
 
Távol-keleti vállalkozók a magyar munkaerı-piacon 2008 

Célcsoport interjú – alkalmazottak 

 
 

1. BEMUTATKOZÁS 
1.1. Háttér 
Kérem, meséljen magáról egy kicsit: Hol született? Hány éves? Milyen iskolákat végzett? Hol 
lakik? Származási országában mivel foglalkozott, mi volt a munkája? Magyarországon 
jelenleg mivel foglalkozik? Itt él a családja? Rokonai hol élnek-e? Mivel foglalkoznak? 

  
 1.2. Magyarország 

Mióta él Magyarországon? Hogyan került Magyarországra? Ismert itt valakit? Kiket? Szeret-e 
itt élni? Mennyire beszél magyarul?  

 
2. MIGRÁCIÓS MÚLT 

2.1. Premigárció 
Elmesélné, hogy mi vezetett oda, hogy elköltözött a származási országából? Miért döntött a 
kivándorlás mellett? Milyen várakozásai voltak az kivándorlással kapcsolatban? 
Magyarországra érkezése összekapcsolható valamilyen konkrét munkalehetıséggel? Arra 
gondolunk, hogy azért érkezett Magyarországra mert felajánlottak Önnek valamilyen munkát?  
 
2.2. „Áthozás”  
Ki ajánlott fel munkalehetıséget Magyarországon? Mi volt a munkakör, amit felajánlottak? 
Milyen közvetítıkön keresztül jutott el Önhöz az állásajánlat? Magyarországra érkezése elıtt 
már megbeszélték a feltételeket? Milyen feltételekkel kapta meg a munkát? Mit vállalat az 
állásbaálláskor? Kötöttek-e munkaszerzıdést vagy szóban egyeztek meg a feltételekrıl? 
Fizetést vagy nyereségrészesedést kapott? Határozott vagy határozatlan idıre vállalta-e a 
munkát? Beszéltek-e esetleg az „elengedés” feltételeirıl?  

 
3. A MUNKA 

 
3.1. Munkatörténet 
Milyen állásai voltak Magyarországon? Mindegyik állással kapcsolatban kérdezd: 

 
- hogyan találta az állását?  
- milyen munkakörökben dolgozott? 
- ilyen munkát szeretett volna végezni? 
- milyen nemzetiségő volt a fınöke?  
- ismerete-e korábban a fınökét?  
- mennyi ideig dolgozott a szóbanforgó állásban? 
- be volt-e jelentve? volt-e munkaköri leírása?  
- milyen feltételekkel dolgozott? (idıbeosztás, fizetés, nyereségrészesedés stb) 
- milyen okok vezettek oda, hogy állást váltott? 

 
Elégedettség 
Milyennek találja a jelenlegi állását…? …a fizetés szempontjából? …munkakörülmények 
szempontjából? …tapasztalatszerzés szempontjából? …kapcsolatépítés szempontjából? 
…munka és magánélet viszonya tekintetében? 
 
 
Munkatársak, munkaadó 
Munkájával kapcsolatos problémákkal kapcsolatban kikhez tud fordulni? Hogyan tudná 



jellemezni a munkaadójával a kapcsolatát? Volt már konfliktusa munkaadójával? Miért? 
 
Hogyan jön ki munkatársaival? Van-e magyar nemzetiségő munkatársa? Mennyiben mások a 
magyar munkatársak, mint kínaiak/vietnámiak? Hogyan jön ki velük? Mi a véleménye a 
munkájukról, hozzáállásukról? 
 
Munkaerı-piac 
 
Gondolt már arra, hogy ne kínainak vagy vietnáminak dolgozzon? Keresett már így állást? 
Hogyan? Mit gondol milyen nehézségekkel kell szembenézni ha egy magyar vállalkozásnak 
dolgozna? 
 

4. SAJÁT VÁLLALKOZÁS 
Gondolt-e már arra, hogy saját vállalkozásba kezdjen? Mikorra tervezi? Magyarországon tervezi 
az üzlet beindítását? Ha nem hol és miért ott?  

 
Milyen területen szeretne vállalkozni? Mesélne arról, hogy mi szükséges a saját vállalkozás 
beindításához? Hogyan tervezi a vállalkozás beindításának lépéseit? Egyedül vagy partnerekkel 
tervezi beindítani a vállalkozását? Hogyan tesz szert üzleti kapcsolatokra? Hogyan termeti elı a 
vállalkozás beindításához szükséges tıkét?  

 
Magyarországon élı családja, rokonai milyen szerepet kapnak a leendı vállalkozásában? Számít 
a segítségükre? Milyen segítségre számít?  

 
Szülıhazájában élı családja, rokonai, barátai milyen szerepet kapnak a leendı vállalkozásában? 
Számít a segítségükre? Milyen segítségre számít?  

 
Mi szükséges ahhoz, hogy magyarországi sikeres vállalkozáshoz? Milyen tanácsokat adna egy 
kínaiak/vietnáminak a vállalkozás beindításához? Kik tudnak, sikeresek lenni az Ön területén? Mi 
történik azokkal, akik nem tudnak sikeresek lenni?   

 
 

5. HIVATALOS ÜGYEK 
Milyen magyar hatóságokkal került eddig kapcsolatba? Milyenek voltak a tapasztalatai? Voltak 
nehézségei hivatalos ügyek intézésénél? Mit várna el a magyar hatóságoktól? Hogyan tudnák 
könnyebbé tenni az Ön munkáját?  

 
6. JÖVİKÉP 
Meséljen egy kicsit a jövıbeli terveirıl, milyen tervei vannak a jövıre nézve? Mit szeretne elérni, 
mikor lenne elégedett? És milyen üzleti tervei vannak és milyen üzleti célokat szeretne elérni?  

 
Tervezi-e, hogy elköltözik Magyarországról? Miért? Ha igen, milyen okból? Hova menne? És ott 
mihez kezdene? 

 
7. ZÁRÁS 
Ha röviden kellene jellemezni Magyarországot valakinek, aki még sosem járt itt, mint mondana 
neki?  
 

 


