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Milyen munkaerıt igényelnek a hazánkban mőködı
távol-keleti cégek? Új utak a távol-keleti régió
menedzsmentjében és kultúrájában otthonos

emberi erıforrás képzése terén
What Kind of Labours are Required in the Far Eastern-Hungarian Companies
in Hungary? A New Ways in the Training of Human Resources who are Fa-
miliar with the Management and Cultures of the Far Eastern Region

With the sudden increase of the number of the Far Eastern companies and the
various problems occurred there after the turn of millennium, the new demands
appeared for such Hungarian employers who can speak Far Eastern languages
and are familiar with traditional Asian management and working styles. Not only
various job advertisements and contents of job interviews, but also the increasing
number of surveys and studies related to this theme shows such kind of changes.

At the Faculty of International Management and Business of Budapest Business
School we teach the Far Eastern management, commercial transactions and the civi-
lizations and history of the region not only for the students learning Far Eastern lan-
guages for the requirements of labour market in the framework of special major
course (the special major of the Far Eastern Intercultural Management). The lessons
of Japanese, Korean and Chinese language also are adjusted to the demands of la-
bour market: we help students to develope their communication competencies
through interactive activities besides ordinary language lessons. They are factory
visitings, panel discussions with Japanese company directors, receptions of Japa-
nese and Korean delegates and co-operations with Far Eastern universities. We
make presentation about the projects which could be realized in the framework of the
mutual co-operation between our school and a Japanese university from 2005 to
2007 and made it possible that 10 students could visit Japan for collaboration study-
research tour at the first time in the higher educational institutions in Hungary.

Last we survey the further possibilities of labour training appropriate to demands
of Far Eastern companies and discuss the advantages which arise from interactive
training.

A Budapesti Gazdasági Fıiskola hallgatóinak kiváló hírük van a hazai mun-
kaerıpiacon, szakmai tudásuk mellett a munkáltatók bízhatnak szaknyelvi
ismereteikben, jó kommunikatív képességükben. A felsıoktatásban bekövetke-
zett, a bolognai folyamatot követı változások az idegen nyelvek oktatásában sok
helyen óraszám csökkenéssel jártak. Így egyre nehezebbé vált a piacképes,
szaknyelvi tudást kizárólag a kontakt-nyelvórák keretében átadni. A tantermi
órák anyagának átalakítása mellett új tantermen kívüli képzési formákon is el
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kellett gondolkodni.1 Az óraszám-keret adta lehetıségeken túl a munkaerıpiac
igényeinek változásával is számolni kellett. A fıiskolánkon oktatott távol-keleti
nyelvek szempontjából nézve a kérdést, a japán, a koreai és újabban a kínai
érdekeltségő munkáltatók részérıl megnıtt az igény a távol-keleti kultúrában
otthonos munkaerı iránt.

A távol-keleti cégek gondolkodásmódbeli változása
a humán erıforrás terén

A rendszerváltozást követıen évrıl évre nıtt a hazánkba települı távol-keleti
cégek száma. Eleinte nem igényeltek japánul, koreaiul, kínaiul tudó munkatár-
sakat, megelégedtek az angol nyelvvel. Nem is igazán szerették (fıleg a japán
cégek vezetıi), ha a beosztott érti, hogy mit beszélnek egymás között. Nem tu-
lajdonítottak jelentıséget az eltérı mentalitásból, a jellegzetes menedzsment-
stílusból adódó félreértéseknek, konfliktusoknak sem. Ahol ez mégis szempont
volt, ott gyakran alkalmaztak japános munkakörben angol és koreai nyelvtu-
dással rendelkezı fiatalt (a távol-keleti gondolkodásmódban otthonos, mégsem
érti, amit fınökei beszélnek). Az ezredfordulótól azonban, a cégek számának
ugrásszerő növekedése, továbbá a munkamenetben, kommunikációban jelent-
kezı visszatérı problémák erısödése együtt járt az újrafogalmazott igénnyel:
szükség van az angol mellett távol-keleti nyelve(ke)t is beszélı, a hagyományos
ázsiai menedzsment-stílusban otthonos, az ázsiai munkastílust ismerı magyar
munkaerıre, különösen közép- és felsıvezetıi munkakörben. Erre a változásra
mutat az álláshirdetések megfogalmazása2, az állásinterjúk tartalma3, valamint
a kérdéskörben készült felmérések és tanulmányok növekvı száma4. Vizsgáljuk
meg, mekkora jelenleg ez a piac, milyen elvárásokkal vannak a belépı munka-
vállalókkal szemben, és hogyan, milyen új módszerrel tudja a Keleti Nyelvek
szakcsoport felkészíteni a feladatokra a hallgatókat.

1 A módszertani innováció érdekében végzett felmérést a munkáltatóknál Dévény Ágnes és
Szıke Andrea (2007).
2 Részletek álláshirdetésekbıl: „Elsısorban azon végzıs hallgatók jelentkezését várjuk,
akik – elhivatottságot éreznek magukban arra, hogy egy japán vállalatnál dolgozzanak, –
a mindennapi életben is szeretnék nyelvtudásukat használni, tökéletesíteni, – fejlett a
teherbíró, valamint a stressztőrı képességük, képesek alkalmazkodni a gyorsan változó
feltételekhez...” (Shinwa); „Az interjún a nyelvtudáson felül a kommunikálást (személyisé-
get) is nézik” (Bridgestone); „... good communication and problem solving skills, strong per-
sonality” (Jobserver). Az álláshirdetések tehát megfogalmazzák az ázsiai munkáltatók
speciális elvárásait a terhelhetıség és a jó kommunikációs képesség hangsúlyozásával.
3 Az interjúkon a jelentkezınek a távol-keleti régió kultúrájában elfogadott értékeknek
kell megfelelnie (csapatszellem, szolgálatkészség, hőség, nyitottság, testi egészség), és a
kiválasztásnál a tartalmi szempontok mellett ugyanolyan jelentıségőek a formaiak (kon-
zervatív külsı megjelenés).
4 Balázsy (2002); Bassa (2006, 2007); Hidasi (2003, 2005, 2006); Nishida (2007); Székács
(2004).
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Adatok a távol-keleti cégekrıl hazánkban

A JETRO budapesti irodájának adatai alapján1 a japán cégek száma Magyar-
országon jelenleg 113. Ezek között gyártóvállalat, kereskedelmi és pénzügyi vál-
lalat, képviselet, logisztikai vállalat, K+F vállalat egyaránt megtalálható. Hozzá-
vetıleg 320 japán dolgozik a cégeknél, míg az összmunkaerı 25 000 fı körül van,
és a tendencia növekvı. A regisztrált koreai érdekeltségő cégek száma 42, ebbıl
21 a számottevı2. A befektetık, és a dolgozók létszáma egyaránt folyamatosan nı.
Mind a japán, mind a koreai cégek közül a legnagyobbaknak igen erıs a magyar-
országi pozíciója. Az elsı ötven legnagyobb magyarországi cégbıl (árbevétel,
eredmény, saját tıke és létszám alapján) a Magyar Suzuki Zrt. 9., a Samsung
Electronics Magyar Zrt. a 10. 2006-ban az árbevétele szerint.3 Az elsı 50 legna-
gyobb export-árbevételő magyarországi cég között 2006-ban 4 japán és 2 koreai
cég szerepel (Magyar Suzuki Zrt. 5., Samsung Electronics Magyar Zrt. 6., Denso
Gyártó Magyarország Kft. 22., Sanyo Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. 26.,
Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. 36., Samsung SDI Magyarország Gyártó és
Értékesítı Zrt. 44. helyen).4 A legtöbb alkalmazottat foglalkoztató 50 magyaror-
szági cégbıl a 22. és 23. helyen japán cég szerepel (Suzuki, Denso).5 E két cég
mintegy 40-45 százalékkal növelte létszámát 2006-ban, és további bıvítésre is
készül.6 A kínai cégek esetében nem a nagybefektetık dominálnak, egyelıre kis-
vállalkozások, illetve a kínai érdekeltséggel rendelkezı multinacionális cégek
keresnek kínai nyelvtudással és kulturális ismerettel rendelkezı fiatalokat. Itt a
kapcsolatok folyamatos fejlıdésével az igények növekedése prognosztizálható.7

Elvárások a munkavállalókkal szemben

Mindenekelıtt tisztáznunk kell, hogy milyen munkára szerzıdı munkavál-
lalókról beszélünk. Mivel végzıs hallgatóink elhelyezkedése szempontjából
vizsgáljuk a kérdést, ıket többnyire középvezetıi posztra, vagy tolmács, közvetí-
tıi munkakörben alkalmazzák a távol-keleti cégek és nem a gyártósorokhoz.
Elsısorban a japán érdekeltségő cégek példáját tekintjük át, de hasonló tapasz-
talatokkal rendelkezünk koreai cégeknél is.

A japán cégeknél többnyire japánok a cégvezetık, sıt a felsıvezetık többsége
is. A magyar középvezetık mellett is találunk japánokat. A gyártósorok irányí-

1 www.jetro.go.jp/hungary
2 KOTRA budapesti irodájának adatai.
3 Karsai Gábor (2007: 54).
4 Uo. 56.
5 Uo. 57.
6 Uo. 60.
7 Salát Gergely (2004) a kínai nyelvtudással rendelkezı hallgatók gazdasági szférában
történı elhelyezkedésérıl szólva rámutatott, hogy gyorsan növekszik az igény kínaiul tudó
munkatársakra a magyar és a nemzetközi cégeknél, és a jövıben nagy szükség lesz kínaiul
tudó köztisztviselıkre, diplomatákra, ügyintézıkre is.
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tói, de legalábbis betanítói szintén japánok. Ezek az emberek napi kapcsolatban
állnak a magyarokkal: mint fınökök, beosztottak, kollégák, vagy a mindennapi
élet során, mint ügyeiket intézı, vásárló, szolgáltatásokat igénybe vevı lakosok.
A rövidebb-hosszabb ideig hazánkban élı japánok közül a cégek vezetıi, alkal-
mazottai (majdnem mindig férfiak) többnyire meg sem kísérlik megtanulni a
magyar nyelvet. A vállalatoknál a kommunikáció nyelve az irodában legtöbb-
ször az angol, a munkások és a japán fınökök között pedig tolmácsot alkalmaz-
nak. Sok helyen van japánul tudó állandó munkatárs is, de jellemzıen alkalmi
tolmácsokat vesznek igénybe. A japán tudással rendelkezı magyar munkatár-
saktól és a tolmácsoktól egyaránt azt várják el, hogy a napi kommunikáció le-
bonyolítása, a gyártási folyamatok, az üzemmenet biztosítása mellett, közvetít-
sék a (magyar) dolgozók felé a vállalat filozófiáját. Ez legtöbbször a feltétlen
lojalitást jelenti, akár túlmunka árán is, a tisztasági és a minıségi követelmé-
nyek következetes betartatását, valamint a vállalati érdekekkel való azonosu-
lást, melynek – szerintük – egyik megnyilvánulási formája, hogy a dolgozó nem
hiányzik a munkahelyérıl. Ezt a fajta gondolkodásmódot a vállalatok úgy adják
át a hozzájuk kerülı új munkaerınek, hogy annak az elhelyezkedést követıen
tréningeken, rövidebb-hosszabb képzéseken kell részt vennie. Ez a fajta „kikép-
zés”, ha nincs a munkavállalónak elızetes ismerete a távol-keleti menedzsment
stílusról, nem ismeri a kommunikációs szokásokat, sokszor ellenkezést, dacot
vált ki. Ebben az esetben maga a nyelvhasználat (japánul, vagy angolul kom-
munikálnak) kevéssé jelent elınyt vagy hátrányt, hiszen az átadandó üzenet
angol nyelven is „japánosan” fog hangzani. Az ellenkezés reakcióját rendszerint
az váltja ki, hogy a konfuciánus hagyományokra épülı kultúrákban a munká-
hoz való viszony gyökeresen más, mint a keresztény kultúrákban. A munka,
mint életforma van jelen, és nem a pihenés ellentéteként. Ezért nem értik a
japánok, hogy a magyarok (európaiak) miért ragaszkodnak a szabadságuk kivé-
teléhez minden áron, és nem értik a magyarok, hogyan tudnak úgy élni a japá-
nok, hogy folyamatosan dolgoznak. A munka környezet és a munkafolyamatok
tisztántartásának, a rendezettség végletes megkövetelésének is van a hagyo-
mányokból következı magyarázata: a japánok kis helyen élnek sokan, ezért a
rendezettség, a hely kihasználás alapvetı túlélési stratégia. A szaknyelvi kom-
petencián túl hallgatóinkat kompetensé kell tennünk ezekben a kérdésekben is,
hogy belülrıl ismerjék azt a világot, amelybe bekerülnek, és érdemben segíthes-
sék azok munkáját, akiknek nincs módjuk ilyen ismeretekre szert tenni (példá-
ul a gyártósoron dolgozóknak).

Tanrendbe illeszthetı képzési forma
a térségi ismeretek bıvítésére

A térségben érvényes szocio-kulturális kompetencia megszerzéséhez, ennek a
tudásnak a biztos használatához – tapasztalatunk szerint – nem elég az elméle-
ti felkészítés (elıadás, szaknyelvi óra), szükség van folyamatos gyakorlatra,
közvetlen kapcsolatra, és aktív együtt munkálkodásra a régió képviselıivel. A
munkaerıpiac igényeinek kielégítésére karunkon szakirányos képzés keretében



BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA – MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007

120

(Távol-keleti interkulturális menedzsment szakirány) – nem csak távol-keleti
nyelvet tanuló hallgatók részére – távol-keleti menedzsmenttel, kereskedelmi
ügyletekkel kapcsolatos ismereteket oktatunk. A szakirány kurzusain a hallga-
tók tanulnak a régió történetérıl és civilizációjáról, a politikai, gazdasági és
kulturális szervezetekrıl, a távol-keleti etikettrıl és protokollról, valamint a
távol-keleti régióval folytatott társadalmi és kulturális kapcsolatokról. Emellett
a hallgatók belekóstolhatnak a keleti (kínai, koreai, japán) nyelvekbe is. Az
ötödik és hatodik félév kurzusain heti nyolc órában, összesen 240 órában sajá-
títják el a tudnivalókat. Ebbıl 165 óra elmélet (elıadás) és 75 óra gyakorlat
(szeminárium). A japán, koreai, kínai szaknyelvi órák is igazodnak a piaci elvá-
rásokhoz: kontakt-nyelvórákon kívül interaktív foglalkozásokkal segítjük a
hallgatókat kommunikációs kompetenciájuk kiteljesítésében. Ilyen foglalkozás
a gyárlátogatás, a vitafórum japán cégvezetıkkel, japán és koreai delegációk
látogatásának fogadása, távol-keleti egyetemekkel való együttmőködés.

Tanórákon túlmutató interaktív képzési formák alkalmazása

1) A gyárlátogatás visszatérı programunk. Japán és koreai céghez egyaránt
járunk. Olyan helyek ezek, ahol saját volt hallgatónk van vezetı beosztásban.
Így nemcsak hogy hallgatóink gyakorlatban láthatják az elméletben megta-
nult távol-keleti menedzsment módszereket, sıt ezek eltéréseit a koreai illet-
ve a japán cégeknél, de volt hallgatóink segítségével a kényes kérdéseket, a
konfliktusokat okozó helyzeteket is meg lehet beszélni. A látogatás elıkészí-
tésekor hallgatóink a tanultak alapján kérdéseket állítanak össze a me-
nedzsment módszerekrıl, a magyar és a japán dolgozók kapcsolatáról, melyet
e-mailen juttatunk el volt hallgatónkhoz, aki a látogatás során válaszol a
kérdésekre. A hallgatókkal elızetesen megfigyelési szempontokat is megbe-
szélünk:
• figyeljék a gyárterület feliratait, kiírásait (megtalálják-e a szakirodalomból

ismert kiírásokat);
• figyeljék a munkahelyi körülményeket (egyenruha jelentısége, iroda-

beosztás, fınök-beosztott viszony megjelenése a területi elhelyezkedésben);
• figyeljék, hogy ki fogadja a csoportot, mik a protokoll megnyilvánulások, a

tájékoztatóban mi hangozhat el a magyarok és a japánok kommunikációs
problémáiról.
A gyárlátogatás után a tapasztaltakat megbeszéljük, feldolgozzuk. Az idei

gyárlátogatáson három volt hallgatónk fogadott bennünket a gyár egyenru-
hájában, közülük az egyik tavaly még szakirányosként vett részt a gyárláto-
gatáson.

2) A gyárlátogatás mellett vitafórumot is szerveztünk, melybe mind a japánul
tanuló, mind a szakirányos hallgatókat bevontuk. Erre a rendezvényre a tá-
vol-keleti kommunikáció szakemberét, japán cégek vezetıit, továbbá japán
területen dolgozó, befutott volt hallgatóinkat hívtuk meg. A magyar–japán
üzleti kommunikáció kérdéskörét elméleti és gyakorlati megközelítésben kí-
vántuk bemutatni, úgy, hogy az eltérı generációk nézıpontját ütköztettük.
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Úgy gondoltuk, hallgatóink saját szemükkel láthatják az úgynevezett távol-
keleti (japán, koreai) menedzsment módszerek átalakulását, illetve változat-
lanságát (az egyik japán elıadó cégénél már élnek a változások, a másik a ré-
gi módszerek híve). A vitafórumot egy végzıs japános hallgatónk szakdolgo-
zatából készített prezentációjával indítottuk, bemutatva, milyen értékes, a
japán cégek számára is hasznosítható kutatást képesek hallgatóink létrehoz-
ni. A vitafórum, túl a szakmai tanulságokon, lehetıséget adott arra is, hogy a
hallgatók megfigyelhessék a japán elıadók kommunikációs stílusát, viselke-
dését formális helyzetben, vagyis ellenırizhessék az etikett-protokoll tan-
tárgy keretében elméletben tanultakat.

3) Gyakran keresik fel fıiskolánkat küldöttségek. Kétszer is ellátogatott hoz-
zánk a Japán Állami Ifjúsági Jószolgálati Küldöttség, melynek tagjaival hall-
gatóink levelezı kapcsolatot alakítottak ki, és a látogatásból aktív cserekap-
csolat bontakozott ki. Egy másik alkalommal a Japán Gyáriparosok Szövet-
ségének küldöttségét fogadtuk. Hallgatóink szakmai kérdésekkel ostromolták
a befolyásos, magas rangú vendégeket1. A hallgatók komoly érdemi válaszo-
kat kaptak a lehetı legkompetensebb személyektıl. Ahhoz természetesen,
hogy egy-egy ilyen látogatás kellıen eredményes és hasznosítható legyen a
hallgatóink számára, a tanárnak kellı körültekintéssel kell azt elıkészíteni,
és lehetıvé kell tenni, a megfigyelések utólagos elemzését.

4) A tanórán kívüli aktivitásra kiválóan felhasználható a felsıoktatási intézmé-
nyek közötti nemzetközi együttmőködés. A BGF Külkereskedelmi Fıiskolai
Kar és a Ritsumeikan Egyetem (Japán) között 2005-ben egy UNESCO pályá-
zati program keretében a japán fél megkeresésére jött létre együttmőködés,
melynek során a Ritsumeikan Egyetem delegációja 12 diákkal és 3 tanárral
2006 februárjában két hetet töltött fıiskolánkon. A tanulmányút szakmai
programját a pályázati tematikának megfelelıen mi tanárok alakítottuk ki,
és a munkatervben jelentıs szerepet kaptak hallgatóink is. A szakirányos és
a japános hallgatók a program teljes idıtartama alatt szorosan együttmőköd-
tek a japán hallgatókkal. A program végére a japán hallgatóknak a magya-
rokkal közösen prezentációt kellett készíteniük. A prezentációkból kötet ké-
szült. Mivel a világháló lehetıvé teszi akár eltérı kultúrában élık számára is
a közös tanulási, kutatási programok megvalósítását, ezt a lehetıséget hasz-
náltuk ki. Így a csoport érkezését megelızte egy féléves elıkészítı szakasz,
mikor a magyar és a japán hallgatók párosával az interneten keresztül do-
goztak együtt a kutatási anyagon. Ez a fajta közös munkálkodás, kollaborá-
ció2, a munkán keresztüli ismerkedés bepillantást nyújt a másik kultúrában

1 Az egyik hallgató azt kérdezte, hogy milyen szempontok vezérlik a japán cégeket az ál-
lásinterjún a kiválasztásban. A válasz meglepetést keltett: legyen nyitott és rugalmas, és
szeresse az apukáját. A többi jön magától. A hallgatók nem értették, hogy jön a kérdéskör-
be az apuka. A válaszadó, egy nagy japán cég elnöke azt mondta: ha szereti az apukáját,
akkor együtt tud majd dolgozni a sok ötven körüli bácsival, aki a vállalatnál van.
2 A szakirodalom megkülönbözteti a tanulás során az együttmőködés (cooperative
learning) és az együttmunkálkodás (collaborative learning) fogalmát. Nagami (2005: 100)
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bevett munkamódszerek, kutatási stílus, döntéshozatali mechanizmus terüle-
tére. A hallgatók az elméleti felkészülést követı gyakorlat során a külföldi
hallgatókkal együttmunkálkodva, egymástól módszert és tudást egyaránt el-
tanulva hoznak létre közös produktumot. Ez a módszer újabban terjedıben
van, mivel rendkívül eredményes, hatékony, és a nyelvtudást is erısen fej-
leszti.1 A kollaboráció a japán és a magyar hallgatók között mintegy model-
lálta a vállalati kapcsolattartás, együttmőködés formáit, és magától értetıdı-
en produkálta a félreértéseket is. Mivel angol volt a kutatási nyelv, az angol
nyelven átszőrıdı japános kommunikáció szintén a vállalatoknál jellegzetes
csapdákat produkálta. A konfliktus-feloldásban tudtunk segíteni, jelezve azt
is egyedi, vagy általános jellegő konfliktusról van szó. Hallgatóink ily módon
olyan ismeretekre tettek szert, melyre csak munkába állás után lett volna
módjuk, ráadásul tanári irányítás, konfliktus feloldás nélkül. A program má-
sodik felének megvalósulásáról, vagyis a magyar hallgatók kiutazásáról 2006
augusztusában szereztünk tudomást. Szeptemberben megkezdıdött a kiutazó
magyar csapat és az ıket fogadó japán hallgatók között a kutatómunka. Hall-
gatóink 2007 februárjában jól elıkészített prezentációs anyaggal, és sok-sok
kérdéssel érkeztek a Ritsumeikan Egyetemre. Ez volt az elsı alkalom, hogy
magyar felsıoktatási intézménybıl szakmai-kutatási projekt keretében 10
hallgató és két tanár Japánba utazhatott. Az egyetemi workshopok mellett a
hallgatók témájához illeszkedı szakmai programokon vettünk részt, ahol
hallgatóink kérdéseikre választ kaphattak, illetve kipróbálhatták, meddig
mehetnek el a „rákérdezésben” olyan témák esetében, ahol a japánok amúgy
elkerülik a választ. Hallgatóinknak szakmai sikere volt, ez kitőnik a prezen-
tációikból kiadott tanulmánykötetbıl is. De az együttmőködési programból
nem csak a mi hallgatóink profitáltak igen sokat. A látogatások végén elvég-
zett kérdıíves felmérésbıl kiderül, a japán fiatalok nyitottabbakká váltak, és
magabiztosságot adott nekik a magyar hallgatókkal való barátság. A mieink-
nek talán az adta a legnagyobb pluszt azon kívül, hogy átélhették a közvetlen
nyelvi és kulturális közeget, hogy megtanultak megnyilvánulni, viselkedni
japánok elıtt, és értik is talán a japánok viselkedését. Ennek lehet az ered-
ménye, hogy a csapatból egy fı idén szeptemberben megkezdhette a
Ritsumeikan Egyetemen az MA képzést, egy másik pedig féléves gyakornoki
állást kapott Tokióban novembertıl.

A továbblépés lehetséges formái

Az interaktív képzésbıl eredı elınyöket kihasználandó, a cserekapcsolatokat
egyedi szintrıl visszatérı, szerzıdéses formává kell alakítani. Ennek jegyében a
BGF és a Josai Egyetem között 2007-ben keretszerzıdésen alapuló cserekap-
csolat jött létre. Az elsı tanulócsoport szeptemberben érkezett a Josai Egyetem-

                                                                                                                               
hivatkozik Oxford: 1997-es munkájára). Az együttmunkálkodás során a hallgatók egymás-
tól eltanulva azt, amit a másik tud, jutnak egy magasabb szintő tudáshoz.
1 Nagami Masanori (2005); Yamashita Takashi (2005).
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rıl. A Ritsumeikan Egyetemmel a keretszerzıdés folyamatban van. A szakmai-
iskolai kapcsolatokat Korea és Kína felé is erısíteni szeretnénk. Tervezzük a
távol-keleti cégek HE menedzsereinek, szakértıinek meghívását fıiskolánkra.1
A HE menedzserek körében már folytattunk kérdıíves felmérést arról, igényel-
nek-e speciálisan térségi problémákra képzett hallgatókat a vállalataik.2 A kér-
dıíves felmérést bıvített formában megismételjük, és a tanulságok alapján a
képzést tovább alakítjuk. Minden bizonnyal segítségünkre lesz, hogy mind a
JETRO, mind a KOTRA3 budapesti irodájában volt hallgatónk dolgozik. Cél,
hogy a szakirányos képzés, mely eddig eredményeket hozott és bevált, tartal-
mában megmaradhasson, valamint további, a térségre vonatkozó szakmai prog-
rammal bıvíthetı legyen.

1 A 2006/2007-es tanévben az AIKAWA üzemében tett látogatásunk után, a vállalat gaz-
dasági igazgatója (volt hallgatónk) ellátogatott hozzánk, megismerkedett a szakirányon
folyó munkával, és válaszolt a hallgatók kérdéseire.
2 A visszaérkezett válaszok közül, mint jellegzetest, egyet bemutatunk:
Milyen szempontok vezérlik, amikor hosszabb idıre kíván felvenni alkalmazottat a me-
nedzsmentbe? Az illetı megfelelıen rugalmas legyen, bármikor bevethetı az ázsiai cégek-
nél gyakran fellépı „különleges helyzetek” során. Ebbıl a szempontból nagyon hasznos, ha
a jelölt már rendelkezik ismeretekkel a távol-keleti munkastílusról, sıt különösen hasz-
nos, ha az illetı már több-kevesebb idıt el is töltött az adott kultúrkörben…
Számít-e a jelölt felvételében, ha ismeretei kiterjednek az ázsiai típusú kommunikációra,
tárgyalási stílusra? Nagyon sokat számít. Sokkal nagyobb eséllyel pályázik egy felvételi
interjún. A koreai vállalatok esetében, egy koreai nyelvismerettel rendelkezı, a meta-
kommunikációs gesztusokat ismerı jelentkezı szinte biztos sikerre számíthat a felvételi
beszélgetés során. Másrészt az ázsiai típusú tárgyalási stílus ismerete nagyon hasznos
lehet az illetı fizetési szintjének, illetve egyéb juttatásainak kalkulálásakor.
Könnyebben beilleszkednek-e az ilyen oktatásban részesültek, vagy nincs összefüggés? Igen.
Egyértelmően, bár ennek egy másik oldala is van. A koreaiak ugyanis néha „kémként”
tekintenek a nyelvüket és szokásaikat jól ismerı magyarra. Attól tartanak ugyanis, hogy
az illetı néha akarva-akaratlanul olyan dolgokat is meghall, amit nem kéne.
Alkalmaz-e, alkalmazott-e külkeres, keleti nyelvismerettel, szakirányos ismeretekkel rendelkezı
volt hallgatókat? A Magyarországon lévı nagy koreai cégek közül ismereteim szerint szinte
mindegyik alkalmaz, vagy korábban alkalmazott külkeres hallgatókat, felsı és középvezetıi
szinten.
Milyen elınyét tapasztalta a keleti vállalati kultúra ismeretének a munkafolyamatok során,
és/vagy a vállalatirányításban? Az ilyen képzettséggel rendelkezı munkatársaknak elsı-
sorban a két kultúra közti közvetítésben lehet nagy szerepe. Az alacsonyabb beosztású
magyar munkavállalók és a keleti menedzsment között egyfajta hídszerepet kell betölte-
niük, amely lehet nagyon hálás feladat, de esetleges konfliktusok esetén persze kimerítı
is. A fenti elıképzettséggel rendelkezı munkatársak kétségkívül elısegítik a két kultúra
gyümölcsözıbb együttmőködését, továbbá a félreértésekbıl adódó szükségtelen késlekedé-
sek megelızését.
3 JETRO: a Japán Nagykövetség Kereskedelmi Kirendeltsége; KOTRA: a Koreai Nagykö-
vetség Kereskedelmi Kirendeltsége
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Összegzés

Annak érdekében, hogy a távol-keleti vállalati kultúrát, annak hagyományo-
kon nyugvó hátterét alaposan ismerı hallgatókat nevelhessünk, szükségünk
van mind a keleti nyelvet tanuló, mind a kizárólag a térség iránt érdeklıdı
hallgató esetében minél több olyan tanórán kívüli, gyakorlati tapasztalatot
nyújtó interaktív képzési formára, amely kiegészíti az iskolapadban elsajátítot-
takat. A közvetlen kontaktus megteremtése például a japán fiatalokkal, és a
velük való közös munka önbizalmat és kommunikációs biztonságot nyújt a hall-
gatónak. Ez a fajta magabiztosság, a viselkedni tudás, a várható csapda-
helyzetek felmérése segíti ıket az elhelyezkedésben, és a továbblépésben egya-
ránt. A kollaboráció külföldi fiatalokkal a nyelvtanulás fontos elemévé kell,
hogy váljon, beépülve a kontakt-tanórák mellé, hogy megbízható nyelvi és
kommunikációs képességgel engedhessük el hallgatóinkat.
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