
 

Távol-keleti vállalkozók a magyar munkaerı-piacon 2008 

Célcsoport interjú – vállalkozók 

 
 

1. BEMUTATKOZÁS 
1.1. Háttér 
Kérem meséljen magáról egy kicsit: Hol született? Hány éves? Milyen iskolákat 
végzett? Hol lakik? Mi a jelenlegi foglalkozása? Itt él a családja?  

  
 1.2. Magyarország 

Mióta él Magyarországon? 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? (Ha az interjúalany még gyerek volt a bevándorláskor, akkor 
szüleire vonatkozóan kérdezzük) 

 
2.2. Magyarország 
Mit hallott Magyarországról? Miért döntött Magyarország mellett? Ismert-e itt 
valakit? Hogyan tervezte meg itteni életét, megélhetését? Hogyan valósultak meg 
a tervei? 

 
3. A VÁLLALKOZÁS 

3.1. Vállalkozásról általában 
Származási országában mivel foglalkozott, mi volt a munkája? Magyarországon 
jelenleg mivel foglalkozik? Mindig ezzel foglalkozott? Kérem, idézzük fel hogy hol 
dolgozott? Mióta van saját vállalkozása? Mivel foglalkozik a vállalkozása? Mindig 
ezzel foglalkozott? Ha nem, akkor miért váltott? Szereti csinálni, amit csinál? 
Miért?  

 
3.2. Kezdetek 
Mesélne arról, hogy hogyan indította el a vállalkozását? Miért ezt az üzleti 
tevékenységet választotta? Honnan volt a vállalkozás beindításához tıkéje? Kitıl 
és milyen feltételekkel kapott hitelt? Hogyan tett szert a vállalkozáshoz szükséges 
kapcsolatokra? Hogyan befolyásolták a vállalkozás irányvonalát a kapcsolatai? 

 
3.3. Siker 



Mi szükséges ahhoz, hogy magyarországi sikeres vállalkozáshoz? Kik tudnak, 
sikeresek lenni az Ön területén? Mi történik azokkal, akik nem tudnak sikeresek 
lenni?   

 
3.4. Kapcsolatok  
Önnek vannak üzleti partnerei? Kik ık, hogyan találkozott velük? Miért mőködnek 
együtt? Vannak magyar üzleti kapcsolati is? Kik ık, hogyan találkozott velük? 
Miért mőködnek együtt? Mit gondol a magyar üzleti partnerek üzlethez való 
hozzáállásáról? Mennyiben más ez, mint az Önöké? 
 
Mesélne arról, hogy a családjának milyen szerepe van a vállalkozásban? Az 
egyes (Magyarországon élı) családtagok milyen feladatokat látnak el, miben 
tudnak segíteni, hogyan osztják meg a munkát? És a származási országban 
maradt rokonok? İk miben tudnak segíteni, milyen szerepük van a 
vállalkozásban?  

 
A (magyarországi) barátok, ismerısöknek milyen szerepük van az üzletben? 
Miben tudnak segíteni? És a származási országban maradt rokonok? İk miben 
tudnak segíteni, milyen szerepük van a vállalkozásban?  

 
 

3.5. Alkalmazottak 
Vannak-e Önnek fizetett alkalmazottjai? Hányan vannak? Mi a munkájuk? Milyen 
származásúak?  

 
Vannak-e magyar alkalmazottai? Mi a véleménye a magyar alkalmazottakról, 
hogyan dolgoznak? Ön szerint mi a különbség egy magyar vagy az Önével 
megegyezı származású alkalmazott között? Mit gondol a magyarok 
munkamoráljáról? Mennyiben más ez mint az Önöké?  

 
4. 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?  

 
5. 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? 

 
6. ZÁRÁS 
Ha egy mondattal kellene jellemezni Magyarországot valakinek, aki még sosem járt 
itt, mint mondana neki?  


