6. MODUL
A képzésben résztvevők és a szakmai oktatási személyzet Európa-szerte megvalósuló
cseréje által megszerzett nemzetközi kompetenciák helye az "integrációs folyamatban"

Leonardo da Vinci Innovationstransferprojekt - "VETwin-winModel“
Ez a projektet az Európai Bizottság anyagi támogatásban részesítette.
Jelen ismertető csak a szerző nézeteit tükrözi; a Bizottság nem tartozik felelősséggel olyan
további felhasználásért, amely az itt közölt információn alapul.

6. modul
A képzésben résztvevők és a szakmai oktatási személyzet Európa-szerte megvalósuló cseréje által
megszerzett nemzetközi kompetenciák helye az "integrációs folyamatban"
Általános megjegyzések a modulokhoz

A továbbképzés minden moduljára érvényes, alapvető elv a speciális metodikai orientációból adódik:
Mindig alkalmazni is kell, amiről az oktatás során szó esik; azaz modern, cselekvésorientált tanulási
módszereket kell használni, amely azt jelenti, hogy az oktatók nem „irányítanak“, hanem sokkal inkább
„elkísérik“ a tanulókat a tudás megszerzésének folyamatában. Egyik modul sem pusztán bizonyos
tudásanyag közvetítéséről szól, hanem a szakképzés és a vállalati továbbképzés integrációjához
szükséges, új és gyakorlati képességeket kell kiépíteni. Ezért a résztvevők szemináriumokon is részt
vesznek, de ezt online tanulással, önálló tanulással, valamint a rendszeres csoporttalálkozókon a többi
résztvevővel és az oktatóval közösen kiértékelendő, elmélyítendő és elméleti szinten is feldolgozandó, a
saját munkaterületükön elvégzendő gyakorlati feladatok révén történő tanulással ötvözik.
1.

Előzetes megjegyzések az 6. modulhoz

A nemzetközi kompetenciák helye az „integrációs folyamatban”
Miről szól ez a modul, és mi a modul lényege
Az interkulturális kompetenciák szerepe egyre fontosabbá válik az összes, azaz nem csupán az
exportban érintett vállalatok számára. De mit is értünk interkulturális kompetenciák alatt az integrációs
folyamatban – a következőkben pontosítjuk ezt a fogalmat:
Interkulturális kompetenciákon az integrációs folyamatban különböző származási kultúrájú munkatársak
együttműködését értjük.
Pontosan az építőiparban szembesülnek a vállalatok egyre gyakrabban azzal, hogy az építkezéseken
dolgozó brigádok tagjai több nemzethez tartoznak. Itt a következő kérdések merülnek fel: Lehetséges
vagy szükséges-e minden munkatárssal egyformán bánni? Alkalmazhatom-e a helyi / nemzeti normákat
minden munkatársra? Hogyan fogadják a munkatársak a kritikát? Milyen szerepet vár el a munkatárs a
felettesétől? Ezek a véletlenszerűen kiválasztott kérdések a vállalatok működése során kisebb-nagyobb
gyakorisággal már felmerültek, és az is világossá vált, hogy a megoldásukhoz választott hagyományos,
az adott ország kultúrájához kötődő eszközök jó eséllyel nem vezettek kielégítő eredményhez. Itt kell
megjegyezni azt is, hogy ezen kihívások konstruktív megoldását a más kultúrákkal szemben táplált
előítéletek szintén nehezítik. A következő modul áttekintést nyújt a kulturális problémákról, valamint a
megoldásukra irányuló cselekvési javaslatokról.
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A modul tanulási céljai és tartalmai
A tanulási cél ebben a modulban a kulturális különbségek felismerése (a hofstedei kulturális dimenziók
sztenderd modelljének alkalmazásával), és
a) a didaktikus elemek helyes használata multikulturális kontextusban, valamint
b) a személyzeti politika eszközeinek a kulturális különbségekhez történő igazítása.
A modul az alábbiakhoz nyújt bevezetést:
1. Hofstede kulturális dimenziói
2. kommunikációelmélet
3. egy olyan eszköz, mely az interkulturálisan problematikusnak számító területek
felismerésére alkalmas
Mit kell tudniuk a modul végén a résztvevőknek/tanulóknak
A végén a résztvevők/tanulók ismerik Hofstede dimenzióit, a legfőbb didaktikai elméleteket, valamint a
multikulturális környezetben alkalmazható, alapvető kommunikációs módszereket
Az önálló tanulási folyamatra vonatkozó követelmények
A modulra gyakorlatok nélkül 8 órát kell tervezni.
A gyakorlatok intenzitástól függően 8-16 órát vesznek igénybe.
Általános módszertani javaslatok az oktatók számára
Tanulási egységek
•

Hofstede dimenziói

•

Didaktikai alapkoncepciók

•

A humánerőforrás-menedzsment eszközei

•

A didaktikai alapkoncepciók és Hofstede dimenzióinak kapcsolódási pontjai

•

A humánerőforrás-menedzsment eszközeinek és Hofstede dimenzióinak kapcsolódási pontjai

Hofstede dimenziói
Miért lesz egyre inkább fontos az internacionális kompetencia a vállalati továbbképzésben? Erre a
kérdésre a válasz abból a tényből következik, hogy ma már sok vállalatnál dolgoznak migrációs hátterű
munkatársak. Általában az együttműködés és a tudástranszfer komolyabb problémák nélkül működik,
mégpedig akkor, ha a migrációs háttérrel rendelkező munkatársakat a vendéglátó nemzet befogadja. A
viselkedési módokat alkalmazzák – a munkatársak származási kultúrájukat egyre inkább a háttérbe
szorítják, és új viselkedésformákat vesznek át. Ez arra az esetre érvényes, ha a származási országból
nincsenek, vagy nagyon nehezen hozzáférhetőek az információk, és csak szűk azon honfitársak
csoportja, akikkel szociális kapcsolatokat lehetne ápolni. Az integráció vagy a befogadási fázis elején
adódhatnak problémák a kommunikációban, valamint a feltételezett viselkedési formák átvételében,
mivel
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1.

2.

3.

A nemzetek (mint országok) politikai egységek, és megvannak a saját, rájuk jellemző
módszerek, eljárások és viselkedésformák. (Kelet-Európában a rendőrséget korruptnak tartják
az emberek, és a legtöbb országban mindennapos a megvesztegetés – emiatt a karhatalommal
szembeni bizalmatlanság a jellemző.)
A nemzetiségnek vagy a bizonyos régióhoz tartozásnak szimbolikus értéke van az érintett
polgárok számára. Ez határozza meg lényegében azt, hogy „Kik vagyunk” és „Hogyan
viselkedünk”. Itt említenénk néhány nyelvi példát az osztrák és a németországi német
nyelvhasználat különbségeit érzékeltetve: egy német anyanyelvű osztrák például a cigarettáját
trafikban és nem dohányboltban vásárolja. Ha pedig több árucikket is vesz, akkor nem
szatyorban, hanem zacskóban viszi ezeket haza.
A nemzetiség közvetlen pszichológiai befolyással van gondolkodásunkra és viselkedésünkre.
Gondolkodásunk kora gyermekkorunktól kezdve formálódik, és ami egyikünk számára
természetes, az másnak teljesen abszurdnak tűnhet. Elég csak a sminkhasználat, vagy az
öltözködés különbségeire gondolnunk (pl. öltöny, fejkendő, vagy burka viselete).

Geert Hofstede 1967 és 1978 között körülbelül 116.000 kérdőívet értékelt ki (Hofstede az IBM-nél
dolgozott), amelyeket 50 különböző ország más-más pozícióban dolgozó alkalmazottai – a munkástól a
menedzserig – töltöttek ki. A válaszok alapján Hofstede négy meghatározó dimenziót írt le a kultúrák
jellemzésére. Ezeket a dimenziókat gyakran használják az interkulturális kompetencia értékelésére is:
1.
2.
3.
4.

individualizmus / kollektivizmus
kis, illetve nagy hatalmi távolság
gyenge, illetve erős bizonytalanságkerülés
maszkulinitás / feminitás

1991-ben egy további dimenzióval – az időorientációval – bővült a modell:
5.

rövid- / hosszú távú orientáció

Individualizmus / kollektivizmus

Individualizmus
Hollandia
Olaszország
Dánia
Lengyelország
Ausztria
Oroszország
Törökország
Bulgária
Ez a skála az egyén társadalomhoz való viszonyát mutatja. A magasabb értékek azt a helyzetet írják le,
amikor az emberek a saját dolgaikkal – a legszűkebb családjukkal – törődnek. A leginkább kollektivista
viszonyulás azt jelenti, hogy az emberek egyéni érdekeiket háttérbe szorítják, és a nemzetség, törzs,
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faluközösség stb. kerülnek a középpontba. Hofstede skálája 0 (erősen kollektivista) és 100 (erősen
individualista) közötti értékeket használ. Az ábráról világosan leolvasható, hogy egy észak-déli, illetve
egy kelet-nyugati tengely figyelhető meg. Az oktatók számára ennek a felismerésnek jelentősége van.
Azok a szakképzésben részt vevők, akik a skálán magasabb értékkel rendelkeznek, hajlamosak arra,
hogy saját magukat motiválják. Az alacsonyabb értékkel bíró országokból származóknak szükségük van
egy olyan csoportra, aki előírja számukra a szabályokat és elvárásokat. Ez különösen a gyakorlatoknál
és a társas viselkedés során kell figyelembe venni.
Hatalmi távolság
Az emberek különböznek interkulturális és fizikai
képességeik terén. Egyes társadalmakban ezek
a különbségek örökölhetőek, így nem játszanak
szerepet a társadalomban elfoglalt státuszban.
Minden társadalomban megfigyelhető kisebbnagyobb jelentőséggel bíró egyenlőtlenség. Ezt
az egyenlőtlenséget méri Hofstede a Hatalmi
távolság skála segítségével: 0 (alacsony
mértékű különbségek) 100 (nagy különbségek).
Szervezetekben ez az autokratikus vezetési
stílusokban mutatkozik meg, és a vezetők és
beosztottak mentális programozottságának
kifejeződése, azaz az autokratikus vezetési
stílus annyira lesz meghatározó, amennyire a
vezetők és beosztottak közötti erők egyensúlya
ezt megengedi. Hofstede az eredményeket az
individualitás skálán elért értékekkel szemben
egyenlíti ki.
Az így létrejött csoportosítással a vezetési stílus tekintetében messzemenőkig hasonló országok
jellemezhetőek. Az ábrán (az áttekinthetőség kedvéért) kiválasztott országok láthatók.
Hatalmi távolság
Szlovákia
Románia
Bulgária
Törökország
Cseh Köztársaság
Magyarország
Németország
Ausztria

Gyakorlat:
Egy osztrák oktató egy csoport szakképzésben résztvevőt lát vendégül, akik oroszok. Próbálják megfogalmazni az
orosz résztvevők elvárásait az oktatóval szemben, és vitassák meg, mely területeken merülhetnek fel (kulturális)
problémák.
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Bizonytalanságkerülés
Az emberi tudat oksági elven működik (ok – okozat), de a múltban és a jelenben történő események
hatását nem tudja maradéktalanul kiszámítani. Vannak társadalmak, amelyek elfogadják ezt a tényt.
Ezek jellemzően toleránsak az eltérő véleményekkel szemben, mivel ezek nem jelentenek veszélyt. Ezt
a viselkedést Hofstede gyenge bizonytalanságkerülőként határozza meg.

Bizonytalanságkerülés
Oroszország
Lengyelország
Törökország
Magyarország
Cseh Köztársaság
Az arab világ
Hollandia
Dánia

Más társadalmak „a jövő kijátszására“ nevelik tagjaikat. Mivel a jövő ettől még ugyanúgy előre nem
látható marad, ezekben a társadalmakban nagyobb mértékű nyugtalanság, érzékenység és
agresszivitás uralkodik. Ezeket a társadalmakat Hofstede erősen bizonytalanságkerülőknek nevezi.
Nagyobb biztonsághoz Hofstede szerint háromféle módon lehet jutni:
1. Technológia által (a szó legtágabb értelmében; nagyobb biztonságban érezzük magunkat, ha
házunk, gátjaink, nukleáris robbanófejeink és életbiztosításunk van.)
2. Törvények által (szintén a szó legtágabb értelmében; tehát demokratikus rend és törvénykezés,
az államhatalom hármas felosztása mint igazságosnak elfogadott rendelkezések stb.)
3. Vallás által (ismét a szó legtágabb értelmében; tehát minden mély meggyőződés ide számít a
kereszténységtől az iszlámon, marxizmuson, dogmatikus kapitalizmuson keresztül a meditációs
tanokon át a tudományig)
Ezt a skálát Hofstede a hatalmi távolság skálára
vetítve rajzolja fel, és hasonló elvárásokkal
rendelkező országcsoportokat azonosít. Így
például Németország a bizonytalanságkerülés
szempontjából középen, Finnországgal,
Ausztriával, Svájccal és Izraellel egy csoportban
található.
Azt, hogy ez mit jelent a szakképzésre
vonatkoztatva, a következő példa illusztrálja: Egy
USA és Ausztria közötti diákcsere-program
keretében diákok egy csoportja utazott az USAba. Az ottani egyetemen az akkoriban
újdonságnak számító „Case Method“
(esettanulmány módszer) oktatási módszert
használták. Az osztrák diákoknak eleinte nagyon
komoly problémát jelentett, hogy csak egyetlen
szöveget kaptak (eset), de semmilyen útmutatót
azzal kapcsolatosan, hogy mit kell vele tenniük.
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Az amerikai diákoknak (46-os érték) alig, vagy egyáltalán nem okozott problémát, hogy az esetet
instrukciók nélkül kellett megoldaniuk. Ez természetesen azzal is magyarázható, hogy ez a tanulási
szituáció az amerikaiak számára már ismerős volt – de az osztrákok reakciója „Hol vannak az
instrukciók?“ egy kulturális különbségre enged következtetni. Figyelemre méltó az a tény is, hogy az
osztrákok a „case method” ilyen formában történő alkalmazását kevéssé hatékonynak írták le.
Gyakorlat
Önnek egy különböző kultúrkörökből származó tagokból álló csoporttal kell foglalkoznia. Olyan feladatot
ad nekik, amelynek nincsen egy meghatározott megoldási módja, viszont egy bizonyos végeredményt
kell elérni – hogyan tudná a bizonytalanságkerülés dimenziójában megmutatkozó különbségeket az
oktatási koncepciójában felhasználni? Vitassák meg a csoportban, hogyan tudnák használni ezeket a
különbségeket az oktatási cél megvalósítása érdekében!
Maszkulinitás/feminitás
Ezzel az utolsó dimenzióval Hofstede a nemekhez kötődő szerepmegosztást írja le a társadalmakban.
Néhány szerep elkerülhetetlen (a férfiak nem tudnak gyermeket szülni), mások nem biológiai, hanem
társadalmi gyökerűek. A különbségeket az alábbi skálával ragadja meg Hofstede.

Maszkulinitás - feminitás
Szlovákia
Ausztria
Németország
Cseh Köztársaság
Az arab világ
Románia
Oroszország
Hollandia

Egyes társadalmak viszonylag toleránsnak mutatkoznak abban a kérdésben, hogy ki milyen szerepet
vállal, mások viszont éles határvonalat húznak a nemekhez köthető szerepek között. A második esetben
mindig a férfiak a dominánsabbak és nagyobb fontosságú szerepeik vannak, innen származik a
maszkulin elnevezés. A maszkulin társadalmak gondolkodásmódjára ez a séma jellemző – az ebben a
társadalomban élő nők szerepeit tekintve is. Az ilyen társadalmakban a „tipikus férfias“ tevékenységek –
dicsekvés, a célok megvalósítása, pénzkeresés, vagy a Big-is-Beautiful (a méret a lényeg) típusú
hozzáállás fontosnak számítanak. A feminin társadalmakban a „tipikusan női“ értékek a fontosak.
Visszafogottság, kapcsolatok, életszínvonal és fenntarthatóság, segítségnyújtás, különösen a
gyengébbek segítése, és a Small-is-Beautiful (a legkisebb is fontos) típusú hozzáállás.
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Mint a többi dimenzió esetében, Hofstede itt is
számszerűsíti az értékeket: a maszkulin
társadalmak „magas“, a feminin típusúak pedig
„alacsony“ értékekkel rendelkeznek. Hofstede az
eredményeket a bizonytalanságkerülési skálára
vetíti. Ismét kulturális csoportokat lehet
létrehozni, ahol például a skandináv országok
(Dánia, Svédország, Norvégia, Hollandia és
Finnország) alacsony maszkulinitás-feminitás
értékekkel összetartónak számítanak, és a skála
másik végén található Japán (92) magas
maszkulinitás-feminitás, és egyidejűleg magas
hatalmi távolság értékkel.
A szerepképzőknek az oktatók számára nagy jelentőségük van – képzeljünk el egy tanulócsoportot,
ahol egy alacsony maszkulinitás-feminitás értékkel jellemezhető országból érkező női tag szembesül a
magas maszkulinitás-feminitás értékkel rendelkező tagokkal. Az alacsony maszkulinitás-feminitás
értékkel rendelkező résztvevőnek nincsenek szerepelvárásai, és nem is felel meg a tipikus női
szerepnek. A magas maszkulinitás-feminitás értékkel rendelkező csoporttagok számára a szerepek
meglehetősen szigorúan definiáltak. Ha a női csoporttag abba a helyzetbe kerül, hogy tapasztalatai
miatt át kell vennie az informális vezetést a csoportban, az feszültségekhez vezethet.
Ezt egy példával illusztráljuk. Hollandiában nem az lesz a jellemző, hogy a kávészünetben döntően női
résztvevők gondoskodnak arról, hogy mindenkinek legyen itala. Ez ott nemektől független. Ausztriában,
Szlovákiában és Magyarországon a kiszolgálást rögtön a nők veszik a kezükbe, amiben a kulturális
háttér tükröződik.
Egy nemek szempontjából vegyes tanulási környezetben az oktatónak (különösen olyan csoportoknál,
ahol a tagok magas maszkulinitás-feminitás értékkel rendelkeznek) ügyelnie kell arra, hogy a szerepek
kiosztásánál ne kerüljön sor nemekhez köthető feladatfelosztásra.
Időorientáció
Munkája során Hofstede egyik kínai-kanadai kollégája egy új dimenziót fedezett fel, amely Hofstede
figyelmét – a kulturális fókusz miatt – elkerülte: különböző kultúrákban másként viszonyulnak az időhöz.
Bizonyos kultúrákban csak a pillanat számít ("Az idő pénz!"), és az aktuális teljesítmény. Más
kultúrákban inkább a kitartást, valamint a tettek és kapcsolatok hosszú távú hozadékát értékelik.
Ebből a szempontból megkülönböztethetünk úgynevezett polikrón és monokrón kultúrákat – ez azt
jelenti, hogy a feladatokat egymás után, szekvenciaszerűen (monokrón kultúra) végzik, vagy az idő csak
„iránymutatásul“ szolgál a folyamatra vonatkozólag. Az időfelfogás és az, hogy mennyire tolerálják a
késést, szintén különbözik más és más kultúrákban.
Gyakorlat:
Példaként álljon itt az egykori GTZ (német fejlesztési segélyek) egyik kiképzési intézkedése
Koszovóban. A résztvevők, akiket egy szemináriumra hívtak meg, a hivatalos megnyitóra egy jó félórás
késéssel érkeztek (Koszovó egy rövid távú időorientációjú, polikrón kultúra). Az oktató ezt személyes
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sértésként, és a kiképzési intézkedés iránti érdektelenség jeleként fogta fel. Próbálja érvekkel
meggyőzni az oktatót, hogy nem erről volt szó, és dolgozzon ki javaslatokat, hogy a szeminárium a
következő napon a tervek szerint elkezdődhessen.

Az eredmények összefoglalása
Bár ezen dimenziók sok mindent világossá tesznek, és sokféle helyzet magyarázatára alkalmasak,
fontos, hogy a statisztikai összegzések korlátait mindig szem előtt tartsuk. Még ha a levont
következtetések „általánosságban” érvényesek is, ennek ellenére az egyes ember viselkedését nem
tudják bejósolni.
Csak a személyes ismeretség, valamint a különféle szituációkban szerzett tapasztalat során lehet erre
az intuícióra szert tenni.
Jane Henry az Open Universityről Hofstere eredményeit az alábbi táblázatban foglalja össze
Elnevezés

Hatalmi
távolság

Bizonytalanság
-kerülés

Individualitás/
kollektivitás

Maszkulinitás/
feminitás

I

fejlett latinamerikai
országok

magas

magas

magas

közepes

II

kevésbé
fejlett latinamerikai
országok

magas

magas

alacsony

széles
hatókör

III

közepes

magas

közepes

magas

IV

fejlett ázsiai
országok
kevésbé
fejlett ázsiai
országok

magas

alacsony

alacsony

közepes

V

Közel-Kelet

magas

magas

alacsony

közepes

VI

német terület

alacsony

magas

alacsony

közepes

VII

angolszász
országok

alacsony

alacsony
közepes

magas

magas

VIII

északi
országok

alacsony

alacsony
közepes

közepes

alacsony
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Országok
Argentína,
Belgium, Brazília,
Franciaország,
Spanyolország
Chile, Jugoszláv
utódállamok,
Kolumbia, Mexikó,
Peru, Portugália,
Venezuela
Japán
Hongkong, India,
Fülöp-szigetek,
Szingapúr, Tajvan,
Thaiföld
Görögország, Irán,
Törökország
Németország,
Izrael,
Olaszország,
Ausztria, Svájc,
Dél-Afrika
Ausztrália, NagyBritannia, Írország,
Kanada, ÚjZéland, USA
Dánia, Finnország,
Hollandia,
Norvégia,
Svédország
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Tanulási viselkedés és elvárások a hofstedei dimenziók alapján1
Kis hatalmi távolság

Nagy hatalmi távolság

1 Az általános „igazság” nagyon fontos, amely elvben
bármely kompetens személytől származhat
3 Az oktatónak el kell fogadnia a diákjai függetlenségét
5 Diákközpontú oktatás (jutalmazás kezdeményezés
alapján)

2 Az oktatók „guruk”, akik személyes tapasztalatukat
közvetítik
4 A diákoknak tisztelniük kell az oktatót
6 Tanárközpontú oktatás (jutalmazás a megoldott
feladatok függvényében)

7 Az oktató elvárja, hogy diákjai kérdésekkel kezdjenek

8 A diákok várják el a tanártól, hogy kezdeményezze a
kommunikációt
10 A diákok számítanak arra, hogy az oktató megmutatja
nekik a megoldáshoz vezető utat, amelyet követhetnek
12 A diákok felszólításra beszélhetnek

9 Az oktató elvárja, hogy a diákok egyedül találják meg a
megoldást
11 A diákok bármikor kérdéseket tehetnek fel az óra
közben
13 A diákok nyíltan kritizálhatják a tanárt, és meg is
kérdőjelezhetik
15 A tanulás hatékonysága a tanórai kommunikáció
intenzitásától függ
17 A tanórán kívül az oktatókat „egyenrangú félként”
kezelik
19 Ha konfliktus alakul ki az oktatókkal, a szülők a diákok
oldalára állnak
21 A fiatalabb oktatók népszerűbbek, mint az idősebbek

14 Az oktatót sosem illetik kritikával, és nem is
mondanak neki ellent
16 A tanulás hatékonysága a hozzáértő oktatótól függ
18 Az oktatók a tanítás befejezése után is kivételezett
helyzetben vannak
20 Ha konfliktus alakul ki az oktatókkal, a szülők az
oktatók oldalára állnak
22 Az idősebb oktatókat jobban tisztelik, mint a
fiatalabbakat

Kollektivista társadalom

Individualista társadalom

23 Minden hagyományban gyökerező dolognak pozitív a
konnotációja
25 A fiataloknak kell tanulniuk. A felnőttek már nem
kerülhetnek diákszerepbe
27 A diákoknak azt kell megtanulniuk, hogy mit hogyan
kell csinálni
29 Az egyes diákok csak akkor beszélnek a tanórán, ha
a tanár szólítja őket.
31 Az egyes diákok csak kisebb csoportokban kérnek
szót
33 Nagyobb osztályokban részcsoportok formálódnak
szociális kritériumok mentén (pl. a szülők foglalkozása)
35 A barátságos, kiegyensúlyozott tanórai légkör
szükséges feltétel, a konfliktusok nem kerülnek felszínre
a tanórán
37 Sem az oktatók, sem a diákok nem veszíthetnek
tekintélyükből a képzés során
39 A képzés a magasabb presztízs megszerzésére, és a
társadalmi előrelépésre szolgál
41 A diploma fontos, és kiteszik a falra
43 A bizonyítványok megszerzése – akár illegális
módszerekkel – fontosabb, mint a tényleges hozzáértés
45 Az oktatók különbözőképp bánnak a diákokkal (pl.
egy befolyásos család sarja)

24 Minden új dolognak pozitív a konnotációja
26 Az ember soha nem túl idős a tanuláshoz – egész
életen át tartó tanulás
28 A diákoknak tanulni kell megtanulniuk
30 Egy általános vitaindítás után minden diák szót
kaphat.
32 Az egyes diákok mindenféle csoportban (kisebb,
nagyobb) szót kérnek
34 A részcsoportok helyzetfüggően alakulnak,
függetlenül a szociális háttértől
36 A konfliktusokat és a konfrontációt egészségesnek
tekintik, és elvárják, hogy később megbeszéljék ezeket
38 A tekintélyvesztés nem téma
40 A képzés arra szolgál, hogy a diák személyes
gazdasági értéke és az önértékelése növekedjen
42 A diplomának alig van szimbolikus értéke
44 A kompetencia megszerzése fontosabb, mint a
bizonyítvány
46 Az oktatók szigorúak és semlegesek

1

Hofstede, G. (1986): 'Cultural differences in teaching and learning' International Journal of Intercultural Relations 10 (3) 301‐
320.o.
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Feminin társadalmak

Maszkulin társadalmak

47 Az oktatók elkerülik, hogy a diákokat mások előtt
dicsérjék
49 Az átlag a norma
51 A rendszer a szociális integrációt jutalmazza
53 Egy sikertelen vizsga nem számít komoly
problémának, és a továbbiakban nincs túl nagy
jelentősége
55 A diákok csodálják a barátságos oktatókat

48 Az oktatók gyakran dicsérik a jól tanulókat

57 A diákok szolidárisak, és segítenek egymásnak
59 A diákok a helyzetnek megfelelően viselkednek
61 A testi fenyítést szigorúan elutasítják
63 A diákok az érdeklődésüknek megfelelően
választanak szakterületet
65 Férfi diákok minden probléma nélkül választanak ’női’
foglalkozást

50 A legjobb a norma
52 A rendszer az akadémikus teljesítményt jutalmazza
54 Egy sikertelen vizsga komoly tekintélyveszteséget
jelent, és hosszú távon is romboló a hatása
56 A diákok csodálják a szakmailag kiemelkedő
oktatókat
58 A diákok között versenyhelyzet van
60 A diákok megpróbálnak észrevehetetlenné válni
62 A testi fenyítés alkalomadtán egészségesnek
tekinthető
64 A diákok karrierszempontokat tartanak szem előtt a
szak kiválasztásánál
66 A férfi diákok kerülik a női foglalkozásokat

Gyenge bizonytalanságkerülő kultúrák

Erős bizonytalanságkerülő kultúrák

67 A tanulók olyan, nem szervezett tanulási
környezetben érzik a legjobban magukat, amelyben a
célok homályosak, a gyakorlatok nagy vonalakban
felvázoltak, és nincsen időbeli megkötés
69 A tanulók megtehetik, hogy nem válaszolnak
(azonnal) egy szakmai kérdésre
71 Egy jó tanár általánosan érthető nyelvezetet használ

68 A tanulók szervezett tanulási környezetben érzik
magukat a legjobban – precízen meghatározott
célokkal, részletezett feladatokkal, időkorlátok között

73 A tanulókat az új szempontok felvetéséért
méltányolják a problémamegoldás során
75 A tanárok és a tanulók is kimutathatják érzelmeiket
77 A tanárok a szakmai témákban megfogalmazott nem
egyező véleményeket érdekes ösztönzőkként értékelik
79 A tanárok kapcsolatot keresnek a szülőkkel új
ötletekért

70 A tanulóktól azt várják el, hogy mindenre tudjanak
válaszolni
72 Egy jó tanár akadémikus stílusban, szakszavakkal
tűzdelt nyelvezetet használ
73 A tanulókat a pontosságukért méltányolják a
problémamegoldás során
76 A tanároktól és a tanulóktól is azt várják el, hogy
visszafogják érzelmeiket
77 A tanárok a szakmai témákban megfogalmazott nem
egyező véleményeket a tisztelet hiányaként értékelik
80 A tanárok saját magukat szakértőnek gondolják,
akiknek a szülők nem adhatnak új ötleteket – ezt a
szülők ugyanígy látják

A szélesebb körű szakmai vitában, amely a speciális képességekről szól, interkulturális átfedési
helyzetekben. nincsen konszenzus.
Az interkulturális kompetencia alatt általánosságban azt a képességet értjük, amikor különböző
szociokulturális kontextus és kultúra által meghatározott emberek találkozása előítéletektől mentes, és
tudatában vannak annak, hogy az identitás (a sajátjukat is ideértve) kulturális különbségek által alakított,
és a viselkedésük során ezt figyelembe veszik. Ez sajátos kihívást jelent az oktatók számára, akik mind
gyakrabban találkoznak olyan problémákkal, amelyek gyökere a különböző kulturális
meghatározottságban keresendő. Ezeket a korai szocializációs szakaszban kialakuló jellemzőket a
szülői ház és az szociális helyzet határozza meg, amelyben a fiatal felnövekszik. A származási kultúra
erősen meghatározó jellegzetességei akkor figyelhetőek meg, ha a migrációs folyamat a 14. életév után
következik be. Azonban akkor is észrevehetőek, ha a fiatal már egy új kulturális környezetben született.
Ilyenkor az értékeket a szülői ház közvetíti. Minél teljesebb a szülők integrációja a vendéglátó kultúra
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szociális környezetébe, annál gyengébb a származási kultúra kifejeződése. Az eredményes
integrációhoz bizonyos képességekre van szükség:
Kommunikáció – a szociális interakció legfontosabb formája, és központi jelentőségűi az interkulturális
érintkezések során. A kultúraspecifikusan különböző kommunikációs szokások és stílusok ismerete
(mindenekelőtt a nonverbális és a paraverbális) csökkenti a félreértések esélyét. „Függetlenül az idegen
nyelvi kompetencia fokától, az eredményes interkulturális kommunikációhoz magas szintű kommunikatív
kompetencia, szociális nyitottság, kommunikatív hajlékonyság és rugalmasság, valamint a
kommunikatív variánsok tárháza, expresszivitás, a jelentésárnyalatok iránti kifejezett érzékenység, végül
az odafigyelés képessége és az arra való hajlandóság is lényeges feltételek.”
•

•

•

•

•

•

Észlelés – mint tudatos feladat, „hogy a saját, és az idegen kultúrából származó partner
észlelési folyamatainak kulturálisan meghatározott sajátosságait is tematizálják és
megvitassák.” A világot minden egyes ember a saját, kulturálisan meghatározott szemüvegén
keresztül észleli, és fel kell ismernie, hogy az őt körülvevő valóságnak csak egy szeletét tudja
befogadni.
Önreflexió – mint az ember alapvető képessége a továbbfejlődésre, az önmagáról való
gondolkodásra, reális énkép kialakítására az erősségei és gyengeségei számba vételével,
ahelyett, hogy egy etnocentrikus világkép foglya maradna
A többértelműség tolerálása – azon ellentmondások elviselése, melyek kulturális gyökerű
különbségek és többértelmű információk miatt keletkeznek, valamint az egymásnak
ellentmondó elvárások tolerálása
Perspektívaváltás – mint technika, illetve képesség, amely lehetővé teszi, hogy másvalaki
szerepébe vagy helyzetébe képzeljük magunkat, és a világot (és saját magunkat) megpróbáljuk
az ő szemszögéből látni, így a mások gondolkodását és felfogását jobban megérteni
Empátia – mint emberi képesség, hogy „egy másik embert kívülről (anélkül, hogy a személyes
határokat átlépnénk), lehetőleg teljes egészében, az érzéseivel együtt lássunk - melyeket nem
feltétlenül kell meg is osztania -, és így a viselkedését és a felfogását megértsük.
Transzkulturális háttértudás és országspecifikus ismeretek – mint az eredményes
együttműködés és az interkulturális kontextusban történő érintkezések tudatos alakításának
elengedhetetlen feltétele. Háttértudás a mai kor átfogó összefüggéseiről (globalizáció, migráció
stb.) és ezek kihatásairól, a különböző világnézetekről, a migránsok életfeltételeiről és
szociokulturális meghatározottságáról, a rasszizmus és idegengyűlölet okairól és
következményeiről, valamint országspecifikus ismeretek, például az üdvözlési szokásokról, a
kommunikációs stílusokról, politikáról, történelemről

Sok kutató megegyezik abban, hogy a transzkulturális kompetenciák nem tehetők egyenlőnek bizonyos
eszközök és módszerek együttesével, melyeket helyzettől függően eredményesen alkalmazni lehet.
Sokkal inkább bizonyos magatartásról és hozzáállásról van szó, melyek elsajátítása élethosszig tartó
feladatot jelent, „ami nem zárul le egy továbbképzés végén, hanem a társadalmi valóság és a változó
foglalkoztatási helyzet követelményeihez mérten folyamatosan módosulnia kell.”
Verbális, nonverbális, paraverbális kommunikáció
Az emberek állandóan kommunikálnak, életük első pillanatától kezdve. Az, hogy megértsenek
bennünket, egzisztenciális szükséglet. A nyelv az emberek közötti megértés legbonyolultabb eszköze,
noha nem az egyetlen. Az egyén számtalan viselkedésmódja szolgálja még jelentés közvetítését. A
gesztikulációt, mimikát, a hallgatást, hanglejtést stb. együttesen a „nem verbális kommunikáció” vagy
„testbeszéd” eszközei közé soroljuk.
Verbális kommunikáció
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A verbális kommunikáció alatt a kimondott szót, a tartalmat, a nyelvet értjük. Watzlawick nyomán a
verbális kommunikációt (tartalmi sík) digitális kommunikációnak is nevezik, a nonverbálisat (kapcsolati
sík) pedig analógnak. Ezt az elméletet Friedemann Schulz von Thun az ún. kommunikációs négyszög
modellben fejlesztette tovább. Ennek alaptézise szerint minden közlés négy szinten zajlik, négyféle
üzenetet tartalmaz.
•
•
•
•

egy tárgyi üzenetet (azt, amiről beszélünk)
egy üzenetet önmagunkról (azt, amit önmagunkról elárulunk)
egy utalást a kommunikálók egymáshoz fűződő kapcsolatára (azt, hogy mit gondolok a
másikról, és milyen a hozzá fűződő viszonyom)
egy felszólítást (azt, hogy mit szeretnék elérni a másiknál)

Ezt a közlést a hallgató befogadja, és a folyamat félreértésekhez vezethet abban az esetben, ha a
befogadó nem „jó füllel“ hallgat.
Ezen felismerés alapján Schulz von Thun 1981-ben a közlés négy oldalát egy négyzet-modell
segítségével ragadta meg. A beszélő tehát „négy szájjal“ közli az üzenetet, amit a hallgató „négy füllel“
hallgat. Az üzenet küldője és a befogadó egyaránt felelősek a kommunikáció minőségéért; a
félreértésektől mentes kommunikáció az ideális eset, és nem pedig a szokványos.

Gyakorlat
Gruber oktató bírálja diákjait gyenge teljesítményük miatt.
Gruber oktató csak a tárgyi üzenetet szeretné kommunikálni („nem jól oldottad meg feladatot“). Bujar
tanuló mindezt „kapcsolati füllel“ hallgatja, és arra a következtetésre jut, hogy őt az oktató ki nem
állhatja.
Dolgozza ki egy kollégával a kijelentés négy vonatkozását: „Bujar, ezt a feladatot nem jól oldottad meg.
Kérlek, csináld meg újra, és mutasd meg az eredményt 15 perc múlva”
Tárgyi üzenet:
Üzenet önmagunkról:
Kapcsolatra vonatkozó üzenet:
Felszólítás:

A különböző kultúrafüggő kommunikációs stílusok – indirekt/ direkt; nagy mértékben/ kis mértékben
kontextusfüggő kommunikáció stb. – felelősek azért, hogy kölcsönös megértés, vagy félreértés jön létre.
Nonverbális kommunikáció
Az alábbiakban az emberek közötti kommunikáció nem nyelvi területéről lesz szó. Ide soroljuk a
testbeszédet – mimika, gesztikuláció, szemkontaktus –, de a jelek, szimbólumok, a ruházat, hajviselet,
és a vegetatív tünetek – elpirulás, izzadás stb. – is ide tartoznak. A nonverbális jelzéseink nagyobbik
részét nem tudatosan küldjük, és ezek más-más kultúrákban nagyon eltérőek lehetnek (pl. testi érintés
üdvözléskor). A testbeszéddel az üzenet küldője azt adja a befogadó tudtára, hogyan viszonyul hozzá,
és hogyan szeretné, ha az üzenetét értelmeznék.
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Paraverbális kommunikáció
A paralingvisztikai jelzések a beszéd módjára utalnak (vokális jellemzők és beszédviselkedés), és nagy
mértékben kultúraspecifikusan meghatározottak. A jellemzően észlelt ilyesfajta jelzések: a
hangmagasság, hanglejtés, rezonátortér; és a beszédviselkedés, mint az artikuláció, hangerő,
beszédtempó és intonáció a beszédszünetekkel és a hallgatással együtt.
Amíg egy üzenet verbális tartalmát el lehet olvasni, a nonverbális jelzéseket, mint a testbeszédet stb.
leginkább látjuk, a paraverbális síkot pedig halljuk.
Az eredményes kommunikáció tényezői
Schulz von Thun a megnyilatkozást egy komplex csomagként értelmezi, mely párhuzamos üzeneteket
tartalmaz; ezek lehetnek explicit vagy implicit természetűek. A "Bázelból jöttem" kijelentés explicit,
világosan fogalmazott üzenete mellett a dialektus (implicit, indirekt módon) is következtetni enged a
beszélő származására. Leginkább a nonverbális és a paraverbális kommunikáció nem nyelvi elemeire
jellemző, hogy implicit, és gyakran nem tudatos módon közvetítődnek. Schulz von Thun kijelentése,
miszerint nem az explicit üzenet hordozza a tényleges információt, nem meglepő: „Éppen ellenkezőleg –
a tényleges üzenet gyakran implicit módon közvetítődik." Watzlawick kommunikációs modelljének első
axiómájában leszögezi, hogy minden viselkedésnek (a hallgatást és a nem odafigyelést is ideértve)
vannak közlési jellemzői, így az ember nem tud nem kommunikálni. Az emberi kommunikációban a
nyelvi és nem nyelvi csatornák párhuzamos jelenléte megteremti annak a lehetőségét, hogy ezek
egymást kiegészítsék, támogassák, vagy épp egymásnak ellentmondva zavart keltsenek. „Ha minden
jelzés egy irányba mutat, egymással összhangban vannak“ – így definiálja Schulz von Thun a
kongruens megnyilatkozást. Ha azonban a nyelvi és a nem nyelvi jelzések nincsenek összhangban, a
közlés inkongruens, és a befogadót összezavarja az ellentmondásos cselekvési felszólítások által.
Nagyon valószínű, hogy félreértések keletkeznek. A befogadó dilemmát él át. Az üzenet küldője bármely
reakcióját rosszul értelmezheti. Ezt a zavaros helyzetet a tudósok „double bind“-nak, vagy kettős
üzenetnek hívják. Schulz von Thun belső zűrzavarról beszél, mintha az üzenet küldőjében két lélek
lakozna.
Egy közlés mindig csak annyira "sikeres", amennyire a befogadó megérti. Az eredményes
kommunikációhoz arra van szükség, hogy összhangban legyen az, amit az üzenet küldője mondani
akar azzal, amit ebből a befogadó megért. A kommunikáció egyidejűleg mindig különböző síkokon zajlik.
Krämer és Quappe az amerikai pszichológus, Albert Mehrabian kutatási eredményeire hivatkozva
megállapítják, hogy egy információ megértésében a különböző kommunikációs csatornák nagyon eltérő
módon számítanak.
•
•
•

verbális kommunikáció (tartalom): 7 %
paraverbális kommunikáció (hanglejtés, hangsúlyozás, artikuláció): 38 %
nonverbális kommunikáció (fellépés, mozgás, mimika, gesztikuláció): 55 %

Tehát a kölcsönös megértés nem csupán azon múlik, hogy helyesen dekódoljuk-e a szavakat, hanem
azon is, hogy a többi komplex jelzést is helyesen értelmezzük-e. Az erre való fogékonyság és
kompetencia a kultúrán belüli és az interkulturális érintkezések során is elengedhetetlen. Vagy ahogy
már Friedrich Nietzsche is megfogalmazta: „Hazugság közben is az arcunkra van írva az igazság.”
Eszköz a lehetséges interkulturális érintkezési pontok ellenőrzéséhez
Ez az eszköz Hofstede ezen modulban már bemutatott cikkén alapul, melynek címe: „Cultural
differences in teaching and learning (Kulturális különbségek a tanításban és a tanulásban)”. Az eszköz
kidolgozására a projekt keretein belül került sor, és elsősorban lehetséges interkulturális problématerületek feltérképezésére szolgál. Az eszköz nem tud és nem is akar „szabványos megoldásokat"
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kínálni, sokkal inkább az oktatók és a diákok fogékonyságát hivatott növelni.

Az eszköz használata
Az eszközt „papír és ceruza“ alapon tervezték. Ebben a formájában számítógép nélkül alkalmazandó,
egy számológép azonban jól jöhet, hogy a szükséges számításokat gyorsabban el lehessen végezni. A
résztvevők számának felső korlátja nincsen, viszont legkevesebb 8 résztvevőre szükség van, hogy az
érvényesség kellően alá legyen támasztva. Minden résztvevő 4 kérdőívet kap (1-4 kérdéssor), melyeket
egymás után kell kitölteniük.
A kérdőív úgy van összeállítva, hogy mindig két kijelentés áll egymással szemben. A résztvevőknek el
kell dönteniük, hogy a kijelentések közül melyik az, amelyiket inkább elfogadják. A kijelentéshez a
kiértékelés során egy számértéket rendelnek (1-10).
Példa:
Az alábbiakban egy kijelentéspárt mutatunk be az 1. kérdéssorból. A résztvevőnek el kell döntenie,
melyik kijelentéssel, és milyen mértékben ért egyet. Egy x-et kell tennie az ennek megfelelő mezőbe.
Az x-et mindenképpen az adott mezőbe kell tenni – nem lehet a szöveget megjelölni, mert ez az
összesítést nehezítené meg. A résztvevőnek valamelyik kijelentés mellett el kell határoznia magát –
semleges válaszra nincsen lehetőség.
Kijelentés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kijelentés

Az általános „igazság”

A személyes tapasztalat a

nagyon fontos, amely elvben

fontos, és olyan

bármely kompetens

emberektől (guruk) kell

személytől származhat

tanulni, akik rendelkeznek
ezzel a tapasztalattal.

A következő példában ezt a kérdést megválaszolja egy résztvevő, aki a jobb oldalon olvasható
kijelentéssel teljesen egyetért:
Kijelentés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Az általános „igazság”

A személyes tapasztalat a

nagyon fontos, amely elvben
bármely kompetens
személytől származhat

Kijelentés
fontos, és olyan

x

emberektől (guruk) kell
tanulni, akik rendelkeznek
ezzel a tapasztalattal.

Ezen az elven kell mind a négy kérdőívet kitölteni.
A hiánytalanul kitöltött kérdőívek kiértékelése a következőképpen történik:
Az alább narancsszínnel jelölt sorba az adott oszlopban található jelzések összesítését kell beírni. Az
összeget a felső sor értékeivel (1-10) kell összeszorozni, és az eredményt a zöld színnel jelölt sorba
beírni. Ezután a zöld sorok értékeiből átlagot számolunk. Az eredmény a kék színnel jelölt „átlag”
mezőbe kerül.
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4. kérdéssor
Kijelentés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kijelentés

xxxxxx

xxxxxxx

A diákok az

A diákok

érdeklődésüknek

karrierszempontokat

megfelelően választanak

tartanak szem előtt a szak

szakot

kiválasztásánál

Férfi diákok minden

A férfi diákok kerülik a női

probléma nélkül

foglalkozásokat

választanak ’női
foglalkozást’
Az értékek száma
Felszorzott értékek
Ezek átlaga

A következő ábrán egy teljesen kitöltött kérdőív látható a számításokkal és az utasításokkal.

A megjelölések
összegének és a
felső sorban található
számnak a szorzata

A narancsszínű
sorban található
megjelölések
összege
Az oszlop értékeiből
számított átlag

A négy kérdőív kiértékelése után különböző mátrixokat képezhetünk. Ehhez a „Mátrix" elnevezésű
munkalapot kell használni, amely a következőképpen néz ki:
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A címben van megadva, hogy mely dimenziókra
vonatkozik, mint pl. bizonytalanságkerülés és
hatalmi távolság. Minden megfelelő értéket be
kell írni erre a munkalapra. A tengelyek az adott
munkalapról vannak elnevezve. Itt már a
tényleges neveket használják. A kérdőíveken a
hofstedei dimenziók helyett az „1-4 kérdéssor“
szerepel, hogy az elnevezés esetleges
befolyásoló hatása kizárható legyen.
Ajánlatos az értékeket név nélkül használni, vagy
általunk kiválasztott "álnévvel" helyettesíteni.
Ennek az az oka, hogy a középértéktől eltérők se
legyenek stigmatizálva a megvitatás során. Ha
úgy dönt az oktató, a kiértékelést egyedül is
megcsinálhatja, és így kiderülhet, vannak-e
kulturális különbségek közte és a diákjai között.

A mátrixokról azonban – összesen 16 ilyen képezhető - mindenképpen érdemes a csoportban beszélni,
hogy az esetleges félreértéseket, melyek a kulturális különbségekből adódnak, előre tisztázni lehessen.
Tetszés szerint a származási országok értékeit is behelyettesíthetjük2 annak megállapítására, hogy
mennyire jellemző vagy épp nem jellemző a tesztbe bevont személy beállítódása származási országa
értékeivel összevetve. Még egyszer meg kell említeni, hogy a hofstedei értékek aggregált értékek, és az
egyes emberek a személyiségfejlődésük különbözősége miatt nem feltétlenül tekinthetőek
reprezentatívnak, mint kultúrájuk képviselői. Az eszközt inkább egyfajta „kulturális radarnak” kell felfogni,
és mint ilyet alkalmazni. Példaként nézzük a következő eredmény megbeszélését.
Hatalmi távolság/Bizonytalanságkerülési
mátrix
Egy tanulócsoport kiértékeléséről van szó a
hatalmi távolság / bizonytalanságkerülés
mátrixban. A diákok narancsszínnel jelöltek, az
oktatók pirossal. Mint ahogyan láthatjuk, ebben a
mátrixban az oktató kulturális profilja a diákjai
nagy részével egyezik. Ha az országprofilt (l. xx.
oldal) megnézzük, azt feltételezhetjük, hogy a
csoport az észak-amerikai térségből származik.
Elsőként azt a jobb oldalon található csoportot
kell megbeszélni, amelyiknek a
bizonytalanságkerülésben egyforma értékei
vannak, de a hatalmi távolság értékeik jóval
magasabbak. A kulturális hátterük a Fülöpszigetek, vagy Malajzia lehet.

Az oktató mindkét diákot passzívnak és érdektelennek tarthatja, mert nagyon visszafogottan
viselkednek. De ez helytelen megítélés.
Azok a kultúrák, amelyekben ezek az értékek a jellemzőek, az oktatóval tiszteletben tartandó
személyként viselkednek, akivel csak felszólításra lehet beszélni. Ezenkívül a tanáruktól pontos
megoldási instrukciókat várnak. Az az oktató, aki számára ez világossá válik, egy ennek megfelelő
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tanítási koncepciót alkalmazhat. Ha azt szeretné, hogy ezek a diákok részt vegyenek a munkában, fel
kell szólítania őket – ugyanis ha egy általános kérdésre szót kérnének, az az ő szokásaik szerint az
oktatóval szembeni tiszteletlenség jele lenne. Az oktatónak arra is figyelnie kell, hogy mindkettőjüknek
lehetőleg konkrét példákat és világos megoldási módokat mondjon. A jobbra fent látható elszakadó
szintén egy ázsiai kultúrából származhat (Hofstede szerint Szingapúrból vagy Honkongból). Az eltérő
hatalmi távolság mellett ez a diák a bizonytalanságkerülésben is magasabb értékkel rendelkezik. Itt a
mondottakat kiegészítendő még azt is figyelembe kell venni, hogy ez a diák valószínűleg egy extrém
módon strukturált környezetben érzi magát a legjobban. Az oktatónak erre reagálnia kell: időbeli korlátok
felállításával, valamint részletes feladatok használatával. Mivel a csoport alapbeállítódása ezen érték
szempontjából nem különbözik nagyon, ez nem okoz problémát: például a személyes beszélgetések
során inkább szakszavak, és akadémikusabb nyelvezet használata ajánlott. A diáknak szüksége van
arra a biztonságot adó érzésre, hogy a tanár nála sokkal magasabb szinten van, így ő ebből a
helyzetből profitálhat.
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