei
közé? Total 606 4,22 2,419 ,098

1 Multi 640 1,46 ,499 ,020

2 Posta 251 1,64 ,481 ,030HA1 A kérdezett neme:

Total 891 1,51 ,500 ,017

1 Multi 637 3,07 1,007 ,040

2 Posta 251 3,82 ,998 ,063HA2 Hány éves Ön?

Total 888 3,28 1,059 ,036

1 Multi 639 15,287 10,9097 ,4316

2 Posta 251 23,542 10,3097 ,6507HA3 Hány éve dolgozik?

Total 890 17,615 11,3631 ,3809

1 Multi 637 6,408 6,6067 ,2618

2 Posta 251 17,215 10,6434 ,6718
HA4 Hány éve kezdett el dol-
gozni a cégnél?

Total 888 9,463 9,3238 ,3129

1 Multi 637 5,90 4,114 ,163

2 Posta 251 9,05 3,031 ,191
HA5 Milyen munkakörben dol-
gozik jelenleg?

Total 888 6,79 4,092 ,137

1 Multi 189 96,46 56,431 4,105

2 Posta 162 108,89 89,963 7,068
HA5EK1 Milyen munkakörben
dolgozik jelenleg? - Egyéb

Total 351 102,19 73,973 3,948

1 Multi 638 1,01 ,097 ,004

2 Posta 251 1,00 ,000 ,000HA6 Mi az Ön státusza?

Total 889 1,01 ,082 ,003
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1 Multi 638 6,40 2,604 ,103

2 Posta 251 6,71 2,296 ,145
HA7 Mi az Ön legmagasabb is-
kolai végzettsége?

Total 889 6,49 2,524 ,085

1 Multi 639 3,00 1,268 ,050

2 Posta 251 3,00 1,198 ,076
HA8 Hányan élnek együtt egy
háztartásban?

Total 890 3,00 1,248 ,042

1 Multi 569 ,78 ,950 ,040

2 Posta 224 1,12 ,963 ,064
HA9 És hány Önnel élő gyerme-
ke van?

Total 793 ,88 ,965 ,034

1 Multi 490 6,35 2,674 ,121

2 Posta 193 6,09 2,572 ,185
HA10 Mi az Ön férjének/ felesé-
gének/ partnerének legmaga-
sabb iskolai végzettsége?

Total 683 6,28 2,646 ,101

1 Multi 490 ,19 ,396 ,018

2 Posta 193 ,25 ,433 ,031
HA11 Az Ön férje/ felesége/
partnere ugyanennél a vállalat-
nál dolgozik?

Total 683 ,21 ,407 ,016

1 Multi 637 1,77 ,516 ,020

2 Posta 249 1,95 ,320 ,020
HA12 Milyen az Ön bérezésének
formája?

Total 886 1,82 ,476 ,016

1 Multi 8 9,38 ,744 ,263

2 Posta 2 9,00 ,000 ,000
HA12EK1 Milyen az Ön bérezé-
sének formája? - Egyéb

Total 10 9,30 ,675 ,213

1 Multi 638 ,70 ,458 ,018

2 Posta 250 ,60 ,491 ,031
HA13 Az anyanyelvén kívül be-
szél-e valamilyen idegen nyel-
ven/nyelveken?

Total 888 ,67 ,469 ,016

1 Multi 448 4,80 5,341 ,252HA14AK Mi ez a nyelv vagy
nyelvek? - Első említett nyelv:

2 Posta 150 5,67 5,249 ,429
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Total 598 5,02 5,327 ,218

1 Multi 448 1,89 ,754 ,036

2 Posta 150 1,45 ,597 ,049
HA14ASZ Milyen szinten beszéli
az első említett nyelvet saját
megítélése szerint?

Total 598 1,78 ,742 ,030

1 Multi 219 8,31 5,092 ,344

2 Posta 42 8,00 5,032 ,776
HA14BK Mi ez a nyelv vagy
nyelvek? - Második említett
nyelv:

Total 261 8,26 5,074 ,314

1 Multi 219 1,69 ,751 ,051

2 Posta 42 1,36 ,577 ,089
HA14BSZ Milyen szinten beszéli
a második említett nyelvet saját
megítélése szerint?

Total 261 1,64 ,735 ,045

1 Multi 44 11,61 6,063 ,914

2 Posta 5 6,60 6,066 2,713
HA14CK Mi ez a nyelv vagy
nyelvek? - Harmadik említett
nyelv:

Total 49 11,10 6,192 ,885

1 Multi 44 1,41 ,693 ,104

2 Posta 5 1,20 ,447 ,200
HA14CSZ Milyen szinten beszéli
a harmadik említett nyelvet saját
megítélése szerint?

Total 49 1,39 ,671 ,096

1 Multi 449 ,64 ,481 ,023

2 Posta 150 ,18 ,385 ,031

HA15 Szokott-e Ön anyanyelvén
kívül valamilyen idegen nyel-
ven/nyelveken szakmai anyago-
kat olvasni?

Total 599 ,52 ,500 ,020

1 Multi 286 2,96 4,143 ,245

2 Posta 27 2,85 3,958 ,762
HA16K1 Mi ez a nyelv vagy
nyelvek?

Total 313 2,95 4,121 ,233

1 Multi 63 8,46 4,775 ,602

2 Posta 4 9,00 5,416 2,708
HA16K2 Mi ez a nyelv vagy
nyelvek?

Total 67 8,49 4,772 ,583
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Ki lehet-e találni a magyar munkaerő

kultúráját – és ha igen, hogyan?

Sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy változtatható-e, alakít-

ható-e egy adott társadalom kultúrája. Nem alaptalanul. A hiedelmek,

megszokások, beidegződések, előítéletek, elvárások, intézményesült

és sokszor változtathatatlannak elkönyvelt kusza szövevényét való-

ban nem lehet egy csapásra, észérvekre, gazdasági szükségszerű-

ségre vagy egyéb okokra hivatkozva megváltoztatni. Mindez áll a

munkakultúra esetében is.

Minden társadalom életében elkövetkeznek azonban olyan pillanatok

(inkább periódusok), amikor lehetőség adódik egy ilyen „áthangolás-

ra”, vagy akár alapvető váltásra. Ez rendszerint olyankor történik,

amikor válságok, kataklizmák, történelmi jelentőségű fordulatok vagy

kihívások előtt áll egy társadalom, és egy kritikus tömeg számára válik

világossá, hogy a régi mintázatok, viselkedési és gondolkodási kódok

gátolják a továbblépést, a válságból való kikerülést, vagy a megoldá-

sok, a sikerhez vezető utak megtalálását. A magyar társadalom most

egy ilyen ’liminális’ állapotba, egyfajta határhelyzetbe került, ahol meg-

van a lehetősége annak, hogy ez a felismerés az intézmények, a

szervezetek, az egyének, röviden a legfontosabb szerepelők egy kriti-

kus – azaz a változás megindulásához szükséges – tömegét elérje.

A válaszunk ezért az eredeti kérdésre egy óvatos „igen”, vagy inkább

„talán”, amennyiben a megfelelő feltételek teljesülnek, tehát a fősze-

replők képesek és hajlandók saját érdekükben, de közös célért

együttműködni.
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Katedrális és sivatag

Szokássá vált a legsikeresebb, legprogresszívebb nemzetközi nagy-

vállalatokat katedrálisokhoz hasonlítani, míg az őket körülvevő társa-

dalmat és intézményi közeget sivatagként emlegetni. A katedrálisban

a rend, a szervezettség, a célratörés, a felfelé törekvés dominál, min-

den részlet fontos és a helyén van, a benne működők tudják és teszik

a dolgukat. E tökéletesen működő mikrokozmosznak éppen az ellen-

téte a sivatag: zavaros, kiszámíthatatlan világ, amit rend helyett a ká-

osz ural. A benne élők nem tudják, merre tartanak, létezésük bizony-

talan, veszélyek leselkednek rájuk, a homokvihar nem engedi a tájé-

kozódást, eltakarja a kiutakat. A kérdés az, hogy a két világ közül me-

lyik győzedelmeskedik a másik fölött vagy melyikük válik meghatáro-

zóvá.

Visszafordítva a szót a metaforáról a valóság nyelvére: képesek-e az

élenjáró, tudástermelő vállalatok a belülről kialakított kultúrájuk és tu-

dásuk átvitelére a rajtuk kívüli világra, amelytől azonban nagymérték-

ben függenek, vagy fordítva, lassan belepi őket is a sivatagi homok és

maguk is a sivatag részeivé válnak.

A válasz röviden: igen, amennyiben az oktatási rendszer és a társa-

dalmi közeg nyitottá, adaptívvá válik a megújulásra és a változások

végig vitelére; ha a magyar társadalom és a kormányzat az általuk

működtetett intézményeket is beleértve

 szembenéz azzal, hogy jelenleg nem eléggé tanulóképes;

 Ha tudatosan segíti az új ismeretek és egy új szemléletmód ki-

alakítását;

 Ha mindent megtesz a gyakorlatban, hogy behozza a Life Long

Learning terén az egyelőre növekvőben lévő lemaradását;
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 Ha tudatosan törekszik arra, hogy változtasson az elméleti és

gyakorlati tudás szétválasztására épült oktatási rendszeren,

azaz,

 Ha elindul, felgyorsul és szétterjed a gondolkodás- és magatar-

tásváltás a gyakorlatban is, amelyet hivatalos doktrínaként az

EU-s csatlakozás óta jól ismerhetünk.

Jelenleg Magyarországon nincs kiszámítható rendszere a tudását-

adásnak a globális kultúrát képviselő szereplők és a szélesebb társa-

dalmi közeg között.

EZEN A TÉREN TEHÁT VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG.

Az innováció forrása

Javaslataink újdonság jellege elsősorban abban a felismerésben áll,

hogy ezen csak akkor lehetséges hatékony módon és rövid időn belől

változtatni, ha egy eddig precedens nélküli együttműködés, együtt ter-

vezés és közös intézményépítés indul az említett szereplők közös

akaratából és felelősségvállalása mellett.

Ennek az új partnerségnek a kialakítása csak intézményi és társadal-

mi innovációk és nem hagyományos együttműködési formák révén

érhető el, ugyanis azt feltételezi, hogy az egyik (létező) rendszer logi-

kájából kilépve, egy másik (még csak elemeiben létező), új rendszer

logikáját kell érvényesítenünk.
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Javaslatok

A vállalatok világa

1. Kompetenciák

Magyarországon már hosszú ideje napirenden van a korszerű közép-

fokú szakképzés helyreállítása, illetve egyre növekvő számú területen

a felépítése. A napirend azonban szintén hosszú ideje nem válik napi

realitássá. Előrelépést jelentene, ha a nemzetközi vállalatok CSR

programjaik keretében vagy egyéb támogatási forrásaik révén rend-

szeres támogatást nyújthatnának ehhez a szervezeti, technikai és

szemléleti megújuláshoz. Ennek fejében javaslataikat, tanácsaikat az

oktatási intézmények és a felelős szaktárcák beépítenék programjaik-

ba. E téren is célszerű alkalmazni a kis lépések gyakorlatát és néhány

kiválasztott szakközépiskolával közösen kialakítani egy új együttmű-

ködési modellt. A nemzetközi vállalatok szakértelmükkel és javaslata-

ikkal részeseivé válhatnának a munkaerő-piaci igények és elvárások,

az innováción alapuló képzési programok tartalmi megújulásának,

maguk is bekapcsolódhatnának a gyakorlati képzésbe, elsősorban

annak figyelemmel követése és az állandó visszacsatolás révén.

Egy ilyen újfajta stratégiai partnerség jelentősen javíthatná a szakkép-

ző központokból és szakközépiskolákból kikerülő munkaerő motivált-

ságát, színvonalát és általános kultúráját, meghonosítaná a gyakor-

latorientált szemléletet az oktatásban, közép- és hosszú távon javíta-

ná a foglalkoztatottsági mutatókat és az ország versenyképességét.
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2. Kommunikációs készségek javítása

vállalatokon belül és kívül

Még a legprogresszívebbnek tekinthető, „éltanuló” vállalatokon belül is

szükség van a kommunikációs és konfliktuskezelési technikák és

gyakorlat fejlesztésére.

Olyan konfliktus-mendezsment trainingeket javaslunk, amelyek a

konfliktusok világos megfogalmazásának és megoldásuknak, nem

pedig elkerülésüknek a gyakorlati technikáit és pszichológiai alapjait

segítenek elsajátítani.

Különösen nagy szükség van az alulról felfelé irányuló kommunikáció

képességének erősítésére. E téren az átalakuló iskolarendszerre szin-

tén komoly feladatok várnak majd (amennyiben az átalakulás sikeres

lesz). Kommunikációs, prezentációs gyakorlatok, önismereti tárgyak,

retorika, stb. az általános és középiskolai (szakközépiskolai) tananyag

részét kell, hogy képezzék.

3. Egymást erősítő kis lépések:

a tanárképzés megújítása

Az együttműködési készségek fejlesztését és a team-munkára neve-

lést már az óvodában el kell kezdeni. Tanár és diák, diák és diák kö-

zötti együttműködés, közös projektek, feladatok kitűzése és megvaló-

sítása révén az általános iskola első osztályától a tananyag szerves

részét kell, hogy képezzék. Ennek sikerre viteléhez kooperatív szem-

léletű iskolavezetésre és pedagógusokra van szükség; ahhoz, hogy

ez társadalmi mértékben megvalósulhasson és hatékonnyá, érzékel-
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hetővé váljon, szükséges a tanárképzés és pedagógusképzés szem-

léletének gyökeres átalakítása, a legújabb társas pszichológiai elvek

valamint a gyakorlati élet követelményei szerinti felépítése.

Mindez feltételezi az oktatási rendszer egésze – kiváltképpen a tanár-

képző egyetemek – szemléletének lépésről lépésre történő fokozatos

átalakulását, a hálózati együttműködés elve szerinti újjászervezését.

Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy nyitott, rugalmas, több-

nyelvű felsőoktatás nélkül az alsó- és középfokú oktatás szemléletvál-

tása, a globális kultúra irányában történő elmozdulása aligha lehetsé-

ges.

Az együttműködési készségek fejlesztését természetesen vállalaton

belüli tanfolyamokkal és vállalaton kívüli továbbképzéssel is elő lehet

segíteni, meg lehet és meg is kell kezdeni. Fontos kritériuma a fenn-

tarthatóságnak azonban, hogy mindez ne maradjon az egyes cégek

belügye, hanem váljék közbeszéd és társadalmi megfontolások tár-

gyává, akár egy átfogó társadalmi reformfolyamat központi céljává.

Ezért a tanárképzés megújítása területén az eddigi gyakorlattól teljes

mértékben eltérő, kezdeményező, proaktív magatartást javasolunk a

kérdésben érdekelt nemzetközi nagyvállalatok számára. A Társadalmi

Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében, illetve ahhoz kap-

csolódóan lehetőség kínálkozik ennek az intézményi innovációnak

kooperációban történő megvalósítására. Javasoljuk, hogy az IBM, il-

letve más együttműködni kívánó nemzetközi nagyvállalatok keressék

egy új együttműködési programba való bekapcsolódás lehetőségét.
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4. Önkép javítása

A 19 nemzetközi vállalatnál és a Magyar Postánál folytatott empirikus

kutatásaink egyértelműen alátámasztják, hogy a nemzetközi cégeknél

és állami vállalatoknál dolgozók ma sem rendelkeznek stabil önérté-

kelési képességekkel; nem pontosan tudják, hol a helyük a világban;

egy jelentős részük számára ez a kérdés nem is értelmezhető vagy

egyszerűen nem fontos. Az oktatási és továbbképzési programokban

ezért szükség van a reális önkép kialakítását segítő kurzusok mellett

a lehetőségeket és veszélyeket elemző reális ország- és jövőkép ki-

alakítását segítő tárgyakra és foglalkozásokra.

5. Egyéni felelősségvállalás növelése

Ennek a motiválatlanságnak és érdektelenségnek az egyik oka maga

az iskolarendszer – az az oktatási szemlélet és gyakorlat, amely nem

törődik azzal, hogy a különböző szinteken munkába állók számára ér-

telmes perspektívát, alternatívákat tudjon kínálni. Mivel nem tartja fel-

adatának, nem is képes felkelteni az érdeklődést az egyéni karrier

tervezése, a munka értelmének, céljának és hasznának megfogalma-

zása és állandó újragondolása iránt. Ezen a helyzeten a társadalmi

környezet, beleértve az oktatást, az országban uralkodó közhangulat

és maguk a munkahelyek is sokat javíthatnak.

A. Javasoljuk, hogy az iskolák (általános iskolától az egyetemig)

intézményesítetten és nyomon követhető módon foglalkozzanak

karrier-tanácsadással, készüljenek fel arra, hogy diákjaik ké-
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pességei és teljesítménye alapján személyre szabott alternatí-

vákat tudjanak kínálni az előre menetelükhöz.

B. A nemzetközi vállalatok technológiai szintjük és munkafilozófiá-

juk következtében kísérleti terepei lehetnek egy új munkakultúra

kialakításának. Meg kell találni a módját, hogy az általuk kínált

pozitív példák és „legjobb gyakorlatok” ismertté váljanak, de

legalábbis „lecsoroghassanak” a munka és az oktatás széle-

sebb és tágabb világába.

C. Ezért javasoljuk a vállalatok és az oktatási intézmények számá-

ra a szorosabb együttműködést, a kis lépések filozófiája és be-

vált gyakorlata alapján a strukturált, rendszerszerű kapcsolatok

tudatos kiépítését. Az oktatás/képzés intézményeinek és a reál-

szféra szereplőinek együttműködését a kormányzati és önkor-

mányzati szerveknek is elő kell segíteniük. Javasoljuk, hogy en-

nek érdekében haladéktalanul induljanak el a háromoldalú

egyeztetések.

Eközben maguk a vállalatok is sokat tehetnek a helyzet javításáért

házon belüli eszközökkel:

– javíthatják a képzésen és továbbképzésen résztvevők arányát;

– több olyan tanfolyamot indíthatnak és támogathatnak, amelyek a

munkavállalók hosszú távú karrierlehetőségeit szélesítik;

– motivációs trainingeket indíthatnak;

– az új vezetői kultúra kialakítását segítő trainingeket indíthatnak;

– erősíthetik a karrier-tanácsadást, bevezethetik a rendszeres karri-

er-beszélgetéseket HR-vezetők és alkalmazottak között;

– több nyelvi képzésre van szükség. A külföldi vezetők számára ma-

gyar nyelvtanfolyamokat kellene indítani. A nyelvi akadályok köl-

csönös leküzdésének szándéka önmagában is elősegítheti a moti-

vációt, a lojalitást, erősítheti a vállalati közösségi szellemet.
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Az IBM már sok pozitív kezdeményezést tett ezen a területen. Célsze-

rű volna ezeknek rendszerbe, illetve intézményi keretek közé foglalá-

sa annak érdekében, hogy más vállalatok is kövessék ezt a példát, il-

letve több felsőoktatási intézmény élhessen hatékonyan a kínálkozó

lehetőségekkel.

Csak hogy néhány példát említsünk az IBM és a felsőoktatási intéz-

mények közötti együttműködések körének bővítéséről:

 Center of Advanced Studies – virtuális kutatóközpontok kutatá-

si tematikáinak bővítése a társadalomtudományok és a vezetés

és szervezéstudomány irányában. Javasoljuk Új Kiválósági

Központok (ÚKK) létrehozását és hálózatának lépésről lépésre

történő kiépítését.

 Academic Initiative – az ingyenes IBM szoftverek oktatási cé-

lokra történő felkínálása még kevéssé ismert a felsőoktatás vi-

lágában. Célszerű volna ezek népszerűsítése; ezen a területen

is kívánatos volna más nemzetközi vállalatok bekapcsolása az

intézményi szintű fejlesztésekbe;

 IBM ösztöndíjak és támogatások – célszerű volna országos

szintű vetélkedőket, versenyeket rendezni, pályázatokat kiírni a

konzorciálisan e téren együttműködő nemzetközi vállalatok által

felajánlott ösztöndíjakra és támogatásokra. Ezek az ösztöndíjak

nagyban növelnék az egyetemek és kutatóhelyek presztízsét,

ugyanakkor széles körben népszerűsítenék az őket folyósító

vállalatokat. Javasoljuk egy transzparens és nagy nyilvánossá-

got élvező támogatási és új ösztöndíjrendszer kidolgozását.

 Egyéb együttműködési lehetőségek. Célszerű volna a nemzet-

közi nagyvállalatok és egyetemek közötti felsőoktatási keret-

szerződések újragondolása és szélesebb körre való kiterjesz-

tése. Különösen az egyetemi oktatási programok, a hazai és
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nemzetközi akadémiai partneri kapcsolatok és a nemzetközi

konferenciák terén.

 A középfokú és felsőfokú oktatás, valamint a globális munka-

erő-piaci igények közötti szakadék áthidalására szolgáló újsze-

rű képzési programok összeállítására és bevezetésére is nagy

szükség van. Ezek közül kiemelkednek:

1) a nemzetközi nagyvállalatok által egyetemeken tartott elő-

adások illetve meghirdetett kurzusok;

2) a szolgáltatástudományok és a szolgáltatásmenedzsment ki-

fejlesztése és gyors bevezetése;

3) a tanárképzés korszerűsítése és tartalmi, technikai és szem-

léleti megújítása. Ezzel kapcsolatos javaslatainkat a későbbi-

ekben részletesebben is kifejtjük.

6. Rugalmasság

Egyre több olyan munkakör jelenik meg a korszerű vállalati gyakorlat-

ban, amelyeket változó normák, szabályok, kapcsolati rendszerek ha-

tároznak meg. E tevékenység sikeres ellátásához csoportmunkára va-

ló képességre, egyéni felelősségvállalásra és döntéshozatalai képes-

ségre, a felmerülő, előre nem látható problémák megoldásában együtt-

működésre, azaz rugalmasságra, alkalmazkodóképességre, nyitott-

ságra és kreativitásra egyaránt szükség van.

Az ilyen team-munkák során kerülhet felszínre az a rejtett tudás, ame-

lyet a hivatalos tanúsítványok (oklevelek, diplomák, etc.) sem garan-

tálni, sem elismerni nem tudnak, de amelyek a vállalatok és intézmé-

nyek sikerében meghatározó szerepet tölthetnek be.
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Megfontolandó a felszínre került rejtett vagy ’hallgatólagos’ tudás utó-

lagos elismerése, „akkreditálása”, ami nagymértékben ösztönözné az

egyéni és a csoportos teljesítményt és segítené a munkavállalókat

„stakeholderekké”, a vállalati és egyben társadalmi célok elkötelezett

tulajdonosává tenni.

Javasoljuk, hogy induljanak egyeztetések a nemzetközi nagyvállala-

tok, az egyetemek, oktatási-képzési központok, önkormányzatok, etc.

között ennek az elképzelésnek a gyakorlatba történő átültetéséről.

7. Hosszú távú gondolkodás

Az iskolarendszer feladata lenne, hogy általános iskolától az egyete-

mig figyelemmel kísérje, illetve irányítsa a fiatalok életpályáját, hosszú

távú gondolkodásra nevelje őket. Ez a jellemvonás a jelenlegi, „bizo-

nyítvány és diplomaorientált” iskolarendszerből teljesen hiányzik.

A nemzetközi nagyvállalatok stratégiai gondolkodásmódját és hosszú

távú tervezési képességét meg lehetne honosítani a felsőoktatás

megújulási folyamatában. Többek között ezt a célt szolgálnák a válla-

latok által indított kurzusok, a szolgáltatásmenedzsment bevezetése

és az Új Kiválósági Központok. E területeken már számos részered-

mény létezik. A tanárképzés átalakításában ezeket összegyűjtve és

rendszerezve lehetne hasznosítani.
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8. Kreativitás és az innováció elősegítése

A technikai-műszaki innováció terén komoly hagyományaink vannak,

ezekre egy kreativitásra és innovációra kifejezetten ösztönző, új okta-

tási rendszer könnyen építhet. Ezt a rendszert azonban még fel kell

építeni.

A társadalmi és intézményi innováció terén ugyanakkor nem büszkél-

kedhetünk ilyen hagyományokkal. A „társadalmi feltaláló”, a „társa-

dalmi vállalkozó” (social innovator, social entrepreneur) fogalma még

mindig csak szűk szakmai körökben ismert, holott a világ számos,

szegény és kevésbé szegény társadalmaiban már igen jelentős presz-

tízsre tettek szert a társadalmi vállalkozók.

A gyökeres szemléletváltozásra szoruló iskolai, középiskolai és felső-

oktatási rendszerünkben mindkét típusú innováció és a hozzájuk ve-

zető kreativitás számára is meg lehet találni az őket megillető helyet,

amennyiben az eddigiekben ismertetett partnerségi és együttműködé-

si javaslatok megvalósulnak.

A nemzetközi nagyvállalatok innovációit és kreativitást serkentő gya-

korlatát és szemléletét be lehetne vezetni a vállalati szférán kívüli

képzésekben. Első lépésként javasoljuk ezen gyakorlat és szemlélet

bemutatását a szakközépiskolák új képzési programjainak keretében.

Néhány javaslat vállalatok számára

Csoporton belüli célok kitűzése: ez a csoportmunkára épülő feladat

management training bevezetését feltételezi. Javasoljuk a csoportépí-

tő tevékenységek körének kiszélesítését menedzserek bevonásával.
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 Ahol nincs ilyen, érdemes bevezetni a minőség-ellenőrzés

külső felülvizsgálatának rendszerét.

 Fontos a menedzserek és alkalmazottak közötti közvetlen

kommunikáció rendszeressé tétele, feltételeinek biztosítása,

eredményeinek nyomon követése.

 A menedzserek vegyenek részt korszerű, a horizontális tí-

pusú vezetési stílust képviselő továbbképzéseken, ameny-

nyiben lehetséges, élvonalbeli cégek által szervezett külföldi

tanfolyamokon.

 A kis- és középvállalkozások kapjanak több helyi (önkor-

mányzati) és nemzeti szintű támogatást (pl. a menedzseri

és idegen nyelvi képzésekben való részvételre) a multikkal

és a nagyvállalatokkal való korszerű horizontális együttmű-

ködés kialakítása érdekében.

 Új gyakorlati megoldásokat kell kidolgozni az alkalmazottak

„stakeholderré” válása érdekében. Ezt a vállalatok már rész-

ben megkezdték.

 Érdemes volna széles körben ismertté tenni a jó kezdemé-

nyezéseket, és ezt a gyakorlati vállalaton kívüli életen is

kamatoztatni. A legprogresszívebb vállalatok módszereit és

eredményeit be kell vinni az oktatási rendszerbe. A „sikeres

vállalat” a középiskolák tananyagának részévé válhatna.

 Növelni kell azoknak az eredményeknek, megmozdulások-

nak, fórumoknak, projekteknek a számát, amelyek erősítik

az alkalmazottak és menedzserek társadalmi kapcsolatait,

gazdagítják a társadalmi hálózatosodás gyakorlatát, segíte-

nek leépíteni a hierarchikus elkülönülés és elidegenedés

tradícióit. A legaktívabb és e téren is sikeres vállalatok kon-

zorciuma vagy ad hoc szövetsége tudatos építkezéssel és

új együttműködési utak kitaposásával erősítheti a társadalmi

elfogadottságot és a kohéziót.
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ORGANIKUS VÁLTOZÁSKEZELÉS, VÁLTOZÁSMENEDZSELÉS

Az organikus változáskezelési folyamat előnye, hogy alapvetően a

meglévő belső erőforrásokra épít. A módszer az egyes munkatársak

kreativitását értékelve, aktív részvételükkel működik, nem ad „kon-

zerv" megoldásokat, nem talál ki semmit az emberek helyett, így a

munkatársak jobban azonosulnak a változás szükségességével és

tartalmával. A résztvevő munkatársak maguk formálják és valósítják

meg a szükséges változásokat.

TEMATIKUS KÖZÉPVEZETŐI KÉPZÉSEK

A középvezetői képzések célja lehet a vezetői működés tudatosítása,

vezetői és kommunikációs képességek fejlesztése, a vezetői felada-

tok megismerése, illetve a régebbi és újonnan kinevezett vezetők kö-

zötti együttműködés és tapasztalatcsere fejlesztése. Ez a program

természetesen vezetői ismeretek mellett önismereti és együttműkö-

dést fejlesztő elemeket is tartalmaz. Ez a képzési program adhat lehe-

tőséget a nyugati munkavállalói mentalitás megismerésére és az az-

zal való szembesülésre.

A VÁLLALATI FOLYAMAT- ÉS SZERVEZET ÁTALAKÍTÁS:

A TANULÓ SZERVEZET KIALAKULÁSA

A vállalat élete során jól elhatárolható fejlődési fázisokon megy ke-

resztül. Ezen átmenetek megkönnyítése érdekében a munkavállalók

számára is szükségszerűvé válik a szervezet és a szervezet életciklu-

sainak mélyebb megismerése. Ezért fel kell ismerni a működés jel-

lemző folyamatait, illetve az ezek során fellépő rendszeresen ismétlő-

dő hibákat. A kreatív képességek fejlesztése keretében új, korszerűbb

és eredményesebb folyamatok kialakítása történik, majd az új folya-
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matokban a személyes feladatok, felelősségi és hatáskörök, döntési

pontokat és eredmények tisztázása. Ez az önkorrekciós folyamat ré-

sze a szervezetek tanuló szervezetté válásának. Sok magyarországi

vállalat kimagasló eredményeket tud felmutatni e téren. Az IBM ta-

pasztalatainak jelentős része általánosítható és átvihető egyéb gaz-

dasági és nem gazdasági szektorok gyakorlatába – elsősorban a kis-

és középvállalkozások, az országos intézmények és az oktatás terüle-

tén. Ezen a területen az IBM tanfolyamokat indíthatna KKV-k számá-

ra, amelyek a korszerűbb vállalati menedzsment és stratégiaalkotás

terjedését is elősegítenék.

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS

A kommunikáció egy társas érintkezés, célja elsősorban nem az in-

formációcsere, hanem a másik segítése, éltetése! A fejlesztési prog-

ram segítséget nyújt a társas érintkezés korszerű formáinak megisme-

résére és gyakorlására, a kommunikációs stílusok felismerésére, és

építő jellegű kezelésére. A segítő beszélgetésben megismerik a hall-

gatók a 3 szintű megfigyelés és kérdezés hatékonyságát. A tudatos

vezető és beosztott számára hasznos eszközöket biztosít a képzés,

melyek a bizalomerősítés és elköteleződés eszközeivé válhatnak.

KONFLIKTUSKEZELÉS

Ma a konfliktusok kezelése az egyik legelhanyagoltabb terület a ma-

gyar vállalatok és vállalkozók körében, ezért a fejlesztési programban

először meg kell vizsgálni és helyzetgyakorlatokkal bemutatni a mun-

kahelyi, magánéletbeli konfliktusaink lényegét, szerepét az életünkben

és főleg azt, hogy a pontosan átgondolt és feldolgozott konfliktusok

hogyan válhatnak a közösségek fejlődését segítő erőkké. Az ehhez

vezető kérdéseink: Miért jönnek létre konfliktusok az életünkben? Mi a
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konfliktus szerepe? Kikerülni vagy megélni? Lehet-e hasznos egy

konfliktushelyzet? Megérthetem-e, hogy ebben számomra mi a segít-

ség? Milyen gondolatok, milyen érzések vannak/voltak bennem? Mit

cselekszem, vagy mit akarok tenni? Mi az, ami elementáris erővel

akar belőlem feltörni, megnyilvánulni? Tényleg ezt akarom? Mennyire

távolodtam el a konfliktus-partneremtől? A konfliktusok elemzését a

feloldás lehetőségeinek feltárása követi. Ebben fontos szerephez jut a

konfliktuspartner mozgatórugóinak megismerése és megértése. Ha

már elmélyült, elmérgesedett egy konfliktus, külső segítségre van

szükség. Erre jó eszköz a közvetítés (mediáció). Érdemes volna ösz-

szegyűjteni a legsikeresebb konfliktuskezelő gyakorlatokat és azokat

bemutató trainingprogramokat, kurzusokat szervezni, egy további lé-

pés lehetne ezek középiskolai és egyetemi tananyaggá fejlesztése.

A KÖZÉPVEZETŐ, MINT COACH

A vállalkozások fejlődésének segítése érdekében célszerűnek tartjuk

a középvezetői pozícióban lévő munkatársak számára azt, hogy mint

coach tudjanak működni. Ez az eszköz lehetőséget ad a vezetőknek a

munkavégzés során felmerülő kérdések alapos tisztázására, megol-

dására, illetve személyre szabott fejlesztési program kialakítására és

annak követésére.

A PROTOKOLL, VISELKEDÉSKULTÚRA ÉS ÜZLETI MEGJELENÉS FEJ-

LESZTÉSE

A protokollnak és az öltözködési előírásoknak nem szabad célként le-

begniük a szemünk előtt. Ezek csak eszközök ahhoz, hogy Ember-

ként, emberi módon nyilvánuljunk meg a mindennapi életben, társas

kapcsolatainkban. Olyan vonalzó, mely mentén magabiztosan mehe-

tünk utunkon, és ha ezek már készségként szerepelnek életünkben,
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még több energiát fordíthatunk arra, hogy egészséges és sikeres em-

beri kapcsolatokat alakítsunk ki magunk körül.5

BIOGRÁFIA, ÖNISMERET

A sorsán elmélkedő ember felteheti magának azt a kérdést, hogy a

körülmények és események szerencsés vagy szerencsétlen összeját-

szásának köszönhető-e életének alakulása, vagy pedig ő dönthet

szabadon arról, hogy hogyan élje életét. Továbbá felmerülhet benne

az a kérdés is, hogy amennyiben a választás valódi lehetőségünk, ak-

kor hogyan tudjuk maximalizálni ennek az életünknek az értékét, amit

most élünk. Többségünk ugyanis folyamatosan megkérdőjelezi az éle-

tében bekövetkezett események értelmét, és harcol ellenük, állandó-

an kérdezgetve: „miért pont én?”. Abban az esetben azonban, ha éle-

tünket, mint egy fejlődési folyamatot tudjuk tekinteni, akkor egészen

más kérdéseket kell feltennünk. Például: Tudjuk-e, hogy egy adott pil-

lanatban hol tartunk utunkon? Lehetséges-e életünk eseményeit haté-

konyabban megélni, ha többet tudunk arról, hogy merre megyünk?

Képesek vagyunk-e arra, hogy kreatív módszereket találjunk berög-

ződött szokásaink páncéljának áttörésére és ez által új módon jelen-

jünk meg a világban? A biográfia tréning célja, hogy ezeket és az

ezekkel kapcsolatos kérdéseket a résztvevőkkel együtt megvizsgálja,

miközben megpróbál bemutatni valamit abból a nagy bölcsességből

és intelligenciából, ami az emberi élet mögött áll. Az egymás között

megosztott tapasztalatok segítségével feltárjuk, hogy nem állunk

egyedül küzdelmeinkben és megpróbáltatásainkban, és mások élet-

történetének meghallgatásán keresztül képessé válunk saját életünk

történetének megértésére is. Az életutak ilyen vizsgálata nem csak az

egyéni út felismerését és az egyéni élet gazdagodását hozhatja, ha-

nem új dimenziókat nyithat meg a közösségekben dolgozók előtt egy-

aránt.

5
Forrás: http://www.kerekasztal.com/kerekasztal/index.php?id=4
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EGY KONKRÉT KURZUSJAVASLAT,

amely lehetőséget ad a nemzetközi nagyvállalatok felsőoktatásba való

közvetlen és gyors bekapcsolódására.

Javasoljuk, hogy a kurzus nyelve legyen angol és magyar. Az angol

nyelvű posztgraduális programok bevezetése elkerülhetetlen része

lesz a felsőoktatási reformfolyamatnak. Emellett szükséges a már lé-

tező programok korszerűsítése, és az új, globális környezet iránti nyi-

tottságra, problémamegoldó gondolkodásra, valamint a sikeres nem-

zetközi vállalatok működésének, stratégiájának stb. bemutatására irá-

nyuló kurzuselemek beépítése a tananyagba.

Az ilyen irányú tananyagfejlesztésbe célszerű a kezdetektől bekap-

csolni a felsőoktatás iránt nyitott nemzetközi nagyvállalatokat (az IBM

mellett GE, GM, NI, Siemens, Morgan Stanley stb.) Az általuk javasolt

tematikáknak, előadásoknak megfelelő tesztelés és visszacsatolás

után a posztgraduális programok szerves részévé kellene válniuk,

emellett a vállalatok által delegált előadók (HR-igazgató, marketing-

igazgatók etc.) rendszeres vendégelőadói státuszba kerülhetnének az

egyetemeken. Az új modulok és előadássorozatok idővel reguláris

egyetemi kurzusokká válhatnának, de megmaradhatnak a public

lecture series kategóriájában is.

Az innováció lényege: a befogadó egyetem vagy felsőoktatási intéz-

mény és a nemzetközi nagyvállalatok közötti partneri együttműködés

a tematikák összeállításától az előadások és kurzusok megtartásán át

az értékelésig és visszacsatolásig. Ezzel a módszerrel érvényesülhet

leginkább a Learning by interacting elve, azaz a két egymástól eddig

meglehetősen elzárt világ kölcsönös megértést elősegítő és haté-

konyságot növelő együttműködése.
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Javaslat nemzetközi nagyvállalatok által indított,

illetve kezdeményezett kurzusokra és képzésekre

1. EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY

IN THE WORLD OF GLOBAL CORPORATIONS

A kurzusokat a 15 hetes egyetemi szemeszterek keretei között java-

soljuk bevezetésre, természetesen lehetséges intenzív kurzusként (1

hét alatt) történő megtartásuk is.

Diversity Management

Personal Development

Human Resources

Corporate Communication

Corporate Social Responsibility (CSR)

International Organization of MNC-s

Business Strategy Development

Business Sustainability

Risk Management

Customer Relationship Management

Process Management

Quality Management

Asset Management

Audit

Marketing

A kurzus kreditértéke 5 kreditpont. Javasolt vizsgáztatás: prezentáci-

ók, illetve angol nyelvű esszé. A legsikeresebb esszék a honlapon,

vagy nyomtatott formában publikálásra kerülnek.
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2. SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT KÉPZÉS

Ez az IBM-től származó kezdeményezés részben megvalósításra vár.

Javaslatainkat ennek továbbgondolásaként fogalmazzuk meg.

Az IBM felismerte, hogy egyre nagyobb a kereslet a képzett, komplex

ismeretekkel rendelkező, ún. T-típusú munkaerő iránt.

Kezdeményezésére globálisan egyre több országban dolgoznak ki ún.

SSME képzéseket.

2007-ben a Szolgáltatástudományi és Módszertani Központ Alapít-

vány segítségével konzorciumot hoztak létre. Azóta megindult a tan-

anyagok kidolgozása.

Javasoljuk:

1. A szolgáltatástudományi posztgraduális képzési program kidolgo-

zását és kiegészítését a nemzetközi vállalatok által összeállított

képzési programokkal.

2. Ez újabb megerősítést adhat az IBM és más hasonló nemzetközi

nagyvállalat aktív bekapcsolódásához az egyetemi képzésbe.

3. Javasoljuk az ÚKK (vagy egy meghatározott központ) képzési és

kutatási programjába beépíteni a „Service Science” gondolatkörét.

Ezeknek a javaslatoknak az együttes és a partnerek által összehan-

golt megvalósulása új szinergiák érvényesüléséhez vezethet és meg-

adná a garanciát arra, hogy az új képzési program (vagy tudományág)

ne mozogjon légüres térben, és ne szolgálja részérdekek legitimációs

vagy egyéb PR-szükségleteit. Emellett az innovációra fordított anyagi

és szellemi források hasznosulására és megtérülésére is nagyobb

volna az esély.
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Közoktatás és felsőoktatás világa

A vállalati/gazdasági szféra globális szereplőinek intenzív és rendsze-

res bekapcsolódása megkerülhetetlennek látszik a humánerőforrás és

a munkakultúra fejlesztésébe a munkaerő-piaci kereslet és kínálat kö-

zötti növekvő szakadék csökkentése érdekében. Ez a folyamat gya-

korlatilag meg is indult, de egyelőre ad hoc módon, koordinálatlanul

zajlik.

Javaslataink éppen azt célozzák, hogy ezen a téren is növekedjen az

átláthatóság, a legjobb gyakorlatok modellé váljanak és a megindult

kezdeményezések ne kerüljenek zsákutcába, hanem lehetőség sze-

rint a pozitív visszacsatolásokat, teszteléseket, etc. követően intéz-

ményesüljenek.

A gyakorlati élet és gazdasági szféra szereplőinek ilyen szintű és in-

tenzitású bevonása az országos képzési és főként felsőoktatási fo-

lyamatokba eddig példa nélkül áll.

A javasolt lépések, programok és módszerek kis lépésenként, helyi

szinteken is megvalósíthatók. Egy részüket már itt-ott be is vezették

vagy tesztelték az újítások és képzések terén élenjáró vállalatok. In-

novációs potenciáljuk azonban leginkább széleskörű, regionális vagy

országos alkalmazásukban, „modellként” történő elterjedésükben rej-

lik. Ezt a hatást multiplikálhatja a Javaslatok egy másik szegmense,

amelyik egy új típusú tartós együttműködés és partnerség kialakításá-

ra irányul a gazdasági szereplők (elsősorban a nemzetközi nagyválla-

latok), a megújulásra és globális szempontok szerinti fejlesztésre kész

oktatási intézmények (állami és privát képzési központok), valamint a

városi, kistérségi, megyei és regionális önkormányzatok között.

Sok tényező együttes hatásának eredményeként (a globalizáció pozi-

tív és negatív hatásai a válságok által felszított kreativitás és innová-



182

ciós hajlandóság, a mentalitás átalakulása etc.) ezen új típusú együtt-

működések, koalíciók, stb. szükségességét egyre több szereplő felis-

meri. Olyan példát azonban, hogy egy többszereplős innovációs prog-

ram érzékelhető szemléletváltozással párosuló konkrét eredményeket

tudott volna felmutatni, még nem nagyon ismerünk.

Ez a helyzet lehetőséget kínál a CSR kiterjesztésében és a társadalmi

kohézió, valamint a munkakultúra általános javításában, illetve fejlesz-

tésében érdekelt nemzetközi nagyvállalatok számára a kezdeménye-

zésre, az első lépések megtételére. Azok a kutatások és konferenci-

ák, amelyeket az IBM az elmúlt időszakban e téren szervezett, éppen

ebben az irányban hatnak.

1. A probléma

A középvezetőkkel, HR-igazgatókkal, felsővezetőkkel készített interjúk

az oktatás/képzés terén mutatják a legnagyobb nézetazonosságot. A

legtöbb kritika a gyakorlatiasság, a probléma megközelítési és megol-

dási készségek, a komplex, a feladat egészére koncentráló gondolko-

dás hiányáról szólt. Általános tapasztalat a kommunikációs készségek

romlása, valamint az idegennyelv-tudás, illetve -alkalmazás alacsony

szintje, nem ritkán hiánya. Ezzel szemben még mindig erősen él a hi-

vatalos papír tisztelete, az oklevél/diploma/tanúsítvány-központú szem-

lélet.

Egyre nehezebben oldható fel az ellentét a gyakorlati kompetenciákat

és állandó tanulási készséget feltételező versenyszféra elvárásai és a

kompetenciát és tudást az oktatási intézményekben eltöltött évek

számával és az általuk kibocsájtott „papírral” igazoló álláskeresők igé-

nyei között. A főiskolai és egyetemi diplomákról, állami nyelvvizsga-
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papírokról a piac értékítélete alapján tömegesen derül ki, hogy gyenge

minőségű, sok esetben hasznavehetetlen vagy nem létező „tudásról”

tanúskodnak.

Az oktatási rendszer szemléletének, filozófiájának és gyakorlatának

gyökeres átalakítása az egyik alapfeltétele Magyarország jövőbeni si-

kerének.

Nem a nemzetközi vállalatok feladata, hogy ezt a csökkenő hatékony-

ságú rendszert rendbe tegyék, de saját érdekeiket is szolgálják azzal,

ha új utakat jelölnek ki és modellértékű példákat mutatnak fel a közok-

tatás, a felsőoktatás, továbbképzés és kutatás területein. Az iskolák,

egyetemek és vállalatok együttműködése terén található pozitív pél-

dák ellenére a lehetőségek nagy része ma még kiaknázatlan, e téren

sem történt áttörés.

Az együttműködésnek már az általános iskola szintjén el kellene kez-

dődnie. A diákok és szülők döntési helyzetét megkönnyíti, ha tudják,

hogy … a különféle típusú állás- és munkalehetőségek milyen feltéte-

lekkel járnak, milyen szintű szaktudást követelnek meg, és milyen jö-

vedelemszintet biztosítanak.

A képző intézmények feladata volna az információáramlás, a tovább-

tanulási és elhelyezkedési tanácsadás megszervezése. Ilyen informá-

ciós központokat az iskolák az önkormányzatokkal közösen is működ-

tethetnek. A vállalatokkal való rendszeres együttműködéssel a haté-

kony és korszerű munkavégzés értékszempontjai is bekerülnének az

iskola falai közé. El lehetne érni, hogy a fizikai munka és a szakmunka

visszanyerje megbecsültségét, amennyiben a hozzájuk tartozó ké-

pességek oktatása és fejlesztése már az általános iskolában megin-

dulna. Ide tartozik a személyiség fejlesztés és a szóbeli és írásbeli

kommunikációs készségek fejlesztése. Mindez a munkához való új vi-

szonyulás kialakulásához vezethetne és megfelelő szintű inputot adna

a szakképzés számára. Ezekre a szemléleti és gyakorlati változások-
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ra alapozva javasoljuk a korszerű középfokú szakmunkásképzés hely-

reállítását és felépítését.

A nemzetközi vállalatok egy modellprogram keretében CSR program-

jaikat kiterjesztve rendszeres támogatást nyújthatnának ehhez a szer-

vezeti, technikai és szemléleti megújuláshoz. Ugyanakkor szakértel-

mükkel és javaslataikkal részeseivé válhatnának a képzési programok

tartalmi megújulásának, maguk is bekapcsolódhatnának a gyakorlati

képzésbe.

Egy ilyen újfajta stratégiai partnerség jelentősen javíthatná a munkába

álló magyar munkaerő motiváltságát, színvonalát és általános kultúrá-

ját, meghonosítaná a gyakorlat orientált szemléletet az oktatásban,

közép és hosszú távon javítaná a foglalkoztatottsági mutatókat és az

ország versenyképességét.

2. Kreatív közoktatás

A kreativitás globális környezetben történő korai kibontakoztatásához

nélkülözhetetlenek a nyelvi, informatikai, matematikai, stb. alapisme-

retek. A további javaslataink nyilvánvalóan csak ezen elsajátított tudá-

sok és készségek alapján fejthetik ki pozitív hatásukat.

A globális környezetben való sikeres helytálláshoz szükség van azon-

ban új ismeretanyagok elsajátítására is. Ezek megalapozásának már

az általános iskolai szinten el kell kezdődnie. Éppen ezért tartjuk ki-

emelten fontosnak a tanárképzés újragondolását, szemléleti és tar-

talmi megújulását. Ebben a folyamatban gyors és tartós siker a nem-

zetközi nagyvállalatok bekapcsolódásától várható. Jelenleg egyedül

ők képesek ugyanis átültetni a globális munkakultúra általános érvé-
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nyű elemeit az oktatás és tanulás elavult intézményrendszerébe és

felszámolni az elméleti és gyakorlati képzés között tátongó szakadé-

kot. Ők képesek a kreativitás és a gyakorlati élet szempontjainak

egyesítésére. Ehhez természetesen a korábban kifejttettek értelmé-

ben partnerekre és együttműködő intézményekre is szükség van.

SZEMLÉLETVÁLTÁS

A közoktatás ma az egyik legrugalmatlanabb rendszer Magyarorszá-

gon. Az ott elmulasztott lehetőségek, szemléleti, tartalmi és módszer-

tani megújulásra való képtelenség árát generációk fizetik meg. A vál-

tozásra való nyitottság, a pedagógia és oktatás XXI. századi elvárása-

inak6 való megfelelés tudatos fejlesztést igényel az alapképzéstől. Az

oktatáspolitika a választás-központú rövidtávú gondolkodás csapdájá-

ban vergődik, ezért a döntéshozók választási ciklusonként állítják le

az előző kurzus kezdeményezéseit és projektjeit (Comenius program,

NAT, Kerettanterv, MIP, ÖMIP stb.) A jó kezdeményezések, szüksé-

ges változások a beállítódásokban, a korszerű tanulási-tanítási mód-

szerekben még azelőtt vetélnek el, mielőtt valódi kipróbálásra, szak-

mai korrekciókra kerülnének, a beválásokról, hatásvizsgálatokról nem

is beszélve. A rövidtávú bizonyítási kényszer és az adott időszak pá-

lyázati lehetőségei diktálják az erőltetett menetet, nem kevés alka-

lommal bumeráng effektust kiváltva éppen azoknál, akiknél a megva-

lósítás minőségének a kulcsa van.

6
Az oktatás rejtett kincs. A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jelentése

az UNESCO-nak az oktatás XXI. századra vonatkozó kérdéseiről. Budapest, Osiris
Kiadó, 1997.
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ÚJ ISMERETANYAG, ÚJ TANTÁRGYAK

Mindezek miatt szükség van az ismeretek új területei megnyitására, új

tantárgyak bevezetésére. Például:

 GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI, KERESKEDELMI ALAPISMERETEK (Pl. mi az inflá-

ció, a kamat, mit tesznek a bankok, pénznemek etc.);

 VILÁGPOLITIKA, GLOBÁLIS INTÉZMÉNYEK;

 EMBERI JOGOK – ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK;

 KÖRNYEZETTUDATOSSÁG;

 TANULNI TANULÁS;

 ÉLŐ DEMOKRÁCIA;

 KONFLIKTUSKEZELÉS;

 KOMMUNIKáció.

TÖRTÉNELEM, IRODALOM, MŰVÉSZETEK összevont oktatása, nagy

korszakok bemutatása. A magyar történelem beágyazása az európai

majd felső tagozatban a világtörténelembe. Politikatörténeti, kultúrtör-

téneti, gazdaságtörténeti, technikatörténeti beágyazás a nagy kor-

szakokba – összefüggések, nagy átalakulások („long durée”) megis-

mertetése. Egy-egy ilyen „nagy korszaknak” a lezárása után összefo-

gó kép alakul ki, amely segíti az előző és a következő korszakok jobb

megértését.

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS

Írásos és szóbeli feladatok, az iskolai közösség előtti „prezentációk” a

vitakultúra fejlesztésével. Egyéni álláspontok, vélemények artikulálá-

sának ösztönzése, közös értékelések; csoportos viták, szimulációs já-

tékok, a másik álláspontjának, érvrendszerének átvétele, megismeré-
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se. Különösen történelmi példákon, az „ellenségképek” kialakulásával

kapcsolatban fontos a belehelyezkedés a „másik” nézőpontjába (→

fosztogató, erőszakoskodó magyarok portyázásai Európában, Augs-

burg – végállomás → Tatárjárás Magyarországon → „második állam-

alapítás”). Σ = a magyarság- és Európa-centrikus világkép oldása, a

világ „rendszerként”, összefüggések láncolataként való bemutatása.

Ugyanez a természettudományok esetében: az alapismeretek és ösz-

szefüggések elsajátítását követően oldani kell a szétparcellázottság-

ból fakadó megértési zavarokat.

Fejlesztendő készségek:

 hatékony vagy aktív figyelem,

 vita,

 párbeszéd,

 tárgyalás,

 prezentáció.

Alapvető és könnyen kezelhető tanári kézikönyv, oktatócsomag (DVD)

a kommunikációs készségek fejlesztése, hozzáférhetővé tétele kép-

zésen keresztül, sok rövid gyakorlattal, az életkori sajátosságok figye-

lembevételével.

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, ÉLETPÁLYA TANÁCSADÁS

Az iskolának az eddiginél jóval nagyobb szerepet kell játszania a diá-

kok személyiségének, szellemiségének, magatartáskultúrájának fej-

lesztésében. Ennek érdekében. A tanárképzés, a tantervek és az is-

kolai gyakorlat átszervezésével országos szinten el kell érni azt, hogy

a diákok elsajátítsák a következő készségeket, illetve tulajdonságokat:
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 Alkotókészség és innovációs készség (ezen a téren vannak

értékes kezdeményezések),

 Vállalkozó szellem,

 Nyelvtudás7,

 Demokratikus magatartás,

 Autonóm személyiség, szabadság,

 Öntudat, sikerorientáltság, pozitív gondolkodás,

 Önismeret,

 Reális múltkép, jövőkép, emberkép.

POLGÁRI MENTALITÁS ÉS MAGATARTÁSKULTÚRA

 Tulajdonosi tudat; „Ez az én országom, az én Európám, az

én Földem”,

 Jogtudat, törvénytisztelet,

 Felelősségtudat magamért, másokért, az országért,

 Takarékosság, pénzzel való bánás,

 Együttműködési készség,

 Türelem, tolerancia,

 Szolidaritás, méltányosság,

 Nyitottság a világra,

 Tudatos élettervezés,

 „Care for the self”8.

7
A cél: öt éven belül a hazai közélet, politika, magas szintű közigazgatás valameny-

nyi szereplőjének legalább egy idegen nyelvet – lehetőség szerint angolul – felsőfo-
kon kell tudnia.
8

A szókratészi, foucault-i „törődj önmagaddal” gyakorlata.
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TEHETSÉGGONDOZÁS

A kötelező iskolai gyakorlatokon túli tehetségkibontakoztatásnak és

képességfejlesztésnek óriási kihasználatlan lehetőségei és tartalékai

vannak ma Magyarországon.

A zenén, képi művészeteken, mozgáskultúrán, sporton át a matemati-

kai önképzőkörig és nyelvi táborig, az amatőr színjátszó köröktől az

iskolaújság és iskolai honlap szerkesztésig számtalan kiaknázatlan

lehetőség van a fiatal korosztályok kreatív képességeinek és energiá-

jának kamatoztatására. Néhány lépcsőfok megtétele után el lehetne

jutni odáig, hogy ismeretanyagaikat, tankönyveiket részben maguk ál-

lítsák össze, illetve tanári segítséggel továbbfejlesszék. Ezzel a ’tu-

dás’ és a ’tehetség’ egy új, dinamikus és kevéssé kirekesztő és hie-

rarchikus fogalmához és gyakorlatához is el lehetne jutni. A magyar

oktatásügyben gazdag hagyományai voltak az önképzőköröknek,

szakköröknek – ezeket az új technikai lehetőségek és ismeretek be-

vonásával fel lehetne éleszteni. Ez képezhetné alapját a későbbiek-

ben a szakkollégiumok új hálózatának.

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT

A gyors és kényszerített változások nem teszik lehetővé, hogy a vál-

tozások tartósak és mélyrehatóak legyenek, hogy változásokat és a

megújulási törekvéseket belső elkötelezettségből és biztonságosan

kezelje a pedagógusok túlnyomó többsége.

 Az egyik lehetséges út a változás, változtatás, az újítás

iránti igény felkeltése. Ezt kiválthatja saját tapasztalat,

szakmai önreflexió, önértékelés.

 Másik útja lehet a környezet (tanuló, szülő, kolléga,

intézményvezető, az iskolahasználók tágabb közössége)

visszajelzése.
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 Harmadik lehetőség az értékek mentén működhet, mint

például támogatott modellprogramok, projektek válasz-

tása. Ezek fenntarthatóságát segíti az intézményen be-

lüli és az intézmények közötti (kistérség, régió, hazai és

nemzetközi) együttműködések személyes szakmai talál-

kozásokkal, műhelymunkákkal, vagy interneten keresztül

történő hálózatépítés.

Bármilyen formát is alkalmazunk új ismeretek, szemlélet és módsze-

rek gyakorlati bevezetésére egy közoktatási intézményben, annak si-

keréhez és hosszú távú eredményességéhez nélkülözhetetlenek az

alábbiak:

a) szervezeti támogatás a bevezetéshez: a tárgyi, anyagi és

személyi feltételrendszer biztosítása;

b) vezetői elkötelezettség, támogatás;

c) tanárok, tanulók, szülők tájékoztatása, megnyerése – új

tájékoztatási és kapcsolatteremtési módszerek;

d) tágabb közösség – fenntartó, civil szervezetek, lakosság

bevonása;

e) képzések (akkreditált és nem akkreditált) szervezése, azok

finanszírozása;

f) szakmai teamek, munkacsoportok alakítása;

g) mentorálás, műhelymunka a fenntarthatóság és a minőség

biztosítása érdekében 1–2 év hosszan a bevezetést

követően.

A nagyvállalatok az a) és g) pontok feltételének megteremtése terén

tudatos, átgondolt fejlesztési hozzájárulást biztosíthatnak.
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„MINDENKI NYERTES”

Ahogyan azt Kopp Mária és munkatársai megfogalmazták, a követke-

ző feladatokra kell koncentrálni:

„1) a problémaközpontú, problémamegoldó készségek kialakítása; 2)

a gyakorlati készségfejlesztés, elsősorban a kommunikációs, együtt-

működési készségek terén.” 9

Különösen fontos a „mindenki nyertes” szemlélet meghonosítása.

„Már az óvodától kezdődően a tananyag részévé kellene tenni annak

átélését, hogy az együttműködés hatékonyabb a másik legyőzésénél,

mindkét fél többet nyer ez által. A csoportos sporttal és a közös szín-

játékokkal, drámapedagógiai eszközökkel fejleszthetőek leghatéko-

nyabban ezek a képességek (nem véletlen, hogy az iskola sportcsa-

patai, színjátszó körei az angol iskolarendszer alappillérei.” 10

A készségek fejlesztése a közoktatáson belül nemcsak tanórán kívüli

(nem szakrendszerű) órákon lehetséges, sokkal fontosabb, hogy ezek

készség szintjén beépüljenek a tantárgyi tanításba–tanulásba – a pe-

dagógusnál és a tanulónál is –, hogy ezek birtokában az egyéni élet-

minőség javuljon a magánéletben és a szakmai életben egyaránt.

„OTTHON LENNI A GLOBÁLIS KÖRNYEZETBEN”

Bevezetendő tárgyak és készségfejlesztő programok:

 Retorika,

 Fogalmazás,

 Prezentálás (verbális, vizuális),

9
A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk. Kopp Mária és Kovács

Mónika. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2006. (226-227. o.)
10

Id. mű, 227. o.
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 Konfliktusmegelőzés, -megoldás,

 Projektek kidolgozása (team-munka).

„Kis feltaláló” → műszaki-technikai innováció bátorítása, különösen

szakközépiskolákban, középiskolák utolsó évfolyamaiban → országos

vetélkedők, díjak, ismertség → egy leendő karrier előkészítése.

TÁVOKTATÁS, E-LEARNING PROGRAMOK

Nálunk még csak kezdeti stádiumban van a távoktatás, illetve a kor-

szerű információs eszközökön keresztül mentorok vezetésével folyó

interaktív tanulás–tanítás. Ennek a fejlesztése előttünk áll, és sok még

kihasználatlan lehetőséget adhat a közoktatásnak. Ez azonban nem

jelentheti a személyesség, a pedagógiai munka jelentőségének a

csökkenését a közoktatási intézményekben, különös tekintettel az

életkori sajátosságokra.

CSELEKVÉSI TERV

 Nyelvi és informatikai képzés kiterjesztése → mindenki beszél an-

golul (5 év)

 Készségtárgyak fokozatos bevezetése → (2–5 év)

 Játékos tehetség felfedezés → honlapokon történő közzététel, ve-

télkedők szervezése pl. nemzetközi cégek támogatásával.

 Kreativitás és együttműködés szakkörök, önképzőkörök, csoportos

külföldi csereprogramok, „alkotások”, iskolazenekar, színjátszó

kör, technikai-műszaki, barkács körök eredményeinek bemutatása;

egy egészséges versenyszellem kialakítása iskolákon belül és is-

kolák között.

 Személyiségfejlesztő, önismereti foglalkozások bevezetése pszi-

chológusok, külső szakértők bevonásával.
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 A nyitott iskolatípus kialakítása: felső tagozattól karrier tanács-

adás, munkahelyek, szakmák továbbképzési lehetőségek bemuta-

tása. Az általános iskola állandó munkakapcsolatban állhat a

szakközépiskolákkal, gimnáziumokkal, főiskolákkal és egyetemek-

kel. Ez nem csupán információszerzést vagy rendszeres ötletbör-

zét jelent, de szakmai értékelést, az eredmények, a kikerülő mun-

kaerővé váló vagy továbbtanuló diákok teljesítményének mérését

– tehát egy új oda-visszacsatolási rendszert a különböző képzési

szintek között. Emellett a tanárok, pedagógusok továbbképzését,

illetve fordítva: a gyakorlati élet reprezentánsainak bekapcsolódá-

sát az oktatásba.

3. Felsőoktatás

A FELADAT

A nemzetközi vállalatok jelenléte és szerepvállalása, ha lehet még

fontosabb az egyetemeken és főiskolákon. Szerepvállalási lehetősé-

geik is számosabbak, mint az oktatási rendszer alsóbb szintjein. A

globális nemzetközi nagyvállalatok az egyetemek potenciális partnerei

az előttük álló átalakulási folyamatokban.

A magyar felsőoktatás ma jelentős számban termel diplomás munka-

nélkülieket. Nemcsak az a baj, hogy Magyarországon túl sok egyetem

és főiskola működik – és itt most nem is térünk ki a normatív finanszí-

rozás színvonal- és értékromboló hatására –, hanem hogy nem ala-

kult ki a munkaerő-piac, a termelési szféra és a felsőfokú képzés kö-

zötti rendszeres információáramlás és oda-,visszacsatolás, valamint

hogy a létező támogatási rendszerek ellenére (szakképzési támoga-
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tás, innovációs járulék) a nemzetközi vállalatok globális világa és az

egyetemek zárt közössége egymás mellet (juxtapozícióban) létezik,

és csak kevéssé vagy egyáltalán nem ösztönzi egymást. Az elszegé-

nyedő, többnyire nehézkes és lassú reakció idejű, a nemzetközi ver-

senyben egyre inkább lemaradó intézmények jelentős része még

mindig befelé fordulva, a „shorttermism”, a rövidtávú és szűklátókörű

önérdek szemléletével próbálkozik a túléléssel. Néhány örvendetes

kivételtől eltekintve sem a piaci szereplőkkel, sem a civil szférával,

sem az állami intézményekkel, de legfőképpen egymással nem mű-

ködnek rendszeresen és strukturáltan együtt. Egyetemeinket sem

nemzetközi, sem európai szinten nem jegyzik, a visszaesés ezen a té-

ren számottevő és állandósuló negatív tendenciát mutat. A mai ma-

gyar felsőoktatási intézmények nem vagy csak kivételes esetekben és

körülhatárolt területeken terepei az innovációnak; a képzés többnyire

nem saját kutatási eredményekre épül. A magyar felsőoktatás intéz-

ményrendszerét szervezeti struktúráinak merevsége, a belső megúju-

lást lehetetlenné tevő döntéshozatali, a globalizálódó munkaerő-piaci

igényeknek megfelelni képtelen akkreditációs és minőségbiztosítási

rendszere indokolatlan szétaprózottsága stb. alkalmatlanná teszi fő

funkciójának ellátására, hogy a 21. századi színvonalú, a világ dolgai-

ban járatos, nyelveket beszélő és szakmailag magas szinten verseny-

képes diplomások tömegét állítsa elő.

Célszerű volna ugyan kevesebb, ám hatékonyabb egyetemet fenntar-

tani, ezzel azonban az említett problémák még nem oldódnak meg,

amennyiben az egyetemek számának csökkentését nem előzi meg

egy átfogó stratégia koncepció kidolgozása és széleskörű elfogadta-

tása. Elértéktelenedő diplomákkal, a jelenlegi állapotok fenntartása

mellett kevesebb egyetem sem fog tudni többet tenni a tudásalapú

társadalom, a versenyképes gazdaság és egy demokratikusan civili-

zált társadalom megteremtéséért.
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A Magyarországon működő nemzetközi vállalatok ugyanakkor ezen a

téren tettek a legtöbbet itt található a legtöbb modellértékű pozitív pél-

da. Ezek a törekvések azonban megfelelő partneri hozzáállás és poli-

tikai-intézményi és rugalmas jogszabályozási környezet hiányában

mostanáig elszigeteltek maradtak, nem tudtak modellértékűvé válni.

Javasoljuk a pozitív példák széleskörű bemutatását és ezek alapján

egy Magyarország testére szabott, de a legelőremutatóbb nemzetközi

irányzatokkal is harmonizáló új felsőoktatási modell kidolgozását.

AZ ÚJ MODELL NÉHÁNY LEHETSÉGES ELEME

Önálló kutatások támogatása egyetemek és főiskolák konzorciumai-

ban;

 céltámogatások új képzési programok bevezetésére;

 fontos területeken működő, de forráshiánnyal küzdő tanszékek

és/vagy programok támogatása kiemelkedő hazai és külföldi kuta-

tóprofesszorok honoráriumának biztosításával;

 a vállalatokon belüli szakmai gyakorlatok, kutatási lehetőségek,

gyakornoki állások biztosítása;

 az egyetemek és vállalatok közös kutatási és fejlesztési projektjei-

nek támogatása, innovatív projektek kidolgozása fiatal kutatók se-

gítségével;

 a nemzetközi vállalatok szakembergárdájának, menedzsereinek

rendszeres bevonása a képzésbe óraadóként, vendégelőadóként,

szakdolgozati konzulensként, tanácsadóként, etc. A gyakorlati

szakemberek váljanak a tanszéki és intézeti kollektívák részévé,

tapasztalataikkal segítsék az oktatás hatékonyságát, erősítsék

gyakorlatorientáltságát.
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 a sikeres nemzetközi nagyvállalatok vezetői vállaljanak szerepet

az egyetemek és főiskolák tananyag fejlesztési és minőségellen-

őrzési munkájában;

 stratégiai hosszú távú célkitűzéseik és partneri kapcsolataik kiala-

kításában;

 széleskörű menedzseri, munkaszervezési, marketing, csapatépí-

tési gyakorlati tudásukat, kapcsolatrendszerüket, tárgyalási skilljei-

ket, etc. állítsák a megújuló felsőoktatás szolgálatába;

 ennek fejében kapjanak részt az új egyetemek legfelsőbb vezeté-

sében, és stratégiai döntéshozatali folyamataiban; etc.

A jelenlegi helyzetben elkerülhetetlennek látszik, ugyanakkor több a

lehetőség is rá, hogy a globális nemzetközi nagyvállalatok még inkább

kezükbe vegyék a kezdeményezést és egyben tudatos alakítóivá vál-

janak egy fundamentális oktatási reformfolyamatnak. Ennek a folya-

matnak része, hogy a munkahely legyen állandó képzési központ, a

felsőoktatás viszont adjon teret a gyakorlati élet szakértőinek. A szak-

képzés és a munkahelyi igények közötti feszültségekből és harmoni-

zációs igényekből már megszületett a „vállalati egyetem” fogalma.

Ennek továbbgondolásával kidolgozásra javaslunk egy virtuális háló-

zati egyetem koncepciót, amelynek munkájában vállalatok, több szin-

ten képző iskolák, kutató intézetek, multi – és interdiszciplináris inno-

vációs kiválósági központok, „advanced study centerek” vennének

részt. Ennek az új típusú intézménynek a legfőbb meghatározója a

gyors reakcióképessége és sokoldalúsága lenne, amely lehetővé ten-

né, hogy az élet minden területén rendkívüli gyorsasággal jelentkező

kihívásokra és válsághelyzetekre „új tudás” megteremtésével érvé-

nyes válaszokat tudjon adni és a reménytelen és önsorvasztó elzár-

kózás helyett a gyakorlatba is átültesse a nyitottság és hálózatosodás

elvét.
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AZ ÚJ KIVÁLÓSÁGI KÖZPONTOKTÓL A JÖVŐEGYETEMIG

A kevesebb és jobban integrált egyetemek hálózatának kialakítása

nem történhet a vidék rovására. Szükség van a regionális szemlélet

érvényesítésére a már amúgy is hátrányos helyzetű régiók új, dinami-

kusabb fejlődési pályákra állítása érdekében. Ahhoz, hogy a regioná-

lis elv sikerrel érvényesülhessen, a vidéki egyetemek intellektuális ka-

pacitásának, szellemi vonzerejének is növekednie kell. Az egyik leg-

kézenfekvőbb megoldás az egyetemeken belül működő (vagy azokkal

szorosan kooperáló) de viszonylagos vagy teljes önállóságot élvező

innovációs központok, advanced study center-ek, új kiválósági köz-

pontok, etc. felállítása és támogatása, amelyek dinamizmusukkal és

kreativitásukkal segítenek megújítani, felpezsdíteni a vidéki városok

és egyetemek életét, képesek megsokszorozni azok innovációs kapa-

citását és teljesítményét.

Ezeknek a kiválósági központoknak fő erényei: a gyors munkaerő-

piaci és egyéb változásokra adott gyors reakció, a rugalmasság és

nyitottság, valamint az egyes „diszciplínák” közötti átjárhatóság és

oda-visszacsatolás, azaz inter- és transzdiszciplinaritás. Röviden: a

tanuló szervezetek kategóriájába tartoznak és hozzásegíthetik a hoz-

zájuk tartozó egyetemeket ahhoz, hogy ők maguk is tanuló szerveze-

tekké váljanak.

Az ilyen integrált és innovatív tudásközpontok felállításában és fej-

lesztésében az IBM és a vele együttműködő, hasonlóképpen gondol-

kodó nemzetközi vállalatok meghatározó, sőt kezdeményező szerepet

játszhatnak. A nemzetközi gyakorlatban számos ilyen nagyhatású, ám

méreteit tekintve kicsiny intézetet vagy központot működtetnek rész-

ben vagy egészében hosszú távú perspektívában gondolkodó prog-

resszív vállalatok és egyéb gazdasági szereplők. Néhány pozitív pél-

dát az itthoni gyakorlatban is lehet említeni (ld. pl. IBM Centers of

Advanced Studies, amely az oktatási és kutatási tevékenységet integ-

ráltan támogatja). Ezek a központok olyan versenyképes tudással
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rendelkező szakembereket képeznek, akik később bekapcsolódhat-

nak akár vállalataik, akár egyéb nemzetközi kutatási tevékenységébe

és/vagy a felsőoktatásban adhatják tovább ismereteiket és újszerű

szemléletmódjukat. Elképzelhető, hogy az ilyen innovatív, innováció-

ra, kreativitásra és interdiszciplináris szemléletre épülő központok egy

szélesebb és eddig még nem ismert, az eddigi gyakorlattól eltérő ösz-

szefogás – konzorcium, hálózat, etc. – keretei között nagyobb haté-

konysággal hozhatók létre és tarthatók fenn.

Ennek az újszerű partnerségnek a lényegéhez tartozik, hogy nem

rövidtávú profit- vagy magánérdekek, hanem hosszú távú interdepen-

dencia-láncolatok mentén szerveződik. Résztvevői, a benne szereplő

partnerek különböző típusú „szereplők”, akik képesek hosszú távú

egyéni érdekeik és céljaik szélesebb társadalmi kontextusba helyezé-

sére. Tehát perspektivikusan gondolkoznak, terveznek és a fenntart-

hatóság és a társadalmi kohézió fontosabb számukra, mint a pillanat-

nyi siker vagy rövidtávú érdek. Ilyen szereplőkből nincs sok, nemcsak

Magyarországon, de globális szinten sem. Ugyanakkor felerősödőben

van az igény egy ilyen értelmű szemlélet és paradigmaváltás iránt.

Ez a javaslat is úgy válhat modellértékűvé, ha lépésről lépésre valósul

meg, és továbbfejlesztése a tesztelés, visszacsatolások hatékony-

ságelemzés, prognosztizálás módszereire épül.

Első lépésként célszerűnek látszik az együttműködésbe egy vagy né-

hány, együttműködésre a gyakorlatban is hajlandó egyetem vagy fel-

sőoktatási központ, valamint oktatás- és kutatásfejlesztéssel foglalko-

zó alapítvány vagy NGO bevonása és velük egy közös akcióterv ki-

dolgozása. Erre a ’pillanat’ különösen alkalmasnak tűnik most, amikor

az egyetemek fennmaradásuk és versenyképességük érdekében rá-

kényszerülnek belső szervezeti életük és működési mechanizmusaik

és nem utolsósorban „külkapcsolataik” újragondolására és továbbfej-

lesztésére.
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JÖVŐEGYETEM: egy lehetséges innovációs modell

Az új OSLO KÉZIKÖNYV szerint innovációnak tekintendő egy új, vagy

jelentősen javított termék/szolgáltatás, eljárás, egy új marketing mód-

szer, vagy új módszer bevezetése a munkahelyi szervezetekben,

vagy külső kapcsolatokban.

Konkrét szervezet esetében innovációnak minősül a legjobb gyakorla-

tok bevezetése és a saját szervezet igényeihez igazítása.

1. Empirikus vizsgálataink egyik „hozadéka”, a megkérdezett célcso-

portok közötti ellentmondás és a pozitív irányú változás és továbbta-

nulás irányában történő elmozdulás kimutatása (a munkavállalók

meglehetősen pozitív önképe szemben a vezetők róluk alkotott jóval

negatívabb megítélésével) volt.

Megítélésünk szerint a két álláspont közötti feszültség pozitív irányban

dinamizálható, lehetőségeket kínál a munkakultúra fejlesztése számá-

ra. Ennek a tanulási/változási potenciálnak a kihasználásához járul-

nak hozzá a konkrét fejlesztéshez köthető a vállalati életben már nem

ismeretlen, de széleskörűen még nem alkalmazott fejlesztési javasla-

tok.

2. A kutatási folyamat során nyilvánvalóvá vált, hogy az eddigiektől el-

térő módon érdemes a munkakultúra fejlesztési folyamatairól gondol-

kodni. A munkakultúra komplex fogalom, amelynek szintje egy-egy

szervezet esetében az alkotóelemek integráltsági fokával írható le. A

fejlesztési folyamatokat bevezetők azonban hajlamosak mintegy szét-

parcellázva (kompartmentalizáció) tekinteni a fejlesztendő szervezet-
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re. Ez megakadályozza a munkakultúra-elemek integrációját, mert

egy-egy dominánsnak gondolt szegmensre fordítódik csupán intenzív

figyelem.

Ennél nagyobb problémát jelent, hogy a munkahelyi szervezetek nem

képesek egyedül megbirkózni a sokszor pótló funkciót betöltő fejlesz-

tési folyamatokkal.

3. Az iskolarendszerű képzésekkel kapcsolatban a leggyakrabban

említett kifogások:

 Az oktatás és a gazdálkodó vállalatok szakismeret szükséglete

közötti összhang hiány. (= Az iskolák nem olyan szakterületek-

re képeznek, amelyekre a gazdaságnak szüksége lenne).

 Az oktatásban az elméleti és gyakorlati tudás arányainak nem

megfelelő volta. Az iskolarendszerű képzések gyakran tolódnak

el az elmélet irányába.

 Az oktatási intézmények nem fordítanak kellő gondot a kulcs-

kompetenciák fejlesztésére.

Az oktatási intézmények munkája ritkán eredményez reflexív tudást (a

tárolt, lexikális, materiális tudás átadása mellett szükséges az infor-

mációk megszerzésének, prezentálásának ismerete, valamint a rá-

kérdezés, bírálat, indoklás, vita alkalmazásának készségére is.) A ref-

lexív tudás képes a tudáselemeket újfajta egésszé integrálni, így lehet

építeni a felnőtt tanuló önálló tanulási képességére is, amire a jelek

szerint a munkahelyeken nagy szükség van, hiszen új szakmák jelen-

nek meg, a hagyományos szakmák – elsősorban az informatikai esz-

közök használatának köszönhetően – átalakulnak, így a munkaköri

feladatok ellátásához szükséges tudások is gyakran változnak. A ref-

lexív tudás biztosításával könnyebbé válna a munkáltató és munka-

vállaló helyzete is.
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Az iskolarendszerű szakképzés és a munkahelyi igények harmonizá-

ciós problémái teremtették meg új jelenségként a „vállalati egyetem”

intézményét. Ezek az 1990-es évek végén jelennek meg a nagyválla-

latok fejlesztési gyakorlatában, működésük a szervezeti stratégiához

kötött. Tevékenységi körükbe tartozik az alapszintű szakképzés, a

szintre hozó, illetve szinten tartó képzések, a legjobb gyakorlatok köz-

kinccsé tétele (tudásmegosztás), a kompetencia-alapú képzések, etc.

A vállalati egyetemek eddigi formáikban azonban nem vezettek áttö-

réshez, nem született belőlük új, követendő modell .A munkakörülmé-

nyek állandó változása következtében az alkalmazottak a tanulási le-

hetőségeket egyedi igényeiknek megfelelően akarják igénybe venni, s

folyamatosan változó, modern tartalmat és módszertant igényelnek a

fejlesztési folyamatok. A hagyományos megoldások megújítása a Ta-

nuló Szolgáltatások – szolgáltatástudomány, szolgáltatás menedzs-

ment, etc. – irányába mozdult el.

Javaslatunk szerint a hálózati kompetencia érvényesítését jelenthetné

egy virtuális hálózatos vállalati egyetem működtetése, amelynek az

előbbitől eltérő sajátossága lehetne, hogy a munkában

 vállalatok,

 több szinten képző iskolák,

 innovatív egyetemek,

 kutató intézetek, („advanced study centerek, Új Kiválósági Köz-

pontok),

 fejlesztéssel, kutatással, oktatással és képzéssel foglalkozó civil

szervezetek vennének részt.

Ezt a hálózati egyetem, a virtuális egyetem, a vállalati egyetem mo-

delljeiből összeálló új egyetemi modellt JÖVŐEGYETEM-nek nevez-

zük.
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A jövőegyetem kombinálja a vállalati egyetem és tanuló szolgáltatás

előnyeit. Kilép a „szűk” vállalati színtérről, amennyiben a hálózati ta-

gok felhalmozott tudás-megosztásának színterévé válik a vállalaton

belül és a vállalatok között.

Fő sajátossága, hogy folyamatos innovációkkal rendkívül gyorsan ké-

pes reagálni a turbó sebességgel változó szűkebb és tágabb környe-

zet munkaerővel kapcsolatos elvárásaira, és az ennek megfelelő

munkakultúra-változtatási igényekre.

Ez az új egyetemi modell a tudás új formáinak és tartalmainak, azaz

az új tudásnak a megteremtését szolgálná.

A JÖVŐEGYETEM néhány meghatározó új vonása:

 Hálózati elv alapján működik;

 Virtuális, azaz az új technika segítségével a világ különböző része-

in élő professzorok, kutatók, gyakorlati szakemberek és diákok te-

am-munkájára épül;

 Vállalati egyetem – nyitott a külvilágra és az együttműködések köl-

csönös előnyökön és szinergiákon alapuló új rendszerét teremti

meg az üzleti/vállalati szféra, a kormányzati szféra és a civil társa-

dalom bevonásával;

 Interdiszciplináris és problémaorientált: a szétaprózott és piackép-

telen „szakmák” és a művelésükre feljogosító diplomák helyett va-

lódi kérdések köré szerveződnek az oktatás és kutatás programjai

(pl. Média, Energia, Információ, Hálózatok, Nyelv, Tér, Pénz, Idő,

etc.);

 Gyakorlatorientált: nem különíti el szervezetileg a gyakorlati és el-

méleti képzést. A szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását lehe-

tővé teszi és strukturálisan beépíti az egyetemi gyakorlatba;
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 Innovatív: a kreatív és kritikai gondolkodást, a párbeszédet, a te-

am-munkát összekapcsolja a gyakorlatorientáltsággal és magas

szintű elméleti tudással, nyelvi ismeretekkel és a globális változá-

sok nyomon követésével. Ebben az értelemben tehát

 Nyitott és globalizált.

MILYEN PROBLÉMÁKAT OLD MEG AZ ÚJ MODELL?

 Megszűnik azon „termékek” (diplomások) előállítása, amelyeknek

nincs piaca.

 Felszámolja a specializáció kényszerét és a szakmai elzárkózást,

ami a karok és tanszékek háborújához és valóságidegen szellemi

termékek előállításához vezet. (Világszintű tendencia, egyre több

és több kutatás és publikáció egyre kevesebbről és kevesebbről

szól.)

 A sok szempontból elavult és hasznavehetetlen curriculumokat,

tanterveket átstrukturálja; komplex és adaptív hálózatokat hozva

létre helyettük (a Web-hez hasonlóan).

 Összekapcsolja, nem pedig szétválasztja a tudományterületeket.

 A hagyományos és rugalmatlan tanszékek és karok helyett a prob-

lémákra koncentráló innovatív, gyorsan bevezethető és könnyen

továbbfejleszthető programokat részesíti előnyben.

 Erősíti és állandóvá teszi az együttműködést, az egymástól fizikai-

lag távol eső és jellegükben, funkciójukban eltérő típusú intézmé-

nyekkel, amelyekkel megosztaná diákjait és oktatóit. Ez lehetővé

tenné, hogy a meglévő intézmények és egységek egyszerre tágul-

janak és szűküljenek. (Egymástól távol álló egyetemek professzo-

raiból álló teamek taníthatnak közös kurzusokat.)

 Megnövelné a professzionális választási lehetőségeket a végzős

diákok számára (a reziliencia-elv érvényesülése). Az így megszer-
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zett tudás lehetővé tenné számukra az állandó adaptációt az ál-

landóan változó világban. (A diploma bizonyos képességekről és

nem behatárolt szakmákról szólna, ami megoldhatná a diplomás

munkanélküliek problémáját.)

Jelenleg csak a körvonalait, működési elvét és alapötletét tudtuk fel-

vázolni egy ilyen új egyetemi modellnek. Kidolgozására a kutatás ke-

retei között nem vállalkozhattunk.

A gondolat lehet meghökkentő első hallásra, de a modell egyes ele-

mei már kipróbálásra kerültek. „Összerakásuk” és együttes működte-

tésük pedig több szereplő elkötelezettségét, „stakeholderségét” igény-

lő feladat, amit először kicsiben, néhány intézmény összefogásával

érdemes elindítani. A gondolat mindenesetre megfogalmazódott „ott

van a levegőben”, és megvalósításra vár.
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4. Záró megjegyzések

Sikeres helytállás, hatékony munkavégzés, „versenyképességünk nö-

velése” hatékony csoportmunka stb., a felsorolt képességek széleskö-

rű elterjedése és begyakorlása nélkül nem lehetséges. Röviden: ezek

a készségek és képességek a globális környezetben működő új ma-

gyar munkakultúra szerves részévé kell, hogy váljanak. Mindehhez

sok segítséget, kapaszkodót adhatnak a vállalatok által bevezetett új-

szerű képzési programok. Ám az oktatási rendszer egészének meg-

újulása nélkül ezek a progresszív, előremutató és bátor kísérletek

várhatóan elsorvadnak vagy megmaradnak egy zárt térben és nem

fejtik ki a szükséges tovagyűrűző hatást. Ezért tettünk kísérletet egy új

oktatási rendszer fő meghatározóinak azonosítására, szemléletének

sokoldalú átgondolására.

Meggyőződésünk, hogy a magyar társadalom innovációs kapacitását,

gazdaságának versenyképességét és hatékonyságát csak egy alapos

szemléletváltozáson keresztül jutott oktatási rendszer képes biztosíta-

ni. A társadalmi felelősségvállalás terén élenjáró nemzetközi vállala-

tok sokat tehetnek (már eddig is sokat tettek) a szükséges szemlélet-

változás és az ebből fakadó intézményi reformok érdekében.

Minderre azonban csak egy új partnerség keretében kerülhet sor,

amely a többi „stakeholder”, tehát a kormányzat (minisztériumok, ön-

kormányzatok) a közoktatási/felsőoktatási intézmények és az e téren

érdekelt civil szervezetek együttműködését feltételezi.

Ahhoz, hogy ez a folyamat visszafordíthatatlanná váljon, a résztvevők

elkötelezettsége és együttműködési készsége mellett törvényi újra-

szabályozásra is szükség van, hiszen az oktatási rendszer a minő-

ségbiztosítással együtt meglehetősen zárt, és a társadalom és a gaz-

daság változó szükségletei és igényei csak lassan és torzítva jutnak el
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a döntéshozókig. A feudális jellegű előjogok, a gyakran kiskirály-

kodásra emlékeztető autonómiák és a titkos, anonim döntéshozatali

mechanizmusok egy olyan kontraproduktív, versenyképtelen és mára

már súlyosan elmaradott „rendszert” képeznek, amelynek átalakítása

csak egy szélesebb társadalmi reformfolyamat keretében elképzelhe-

tő.
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