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ELŐSZÓ 
 
Jelen munkával újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek – szerzőtársaikkal együtt – a könyv alkotói, 
Poór József, Farkas Ferenc és Allen D. Engle. Az elmúlt immár két évtizedben, hasonló műfajban 
folytatott módszeres szakmai építkezésük, az általuk vezetett korábbi és jelen interkulturális team 
munkák, az eddigi rangos publikációk biztos alapként szolgáltak számukra a nemzetközi HR 
egyes elméleti kérdéseit és közép-kelet-európai regionális empirikus tapasztalatait bemutató 
kutatási jelentésük létrehozásához. 
 
A könyv újabb kiadásának1 megjelenése arra az időszakra esik, amikor az eddigiekhez képest is 
sajátos perspektívát nyer a nevezett régió európai, ezzel a globális gazdaságban betöltött szerepe. 
Az európai szándékoknak a globális válságévek terheit súlyosbító és a kilábalást már önmagában 
is veszélyeztető, jó ideje érezhető megtorpanása megállt, és elindultak Európa és a régió 
gazdaságai a növekedés útján. Míg e téren a korábbi években a közép-kelet-európai országokra 
még csupán, mint a piacgazdaság famulusaira tekinthettünk, ma ezek a gazdaságok egyre inkább 
az európai válságleküzdés és továbbfejlődés esélyét jelentős részben hordozó, érdemi 
szereplőkként exponálhatók. 
 
Jelen tanulmányban a t. Olvasó a végső menedzsment erőforrás, az emberi talentum és munka 
régióbeli irányításáról, azon belül a – sok szempontból etalonként működő – globális vállalati 
felfogásokról kap kézhez elvi modelleket és gazdag tényanyagot. A könyv specifikus HRM 
mondanivalóját jól előkészítik a térségről átfogóan, valamint a bemutatott országokról egyenként 
szóló gazdasági bevezetések. Az egyes ország-jelentések hasonló struktúrában készültek. A nyitó 
témakörhöz, az FDI és foglalkoztatási adatokhoz társulnak a szervezeti és cégstratégiai jellemzők. 
Ezt követik a HRM kulcsmutatói, majd a humán irányítás fontosságát és eredményeit jelző 
indikátorok. Részletes kifejtést nyer a kiküldöttek és a HR részleg szerepe. Perspektivikus 
témakörként a HR tudásmenedzselés és a jövőbeli humánmenedzselési kihívások kerültek 
feldolgozásra. 
 
A könyv értékét nagyban emeli, hogy az alábbiakban felsorolt öt közép-kelet-európai ország 
nyolc gazdaságtudományi és menedzsment fakultásának oktatói, kutatói és PhD jelöltjei 
készítették el: 

� Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, 
Kolozsvár-Cluj, Románia 

� Eastern Kentucky University – Richmond, KY-USA 

� Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Magyarország 

� Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Révkomárom-Komárno, Szlovákia 

� Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 
Magyarország 

� Újvidéki Egyetem Mihajlo Pupin Műszaki Kar, Nagyberecske-Zrenjanin, Szerbia 

� Újvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka-Subotica, Szerbia 

� Wroclawi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Wroclaw, Lengyelország 
 
                                                 
1 Az előző kiadás 2012-ben jelent meg magyar és angol nyelven: Poór József-Farkas Ferenc (szerk.) (2012): 
Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép-és Kelet-Európában. 
Szent István Egyetem Kiadó, Gödöllő. és Dr. József Poór, Dr. Ferenc Farkas and Dr. Allen D. Engle (eds.) (2012): 
Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. 
Faculty of Economics , Janos Selye University, Komárno (Slovakia). 
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Az így létrejövő kutatói együttműködés nemcsak új humángazdálkodási tudományos és 
gyakorlati eredményeket hozott létre: megvalósulása általánosabb tudományszervezési, 
regionális-politikai jelentőséget is hordoz. Azt kívánjuk e térség valamennyi, szomszédos és 
távolabbi országának, nemzetének, hogy ismerjék fel és aknázzák ki a hasonló szinergikus 
lehetőségeket – a törekvésre és eredményre a Szerzők, kollektívájukkal együtt, kiváló példát 
mutatnak. 
 
Gödöllő, 2014. április. 
 
Dr. Fehér János 
tanszékvezető egyetemi docens 
Szent István Egyetem 
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1 BEVEZETÉS (POÓR JÓZSEF - ALLEN ENGLE - DOBRAI KATALIN - FARKAS 
FERENC - KAROLINY MÁRTONNÉ) 

 
A kutatási projekt keretében a Közép- és Kelet-Európában megtelepedett multinacionális 
vállalatok (MNV) leányvállalatainak HR funkcióit, gyakorlati megoldásait vizsgáltuk. A jelen 
kutatás egy olyan hosszú távú kutatási együttműködés – a Central and Eastern European 
International Research Team (a továbbiakban CEEIRT) – része, amely a Közép- és Kelet-Európa 
(KKE) egyetemeiről származó kutatókat fogja össze, és amelynek célja az átalakuló HR 
gyakorlatok és szerepek vizsgálata a multinacionális vállalatok (MNV) leányvállalatainál. 
Kutatásaink során a régióban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások hatására a HR 
gyakorlati alkalmazások és szerepek terén megjelenő trendek irányainak és jellegének 
megragadására törekszünk. 
 
1.1 KUTATÁSI MODELL 
 
A hosszabb távú kutatásokat megalapozó első (2008-2009) (Farkas et al., 2011, Poór et al., 2012 
és Poór-Farkas, 2012) és a mostani (2011-2013) vizsgálatunk leíró jellegű, objektív adatokra építő 
munka. A személyes vállalati interjúk és az on-line válaszadás során a statisztikai elemzés 
megkönnyítése érdekében azonos kérdőívet használtunk, az összegyűjtött adatokat kódoltuk, és az 
így kódolt válaszokat elemeztük. 
 
Vizsgálatunkat az 1. ábrán látható modell alapján végeztük. 
 

1. ábra: Kutatási modell 

A HRM a következő funkciókat foglalja magába: 

HR tervezés + Toborzás és kiválasztás + Teljesítményértékelés + Képzés-fejlesztés + Tehetségmenedzsment + 
Javadalmazás + Munkaügyi kapcsolatok + Szervezeti kommunikáció + HRMS/IT + További, az emberi erőforrás 

menedzseléshez kapcsolódó területek 

 

 
Forrás: Poór J.-Farkas F. (2012): Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális 
cégek helyi leányvállalatainál Közép-és Kelet-Európában. Szent István Egyetem Kiadó, Gödöllő. 

 
A HR 

napjainkban 
(2011 - 2013) 

Főbb stratégiai kérdések 

Főbb HR kérdések 

A HQ (anyavállalat) és leányvállalat HR szerepe 

Tudásmenedzsment és HR 

Jövő: Általános és HR kérdések  
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Az előző ábrán látható kutatási modell kialakítása során nemzetközi eredményekre és több saját 
korábbi vizsgálatunkra (Poór et al., 2010 és Poór-Farkas, 2012) is támaszkodtunk. Az elemzés 
során az észlelt helyzetképet más kutatási eredmények tapasztalataival is egybevetettük, így 
többek között építettünk: 

� Az emberi erőforrás menedzsment (Brewster et al, 2004) és a nemzetközi 
menedzsment (Hill, 2002; Wild et al., 2003) területén kidolgozott modellekre. E 
modellek integrációja alapján 2004-ben 42 külföldi tulajdonú magyarországi 
leányvállalatnál lefolytatott vizsgálatainkra (Poór, 2009) és a CEEIRT kutatás 2008-
2009-ben elvégzett elemzéseire (Poór-Farkas, 2012 és Poór et al., 2012). 

� A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Vezetési és Szervezési 
Tanszékén, a Szent István Egyetemen, Selye János Egyetemen és az Újvidéki 
Egyetem szabadkai Közgazdasági Karán folyó CRANET1 HR vizsgálatok során 
szerzett hazai és nemzetközi tapasztalatainkra (Farkas-Karoliny-Poór, 2009; 
Karoliny-Poór, 2010; Mura, 2012; Slavic, 2012 és Kazlakauiste et al. 2013). 

� A tudásmenedzsment terén összegyűjtött és publikált friss elméleti és empirikus 
vizsgálódásaink olyan eredményeire, mint pl. Dobrai-Farkas, 2009 és 2007, Dobrai, 
2008 és Dobrai et al., 2012). 

� Azokra a kutatási tapasztalatokra is, amit az elmúlt évek során a változásmenedzselés 
(Farkas, 2004; 2013), a menedzsment tanácsadás (Gross-Poór, 2003; Gross et al., 
2009; Poór, 2010 és Gross et al., 2013) és a vállalati és nemzeti kultúra (Jarjabka, 
2009) vizsgálatai során összegyűjtöttünk. 

� Továbbá azokra a legújabb HR kutatásainkra is, amelyeket a 2008-ban kirobbant 
globális gazdasági válság kapcsán végeztünk (Fodor et al. 2010 és 2011). 

 
1.2 KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 
 
Felmérésünkben az alábbi területeket tekintettük át: 

� A vizsgált leányvállalatok jellemzői: legfontosabb szervezeti és gazdasági jellemzők 
(az anyavállalat eredete, a leányvállalat alapításának éve, a cég fő működési területe – 
szektor –, a szervezeti mérete – az árbevétel és az összlétszám alapján – és 
termelékenységi mutatójának alakulása, az értékláncban betöltött mandátuma, 
valamint fejlődésének főbb lépései, irányai). 

� A HR-munka kulcsmutatói: a HR-részlegekben alkalmazott munkatársak létszámának 
és leterheltségének alakulása, a HR munka fontosságát, eredményeit, hatékonysági 
jellemzőit reprezentáló főbb mutatók (a bérköltség összköltségen belüli aránya.) 

� A vizsgált időszak legfontosabb HR jellemzői: a HR funkció fontossága, a külföldiek 
jelenléte, a helyiek külföldi kiküldetése, a központ és a helyi HR közötti 
szerepmegosztás, a helyi HR szerepe a különböző emberi erőforrás menedzsment 
alrendszerek kialakításában és működtetésében, a vizsgált HR szakemberek 
legfontosabb kulcskompetenciái és szakmai fejlődésük alapvető forrásai. 

� Tudásmenedzselés a HR területén: a tudásáramok fő irányai, módjai és jellemzői. 

                                                 
1 A CRANET egy 42 országra kiterjedő non-profit HR kutatási hálózat, amelynek a PTE KTK GTI Vezetési és 
Szervezési Tanszéke 2004 óta, míg a Szent István Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2011 óta tagja. 
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� A HR jövője: az elkövetkező 12-24 hónapban a HR szempontjából bekövetkező 
legfontosabb változások. 

� A válaszadók adatai: a jelenlegi HR részleggel és munkatársaival kapcsolatos adatok. 

� A kérdéseink legtöbbje a vizsgált leányvállalatok 2012-2013-ban tapasztalt 
jellemzőire vonatkozott. 

� A válaszok többségét interjúk során gyűjtöttük be. Kisebb részét a www.ceeirt-
hrm.eu web-survey-en keresztül kaptuk meg, amelynek induló web-felületét és 
jellegzetes képernyő formáját a 2-3. ábrák szemléltetik. 

 

2. ábra: A CEEIRT kutatás induló web-felülete 
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3. ábra: Az elektronikus CEEIRT kérdőív egy jellegzetes képernyője 

 
 
1.3 VÁLASZADÓ ORSZÁGOK 
 
A CEEIRT kutatásban eredetileg 12 ország jelezte részvételét és első alkalommal (2008-2009) 8 
országból kaptunk összesen 289, abból 279 értékelhető választ (2008-2009).  
 
A mostani felmérésünk (2011-2013) során 280 választ kaptunk, amelyből 254 volt 
értékelhető. Végül a minimális statisztikai feltételek biztosítása érdekében csak 5 országról 
készítettünk részletes jelentést. 

 

1. táblázat: A két CEEIRT vizsgálatban részt vevő országok és az 
érvényes kérdőívek száma (2008-2009 és 2011-2013) 

2008-2009 2011-2013
1. Észtország 45 0
2. Horvátország 11 0
3. Lengyelország 88 53
4. Magyarország 75 118
5. Románia 17 34
6. Szerbia 20 19
7. Szlovákia 23 30

279 254Total

Sorszám
Érvényes válaszok

Országok
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1.4 ORSZÁGELEMZÉSEK 
 
A jelentésben foglalt megállapításainkat a leíró statisztikai módszerek (gyakoriság, megoszlás, 
átlag) felhasználására alapoztuk. Számos kiemelt kérdés válaszainak feldolgozásából nyert adatot 
grafikusan is megjelenítettünk. Több esetben a személyes interjúink során gyűjtött esetpéldákkal 
egészül ki az elemzésünk – az anonimitás biztosítása mellett. 
 
Az egyes ország-elemzéseket a közvetlen külföldi tőkebefektetésekkel kapcsolatos vizsgálataink 
egészítik ki. 
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2 A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE (POÓR JÓZSEF - DOBRAI KATALIN - 
ALLEN ENGLE - FARKAS FERENC - KAROLINY MÁRTONNÉ) 

 
2.1 A VIZSGÁLT ORSZÁGOK GAZDASÁGI ÉS KULTURÁLIS JELLEMZŐI 
 
2.1.1 GAZDASÁGI MUTATÓK 
 
A közép- és kelet-európai országok – így a tanulmányunkban szereplők is – az utóbbi években 
viszonylag sokat profitáltak a külföldi tőke beáramlásból. A Spiegel (2009) szerint ezek az 
országok az új évezred elején a kapitalizmus sztárjaivá váltak, ahol a GDP növekedése jelentősen 
meghaladta a fejlett országokét. 
 
Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy a rendszerváltás után e térségben egyik napról a 
másikra kétszámjegyű munkanélküliség következett be, és igen sokan elszegényedtek. A globális 
gazdasági válság felkészületlenül érte a régió országait. Szinte mindenhol – ez alól csak 
Lengyelország volt kivétel – jelentősen visszaesett a növekedés. Ezen országoknak évek óta 
először negatív GDP növekedést, a korábbinál magasabb inflációt és növekvő munkanélküliséget 
kellett megélniük - ahogy azt a főbb gazdasági mutatók országonkénti alakulását szemléltető 2. 
táblázat mutatja.. 
 
Hála a német gazdaság „dübörgésének”, az export segítségével, amelyben igen jelentős szerepet 
játszanak az ezen országokban működő nemzetközi cégek helyi leányvállalatai, újra beindult a 
növekedés és eltűntek a negatív GDP értékek. 
 

2. táblázat: A vizsgált öt ország fontosabb gazdasági mutatói 

Országok Vizsgált jellemzők 
Évek 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lengyelország GDP (%) 5,1 1,6 2,9 4,5 2,0 1,6 

Munkanélküliség (%) 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1  

Infláció (%) 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 0,8 

Egy főre jutó GDP PPS-ben 
EU-27=100% 

56 61 63 65 67 n.a. 

Magyarország GDP (%) 0,8 -6,7 1,2 1,9 -1,2 1,4 

Munkanélküliség (%) 7,8 10 11,2 10,9 10,9  

Infláció (%) 6 4 4,7 3,9 5,7 1,7 

Egy főre jutó GDP PPS-ben 
EU-27=100% 

65 65 64 67 67 n.a. 

Románia GDP növekedési ráta (%) 7,3 -6,6 -1,1 2,3 0,6 3,5 

Munkanélküliség (%) 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0 7,3 

Infláció (%) 7,9 5,6 6,1 5,8 3,4 3,2 

Egy főre jutó GDP PPS-ben 
EU-27=100% 

47 47 48 48 50 47 
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Országok Vizsgált jellemzők 
Évek 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Szerbia GDP (%) 3,8 -3,5 1,8 1,9 -1,5 2,1 

Munkanélküliség (%) 13,6 16,1 19,2 23,7 25,5 20 

Infláció (%) 10,8 3,6 8,6 7,0 12,2 2,2 

Egy főre jutó GDP PPS-ben 
EU-27=100% 

52 53 54 36 36 n.a. 

Szlovákia GDP (%) 5,8 -4,8 4 3,6 1,6 0,8 

Munkanélküliség (%) 9,5 12 14,4 13,7 14,0 n.a 

Infláció (%) 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 

Egy főre jutó GDP PPS-ben 
EU-27=100% 

72 73 74 75 76 n.a. 

Az elemzett 5 
ország átlaga 

GDP (%) 4,6 -4,3 1,8 2,8 0,3 1,9 

Munkanélküliség (%) 8,8 10,6 12,4 13,1 13,5 n.a 

Infláció (%) 6,6 3,6 4,6 4,9 5,7 1,9 

Egy főre jutó GDP PPS-ben 
EU-27=100% 

58,4 59,8 60,6 58,2 59,2 n.a 

EU-27 GDP (%) 0,5 -4,3 1,8 1,5 -0,7 -0,1 

Munkanélküliség (%) 7,1 9 9,7 9,7 9,7 10,5 

Infláció (%) 3,7 1 2,1 3,1 2,6 1,5 

Egy főre jutó GDP PPS-ben 
EU-27=100% 

100 100 100 100 100 100 

 
 
Források: www.stat.ee/29958; www.stat.ee/29980; www.stat.ee/29956; IMF World Economic 
Outlook és  www.nbs.rs, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 

 

 

 

 

 

2.1.2. KULTURÁLIS DIMENZIÓK 
 
A 3. táblázatban szereplő adatok tükrében megállapítható, hogy a közép-kelet-európai térség 
nemzeti-szervezeti oldalról nem tekinthető homogén kulturális tömbnek, jóval inkább olyan 
heterogén térségnek, amelyben némely esetben megfigyelhetők a kulturális együttmozgások 
éppúgy, mint a divergens vonások (Jarjabka, 2010). 
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3. táblázat: A vizsgált országok kulturális dimenziói Hofstede 
alapján 

No Országok Kulturális dimenziók 

PDI IDV MAS UAI LTO 

1 Ausztria 11 55 79 70 n.a. 

2 Bulgária 70 30 40 85 n.a. 

4 Csehország 57 58 57 74 13 

5 Észtország 40 60 30 60 n.a. 

3 Horvátország 73 80 40 33 n.a. 

8 Lengyelország 93 39 36 95 n.a. 

7 Litvánia* 42 60 19 65 30 

6 Magyarország 46 80 88 82 50 

9 Románia 90 30 42 90 n.a 

10 Szerbia 86 92 43 25 n.a. 

11 Szlovákia 104 52 110 51 38 

12 Szlovénia 71 88 19 27 n.a. 

Magyarázat: PDI= hatalmi távolság; IDV= individualizmus, MAS= maszkulinitás; UAI= bizonytalanság kerülése és 
LTO= hosszútávú orientáció 

Források: www.geert-hofstede.com és www.itim.org 

* Hüttinger, M.: National Cultural Values of the Baltic States, Communication in the Baltic Region: Cultural 
Challenges, 7. December 2007., Visby, Sweden. www.v4ce.net  

 
A fenti megállapításra jó példát szolgáltat a bulgár – román – orosz kulturális hasonlóság, 
melynek alapját a három ország kulturális kapcsolatán és a földrajzi közelségen túl a számottevő 
görög-keleti vallási gyökerek jelentik. 
 
Az észt – finn szemlélet-azonosság és egyben az észt – orosz kulturális eltérés a skandináv 
értékrendhez kapcsolódást jelzi, mely felülírja a több évtizedes közös állami lét asszimilációs 
törekvéseit is.  
 
A cseh és szlovák kulturális különbségek a majdnem egy évszázadig közös államalakulatban – 
Csehszlovákiában – együttélő cseh és szlovák nemzetek esetében meghökkentő, mivel itt 
Hofstede (2001) adataiból kiderül, hogy a cseh kultúra inkább kötődik a némethez, vagy az 
osztrákhoz, mint a szlovákhoz. 
 
Végül a horvát – szerb – szlovén kultúrközösség, mint a volt Jugoszlávia utódállamainak 
kulturális közelsége éppen a cseh és szlovák kulturális helyzet ellenpéldájaként említhető. Ez a 
kulturális együttmozgás bizonyítja, hogy a volt Jugoszláviát alkotó nemzetek nem egy rájuk 
oktrojált és mesterséges államot alkottak, hanem viszonylagosan szoros kulturális „olvasztótégelyt 
– (melting pot)” is. 
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2.2 AZ FDI ÉS A FOGLALKOZTATÁS 
 
2.2.1 GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS FDI TRENDEK 
 
A külföldi beruházásoknak két jellegzetes kategóriáját célszerű megkülönböztetni: 

� A közvetlen tőkeberuházások (Foreign Direct Investment, röviden FDI) lehetővé 
teszik „egy másik országban lévő vállalat tulajdonlását és ellenőrzését” (Krugman-
Obstfeld, 2003:190). A tulajdonért cserébe a beruházó cég pénzügyi, termelési, 
menedzsment know-how-t és más erőforrásokat juttat el a felvásárolt vállalathoz. Az 
FDI-vel kapcsolatban fontos kiemelni a menedzsment direkt (közvetlen) részvételét a 
külföldi cégben. A külföldi cég többféle formában is megvalósíthatja beruházását. 
Így többek között megvásárolhat egy meglévő, régóta működő vállalatot, vagy 
teljesen új, ún. zöldmezős beruházást hajthat végre. A közvetlen tőkeberuházás 
koncepciójának az a lényege, hogy megszerezzük, biztosítsuk az erőforrások 
ellenőrzésének, irányításának a jogát egy másik ország vállalata felett. Az FDI-vel 
kapcsolatban feltétlenül szólni kell arról is, hogy az adott termék tulajdonságai, 
valamint az adott helyi piac mérete, jellege, kultúrája és más egyéb tényezők 
szükségessé tehetik a cég stratégiájának és menedzsment gyakorlatának adaptálódását 
a helyi viszonyokhoz.  

� Az előbbiekben leírtakkal szemben a portfólió beruházások (portfolio investments) 
esetében különböző pénzügyi eszközöket, részvényeket vásárol a külföldi befektető. 
Ez a befektetési mód alapvetően passzív beleszólási jogokat biztosít az elsővel 
szemben a megvásárolt cég irányításába.  

 
 
A rendszerváltás után hazánkban és a közép-kelet-európai régióban tömegesen jelentek meg a 
nemzetközi cégek helyi leányvállalatai. Kezdetben főleg a korábbi kooperációs partnerek (pl. 
bérmunka, licenc stb.) voltak a külföldi befektetők. A külföldi cégek száma hazánkban már a 
kilencvenes évek közepére elérte a közel harminc ezres számot, ami a következő években sem 
változott jelentősen (KSH, 2010).  
 
A közvetlen tőkeberuházások volumene a kilencvenes évek végéig folyamatosan és erőteljesen 
növekedett. Az UNCTAD 2010-es, 4. táblázatban látható jelentésének adataiból azonban látható, 
hogy 2000 és 2003 között ellentétes tendencia érvényesült. Majd 2004-től 2007-ig ismét az FDI 
folyamatos növekedését tapasztalhatta meg a világ. Ez a 2008-as világválság hatására megint 
jelentősen visszaesett. Napjainkban a korábbi évekhez képest mérsékelt növekedés figyelhető 
meg.  

 

4. táblázat: A közvetlen tőkeberuházások (FDI) alakulása a világon 
(milliárd dollár) 

Évek 

Tényleges értékek Előrejelzés 

1990 1996 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FDI  208 1400 1600 1490 735 800 1000 1411 2100 1771 1114 1200 
1300-
1500 

1600-
2000 

Forrás: UNCTAD (2010): World Investment Report, 2010. United Nations, Geneva nyomán. 
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A külföldi tőkebefektetések sajátos vonása volt az elmúlt évek alatt, hogy a fejlett országok igen 
nagymértékben részesedtek abból. Az UNCTAD (2010) jelentése szerint napjainkra 
nagymértékben megfordult a jelzett trend. A fejlődő és az átalakuló országok részesedése a 2005. 
évi 30 százalékról napjainkra 50 százalékra növekedett. 
 
Az UNCTAD (2012) jelentése és a KSH (2010a:2) adatai szerint az EU 12 új tagországába 2011-
ig közel 651 milliárd dollár külföldi tőkebefektetés érkezett (5. táblázat). Magyarország ezekből a 
tőkebefektetésekből 13,2 százalékban részesedett. 
 

5. táblázat: Külföldi tőkebefektetések az EU új és régi 
tagországaiban (2009) 

No. Országok 
Állomány 

értéke  
milliárd USD 

Arány a GDP-
hez 

viszonyítva 

Lakosság 
(millió 

fő) 

Egy lakosra jutó 
összeg 
USD 

1. Bulgária  50 92,2 7,585 6 592 

2. Ciprus  26,8 83,4 0,797 33 626 

3. Csehország  115,8 52,7 10,487 11 042 

4. Észtország  16,2 68,8 1,34 12 090 

5. Lengyelország  182,8 30,7 38,151 4 791 

6. Lettország  11,4 33,9 2,254 5 058 

7. Litvánia  13,8 27,2 3,339 4 133 

8. Magyarország*  85,9 41,4 10,021 8 572 

9. Málta  9,4 108,4 0,413 22 760 

10. Románia 73,9 36,7 21,48 3 440 

11. Szlovákia  50,2 48,4 5,418 9 265 

12. Szlovénia 15,2 29 2,039 7 455 

13. 
EU-12 (új 
tagországok) 

651,4 47,1 103,324 6 304 

14. EU-15  5 146,00 34,6 323,679 15 898 

15. EU-27  7 447,00 35,1 500,379 14 883 

Forrás: KSH (2010a): Közvetlen külföldi tőkebefektetések. Statisztikai Tükör, IV. 16:2., és 
UNCTAD [2012]: World Investment Report 2012-Towards a New Generation of Investment Policies. United 
Nations, Geneva. És  http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=4031 

*(Magyarázat: Ebbe a vállalati körbe a teljes egészében vagy többségében külföldi érdekeltségű vállalkozások 
tartoznak, valamint a magyar és külföldi érdekeltségű vállalatok legalább 10%-os külföldi részesedéssel.) 

 
2.2.2 AZ FDI ÉS A FOGLALKOZTATÁS 
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Az UNCTAD (2008) korábban már idézett jelentése szerint a nemzetközi vállalatok 
leányvállalataiknál több mint 80 millió dolgozót foglalkoztatnak (6. táblázat). Két szempontból 
érdemes ezt az értéket közelebbről is megvizsgálni: 
 
Milyen arányt képvisel a nemzetközi cégek leányvállalatainál foglalkoztatottak száma. 
Országonként nagyon eltérő az, hogy ezen érték az adott országban az üzleti életben 
foglalkoztatottak hány százalékát jelenti. A jelentés reprezentatív adatai szerint Írországban a 
magán szférában dolgozók 50,6 százaléka dolgozik multinacionális vállalatoknál. Az említett 
jelentés szerint Magyarországon ugyanez az érték 22,4 százalékot ért el az évezred elején.  
 

6. táblázat: Az MNV-k által foglalkoztatottak aránya a világ 
különböző országaiban 

Ország 
A 

mérés 
éve 

A magán-
szektorban 

foglalkoztatottak 
létszáma (fő) 

Ebből a külföldiek által 
foglalkoztatottak 

száma (fő) aránya (%) 

Ausztria 2004 3 266 500 232 800 7,1 

Kína 2004 752 000 24 000 3,2 

Csehország 2004 3 890 000 620 000 15,9 

Finnország 2001 2 060 000 176 000 8,5 

Németország 2004 31 405 000 2 280 000 7,3 

Magyarország 2000 2 703 000 606 000 22,4 

Lengyelország 2000 10 546 000 648 000 6,1 

Portugália 2002 3 756 000 150 400 4,0 

Szlovénia 2004 798 000 64 000 8,0 

USA 2004 131 367 000 5 116 000 3,9 

 

Forrás: UNCTAD (2008): World Investment Report, 2007: Transnational Corporations and Export Competitiveness. 
United Nations, Geneva: 10. 

 
2.3 LEÁNYVÁLLALATI STRATÉGIÁK – A PIACRALÉPÉS MÓDJA ÉS IDEJE 
 
2.3.1 STRATÉGIÁK 
 
Cavusgil et al. (2008:315) úgy véli, a nemzetközi vállalat stratégiájának az a szerepe, hogy „a cég 
megkülönböztesse magát a versenytársaitól és annak megfelelő módon alakítsa a hozzáadott 
értéket termelő képességét a globális világpiacon”. Barlett és Goshal (1989) szerint a globális 
piacon működő cégnek egyidejűleg három stratégiai magatartás szerint kell működnie: 

� Biztosítani kell a megfelelő hatékonyságot, ami nem mást jelent, minthogy hatékony 
ellátási lánccal (supply chain) kell a cégnek rendelkeznie. 

� Elengedhetetlen a stratégiai rugalmasság, mivel a sokszínű globális piacon ez a 
tulajdonság védheti meg a vállalatot a különböző országok piacán fellépő rizikó- és 
veszély-faktoroktól. 
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� A folyamatos tanulási képesség biztosítja a nemzetközi cégek állandó megújulásának 
az alapját. 

A nemzetközi vállalatok stratégiájának alakítását két nagyon fontos tényező befolyásolja, amelyek 
Cavusgil et al. (2008) nyomán a következőkben foglalhatók össze (lásd 7. táblázatot is): 

� A minél nagyobb eredményesség és hatékonyság érdekében a cégeknek törekedniük 
kell a minél magasabb szintű globális integrációra. Ezt a célt számos módon lehet 
elérni, így többek között: 

� Minél nagyobb üzemmérettel javítani a költséghatékonyságot. 
� Profitálni a globális piacismeretből adódó általános fogyasztói igény 

ismeretéből. 
� A globális ügyfeleknek szabványos szolgáltatásokat biztosítani a világ 

minden részén. 
� Kihasználni a globális termeltetésből (global sourcing) fakadó előnyöket. 
� Folyamatosan figyelni, és ha kell, hatékony választ adni a globális 

versenytársak kihívásaira. 
� Kihasználni a globális média elérés lehetőségeit.   

�  A minél specifikusabb ügyfélkiszolgálás érdekében a cégeknek törekedniük kell a 
minél lokálisabb igény-kielégítésre. Ezt a célt számos módon lehet elérni. Így többek 
között: 

� Ki kell használni a helyi piac adta lehetőségeket, például kiváló helyi 
szakemberek alkalmazásával. 

� Törekedni kell a helyi ügyfelek igényeinek kielégítésére. 
� A speciális igények kiszolgálását sajátos disztribúciós megoldásokkal kell 

elősegíteni. 
� Folyamatosan figyelni kell, és ha szükséges, hatékony választ kell adni a 

helyi versenytársak kihívásaira. 
� Összhangban lenni a helyi kormányzati előírásokkal és szabályozásokkal. 

 

7. táblázat: A globális hatékonyság és a helyi alkalmazkodás 
legfontosabb befolyásoló tényezői 

Helyi alkalmazkodás befolyásolói Globális hatékonyság befolyásolói 

• Speciális ország-adottságok 
• A helyi igények különbözősége 
• Az elosztási csatornákban mutatkozó 

különbségek 
• Helyi piacon meglévő versenyhelyzet 
• Kulturális differenciák 
• Helyi kormányok szabályozásai  

• Gazdaságos üzemméret 
• Fogyasztói igények konvergenciája 
• Globális ügyfelek uniformizált kiszolgálási 

igényei 
• A különféle erőforrások globális 

forrásbiztosítása 
• Globális versenytársak kihívásai 
• A sokpiacos médiaelérés lehetősége 
 

Forrás: Cavusgil, S.T. - Knight, G. - Riesenberger, J.R. (2008): International Business. Strategy, Management and the 
New Realities. Pearson-Prentice Hall, Uppers Sidle River (NJ): 318  nyomán. 

 
A nemzetközi nagyvállalatok regionális terjeszkedésére számos lehetőség adódik. Régiónkban 
Peng (2006) szerint ennek az alábbi jellegzetes módjai voltak megfigyelhetők:  
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� Az itteni terjeszkedés igen gyakori módja volt, hogy a viszonylag jó szervezettséggel 
és regionális kapcsolatokkal rendelkező helyi cégeket felvásárolták a külföldi 
multinacionális cégek. 

� A másik terjeszkedési mód volt, hogy a helyi cég ugyan nem volt erős, de jelentős 
piaccal rendelkezett, így a terjeszkedés szempontjából fontos volt a megvásárlása. Ez 
főleg a fogyasztási cikk iparban volt különösen jelentős. 

� A stratégiai szempontból fontos esetekben a külföldi cégek kivásárolták a korábban 
vegyes-vállalati formában működő vállalatból a viszonylag gyengébb pénzügyi 

helyzetben lévő helyi partnert. 

� A közép- és kelet-európai piacra lépésben számos esetben választották a nemzetközi 
vállalatok a zöldmezős beruházási formát is. 

 
2.3.2 A LEÁNYVÁLLALATOK SZEREPE-MANDÁTUMA 
 
A helyi leányvállalatokat többféle módon osztályozzák a szakirodalomban. Így többek között: 

� Fontosságuk alapján Bartlett és Ghoshal (2000) megkülönböztetnek jelentéktelen, 

helyi, nagy lehetőségű és a stratégiailag fontos leányvállalatokat. 

� Az innovációban és a vállalati tudástranszferben betöltött szerepük alapján Black és 
szerzőtársai (1999) megkülönböztetnek sziget, alkalmazó, innovátor és integrátor 
leányvállalatokat. 

� A nemzetköziesedés és globalizáció szempontjából ezek a szervezetek lehetnek: 
exportálók-importálók, kihelyezők, regionális és globális stratégiai központok (Adler, 
1986). 

� A nemzetközi vállalatok helyi leányvállalatait szerepük szerint Csath (2004) az alábbi 
osztályokba sorolja: vámszabadterületi, forrás, kiszolgáló, közreműködő, ipari kém és 

kezdeményező.  

 
Abból a szempontból, hogy a helyi leányvállalat tevékenységi köre az értéklánc (value chain) 
melyik részére és mekkora hányadára terjed ki, a résztvevőket vizsgálataink során Delany (1998) 
és White-Poynter (1984) kategóriáinak megfelelően öt csoportba soroltuk. Ezek: 
 
1) "1. Mandátum”: Üzleti tevékenysége során a cég a helyi kereskedelemben hozza forgalomba 
azokat a termékeket, amelyeket a központban gyártottak. A vállalat kisebb utánzata az 
anyavállalatnak. 
2) "2. Mandátum": Üzleti tevékenysége során a cég több ország, vagy a globális piac számára 

gyárt egy sor alkatrészt. Az operatív tevékenységek a csomagolásra, kisebb kiszerelésre, néhány 
végső folyamat elvégzésére, illetve raktározásra és disztribúcióra korlátozódnak. 
3) "3. Mandátum": Üzleti tevékenysége során a cég nem ellenőrzi a gazdasági egység teljes 
értékláncát, de annak számos részében fejt ki tevékenységet. Ez a gyártási tevékenység vagy egy 
regionális logisztikai rendszer előkészülete lehet. 
4) "4. Mandátum”: Üzleti tevékenysége során egy meghatározott terméklánc fejlesztését, 

gyártását és forgalomba hozását végzi a világpiac számára. A termékek, a piacok és az alapvető 
technológiák hasonlóak az anyavállalatéhoz, de közöttük ritka az információcsere. 
5) "5. Mandátum”: A vállalat elegendő szabadsággal és erőforrással rendelkezik, hogy lokális, 

több országra vagy a világpiacra kiterjedő üzletágakat fejlesszen ki. A leányvállalat korlátlanul 
kiléphet a világpiacra, és szabadon kihasználhatja az új üzleti lehetőségeket. 
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A fentiekben leírt mandátum modell eredete Porter (1980) értéklánc modelljéhez (value chain) 
nyúlik vissza.  
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2.4 HR A RÉGIÓBAN 
 
2.4.1 A MÚLT RENDSZER HR GYAKORLATA 
 
A közép- és kelet-európai országokban – az előző rendszer keretein belül – a modern emberi 
erőforrás menedzsment (HR) vonásai csak nyomokban voltak fellelhetők.  
Általánosságban véve, a ’80-as évek végén bekövetkezett politikai változások előtt a legtöbb 
közép- és kelet-európai országban a HR tevékenység nagyon szoros állami irányítás alatt állt. A 
személyzeti – értsd: HR kérdéseket – a párt és állami vezetés szorosan felügyelte. Természetesen 
ebben a tekintetben országonként jelentős eltérések voltak. Így érdemes kiemelni Tung és 
Havlovic (1996) felméréseit, amelyek szerint a párt és a belügyi szervek befolyása jóval kisebb 
volt a lengyelországi HR területén, mint az időközben felbomlott csehszlovákiai emberi erőforrás 
osztályok esetében. Fontos utalni arra, hogy Magyarországon a ’80-as években kapott hangot az a 
nézet, hogy a gazdasági reformnak a szervezeti viszonyok és a személyzeti munka reformjával is 
együtt kell járnia. Addig a személyzeti munka megújítása is „felülről” kezdeményezett folyamat 
volt. Az említett felismerések hatására fogalmazódott meg 1985-ben az a párthatározat, hogy a 
szakmai vezetői tevékenységet el kell választani a pártpolitikai tevékenységtől (Poór 2011). 
 
2.4.2 HR A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 

 
Az átalakuló országok HR részlegeinek egyik első nagy kihívása volt, hogy megküzdjenek a 
privatizációt követő nagy tömegű létszámleépítésekkel (Redman-Keithley, 1998). Csehországban 
és Lengyelországban elvégzett kutatások szerint az ottani menedzserek és HR szakemberek jóval 
humánusabb leépítési gyakorlatot követtek, mint a nyugati világból érkezettek (Redman-Keithley, 
1998; Mroczkowski et al., 2005). A magyarországi gyakorlatról készült egyik esettanulmány is 
hasonló tapasztalatokról számol be (Elbert-Karoliny, 2006). 
 Lewis (2005) a nemzetközi vállalatok kelet-európai szerepvállalásáról írt könyvében úgy 
fogalmaz, hogy a multinacionális vállalatok számos tekintetben átrajzolták a volt szocialista 
országok munkaerőpiacának térképét. Így többek között leépítették az egyenlősdit és bevezették a 
munkakörök fontossága szerinti alapbérezést. A kiugróan magas teljesítményeket kiugróan magas 
fizetéssel jutalmazták. A technikai tudás mellett előtérbe helyezték az idegen nyelv tudásának 
fontosságát. Egy bizonyos kérdésben azonban hosszú ideig nem tudtak előrelépni: „helyi 
vezethet-e helyit, helyit irányíthat-e nyugati, de helyit nem irányíthat-e más kelet-európai 
országból jövő”. Mára ez a kérdés megoldódni látszik. Egyre több közép- és kelet-európai kerül 
olyan pozícióba, hogy a régió más országaiban az ott dolgozó helyiek beosztottjai lesznek. A 
multinacionális vállalatok politikamentessé tették az itteni vállalatokat. Kulcsszerepet kapott a 
HR. Ezek a cégek az esetek többségében jobb teljesítményeket értek el, mint a helyiek. A 
nemzetközi cégek ki tudták használni az ún. erőforrás-alapú előnyüket, a viszonylag gyenge és 
kialakulatlan, vagy átalakuló helyi intézményi rendszerrel szemben. Ezért a legtöbb felvásárlással 
vagy zöldmezős beruházás révén létrejött leányvállalat esetében a globális konvergencia győzött a 
nemzeti identitással szemben (Quintanilla-Ferner, 2003). Jelentős különbségeket határoztak meg a 
kutatók a privatizált – különös tekintettel – külföldi tulajdonú cégek és az állami tulajdonú helyi 
cégek HRM gyakorlata között. Számos esetben előfordult, hogy a nemzetközi cégek kifinomult 
eszközökkel elérték, hogy helyi leányvállalataiknál nem jöttek létre szakszervezetek. 
A teljesség igénye nélkül utalunk arra, hogy a Pécsi Tudományegyetem és Szent István Egyetem  
koordinálásában folyó CRANET (2006 és 2011), (Poór et al., 2007) és más kutatások (Karoliny et 
al., 2003 és 2010) egyértelműen igazolták, hogy ez a funkció jóval több, mint az alkalmazottak 
adatainak nyilvántartása. A legtöbb régióbeli országban a hazai nagyvállalatoknál, a nemzetközi 
cégek leányvállalatainál és a helyi nagy szervezeteknél mára felsővezetői funkcióvá vált a HR 
(Karoliny et al, 2008).  
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2.4.3 A NEMZETKÖZIESEDÉS ÉS GLOBALIZÁCIÓ HATÁSA A HR-RE 
 
2.4.3.1 Trendek-tendenciák 
 
Amióta a cégek felismerték azt, hogy az emberi erőforrásokkal jelentős versenyelőnyre tehetnek 
szert, egyre több vállalat tesz nagy erőfeszítéséket HR munkája hatékonyságának javítására 
(Pfeffer, 1994; Brewster et al., 2004; Ulrich et al., 2009). Több szerző is úgy véli, hogy az emberi 
erőforrások (tudás, tapasztalat és magatartás) tekintetében mutatkozó előnyök a hosszú távú 
versenyképesség alapvető elemének tekinthetők (Ulrich, 1998 és Sparrow et al., 2010). 
A nemzetköziesedés és globalizáció hatására a 80-as években létrejött a nemzetközi emberi 
erőforrás menedzsment (IHRM), mint önálló diszciplína. Európában elterjedt egyik jellegzetes 
irányzata szerint, a jelentősebb menedzsment kultúrákhoz (amerikai, ázsiai, germán, latin stb.) 
kapcsolva tárgyalják a HR fejlődését (Brewster et al., 2004). 
Ha a múltbeli tendenciákat vizsgáljuk, akkor látnunk kell, hogy az elmúlt négy évtized alatt, 
amióta egyáltalán valóságos IHRM-ről beszélhetünk, legalább négy különböző kultúrkör 
nemzetközi vállalatai játszottak meghatározó szerepet a nemzetköziesedés és a globalizáció 
terjedésében.  
A 60-as és 70-es években az amerikai cégek játszották a főszerepet. Ezt követően jelentek meg a 
japán vállalatok. A kilencvenes években az európai cégek globális terjeszkedése volt az újdonság. 
Napjainkban és a jövőben pedig számolni kell azzal, hogy a kínai, indiai és orosz nemzetközi 
vállalatok a korábbinál nagyobb szerepet fognak játszani ezen a területen. 
Gyakori vélemény a szakirodalomban, hogy a nemzetközi vállalatok az esetek többségében a 
helyi cégekkel összehasonlítva jóval hatékonyabban működtetik menedzsment (Szalavetz, 2010; 
Békés et al., 2011) és HR alrendszereiket (Hiltrop, 1991; Dowling et al., 2008; Chikán és  Czakó, 
2009). 
Kozma (2008:20) tanulmánya szerint „A stratégiai előnyök, amelyek a vállalatok nemzetközi 
terjeszkedésével járnak, új dimenziókat nyitnak meg a munkatársak fejlődése, karrierje előtt. A 
kihívásokra való felkészüléssel, azok leküzdésével az emberi erőforrás szerepe a vállalat 
értékteremtésében növekszik.” Simai (2008:359) azt hangsúlyozza, hogy a nemzetközi vállalatok 
felismerték, hogy „az adott társaság versenyképessége végső soron a magasan képzett munkaerő 
szakképzettségétől és hozzáállásától függ”. 
 
2.4.3.2 A HR rendszerek globalizálása 
 
Számos oka van annak, hogy egy HR rendszert lehet-e vagy sem globalizálni. A 8. táblázatban 
összefoglaltuk azokat a jellemzőket, amelyek elősegítik vagy gátolják a HRM rendszerek globális 
standardizálását, vagy inkább a lokális alkalmazkodást, azaz teljesen vagy részben a helyi HR 
közelítése alkalmazását igénylik (Briscoe-Schuler, 2004). 
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8. táblázat: A HR rendszerek globális szabványosítását és helyi 
alkalmazását segítő és gátló tényezők 

 

(+) segítik (-) gátolják 

� Információs és kommunikációs 
technológiák 

� Központok centralizációs törekvések 

� HR szolgáltató/tanácsadó cégek  
globális kínálata 

� Jogi előírások 

� Kulturális különbségek 

� Leányvállalatok érettsége 

� HR szolgáltató/tanácsadó cégek helyi  
kínálata 
 

Globális standardizálás       ----        Lokális alkalmazkodás 

 
Forrás: Poór J. (2009): Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. Complex Kiadó, Budapest, p. 189. 

 
Perlmutter (1969) megállapítása szerint a különböző személyzeti stratégiát követő multinacionális 
vállalatok eltérő szempontokra helyezik a hangsúlyt. Követhet a vállalat etnocentrikus, 
policentrikus, regiocentrikus és geocentrikus szelekciós mechanizmust. Az etnocentrikus 
mechanizmus keretében a helyi cég kulcspozícióit anyavállalati szakemberek töltik be. A 
policentrikus vállalatoknál a helyi kulcspozíciók a helyiek kezében vannak, de a helyiek 
előmenetele a magasabb vállalati posztok esetében eléggé korlátozott. A regiocentrikus szelekciós 
mechanizmust követő cégeknél a helyiek nemcsak a leányvállalat, hanem az adott régió 
irányítását koordináló központ kulcspozícióit is betölthetik. A geocentrikus szelekciós 
mechanizmust követő cégeknél a helyiek a cég legfelső menedzsmentjébe is bekerülhetnek (Poór, 
2009).  
 
Taylor és szerzőtársai (1996) a következő három alapvető viszonyrendszerrel jellemzik a 
leányvállalatok és az anyavállalat kapcsolatát: 

� Az exportáló viszonyrendszerben az anyavállalatnál kialakított HR rendszerek 
változtatás nélküli átvétele a jellemző.  

� Az adaptáló viszonyrendszerben a helyi leányvállalatok az anyavállalattól átvett HR 
rendszereket igényeik szerint lokalizálják. 

� Az integratív viszonyrendszerben a HR rendszer eredetétől függetlenül minden jó és 
alkalmazható megoldást megpróbálnak elterjeszteni és alkalmazni a cég minden 
egységénél. 

 
Lawler (2006) Ázsiában és Európában működő amerikai leányvállalatok körében elvégzett 
vizsgálatából azt a következtetést vonta le, hogy a HR rendszerek átvétele és adaptálása 
tekintetében a helyi cégek mérete a legdöntőbb befolyásoló tényező. Jogos a kérdés: melyik 
megoldást kell egy-egy konkrét esetben alkalmazni? Az említett szerzők erre azt a választ adják, 
hogy a külső és belső szervezet-alakító befolyásoló tényezők hatásmechanizmusának eredőjétől 
függ az alkalmazható rendszer. Bizonyos esetekben befolyásoló tényezőnek tekintik a fogadó 
ország nemzeti kultúráját és a jogi, valamint szabályozási környezetet. 
 
 
 
 



 - 25 -A kutatás elméleti háttere (Poór József - Dobrai Katalin - Allen Engle 

 

2.4.3.3 A nemzetköziesedés és globalizácó hatásai a HR funkciókra 
 

A kutatásaink alapján összefoglaltuk öt kulcsfontosságú HRM területen - az erőforrás-biztosítás 
(toborzás és kiválasztás), a teljesítményértékelés/menedzsment, a személyzetfejlesztés, az 
ösztönzés és bérezés és a munkaügyi/dolgozói kapcsolatok – a leglényegesebb sajátos 
jellemzőket. Az említett területekre vonatkozó előnyöket és hátrányokat foglaltuk össze a 
következő, 9. táblázatban. 

 

9. táblázat: A nemzetköziesedés és globalizáció HR funkciókkal 
kapcsolatos előnyei és hátrányai 

IHRM 
funkciók 

 
Előnyök(+) 

 

 
Hátrányok(-) 

 

Erőforrás-
biztosítás 

• Rugalmas (felelősség alapú) 
munkakör meghatározás 

• Korszerű kiválasztási módszerek 
• Sokszínűség - helyiek és 

külföldiek 
• Nemzetközi karrierek lehetősége 

• Szerződéses dolgozók nagy 
száma 

• Szűkre szabott feladatok 
• Lokalizáció hiánya/késleltetése 
• Munkaköri határok gyakran 

elmosódnak - túlmunka 

Teljesítmény-
menedzsment 

(TM/TÉR) 

• Többcélú TM/TÉR rendszer 
• Ösztönzés és fejlesztési orientáció 
• Más szektorokkal összehasonlítva 

rugalmasabb TM/TÉR rendszer 

• A teljesítmény kultúránként eltérő 
értelmezése 

• Nehéz mérni a szervezeti 
hozzájárulást 

• A túlmunka rugalmas értelmezése 

Személyzet-
fejlesztés 

• Állandó, folyamatos tevékenység 
• Célzott tréning (személy és hely) 
• Nemzetközi utánpótlás (talent) 

programok 
• Széles körű vezetésfejlesztési 

programok 

• Kultúraidegen magatartás-minták 
• Nem készítik fel a kiküldötteket 
• A tudástranszfer korlátozott volta 
• Betanítás jellegű feladatok 

(„drillek”) 

Ösztönzés-
bérezés 

• Teljes javadalmazási orientáció 
• Jövedelem-előny a helyiekkel 

szemben 
• Speciális ösztönzés a 

kiküldötteknek 

• Csak kezdetben fizetnek átlag 
fölött 

• Jelentős különbségek a helyiek és 
külföldi kiküldöttek fizetései 
között 

• Helyiek ritkán kerülnek be 
globális részvényprogramba 

Dolgozói 
kapcsolatok 

• Eltérő viszonyulás a 
szakszervezetekhez 

• Érdekegyeztetés a helyi vezetés 
kezében van 

• Tulajdonosi általános 
felelősségvállalás 

• Speciális megállapodás a 
menedzsment számára 

• Munkaügyi szabályok rugalmas 
értelmezése 

• Szuboptimalizáció - globális 
termeléstervezés és szervezés 

Forrás: Poór J. (2013): Nemzetköziesedés és globalizció az emberi erőforrás menedzsmentben. 
Complex-Wolters Kluwer, Budapest. 

 
2.4.4 TUDÁSMENEDZSMENT ÉS HR 
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A tudásmenedzsment nem más, mint egy adott szervezet dolgozói kollektív tudásának (know-
how, képességek és intellektuális képességek) integrált módon történő irányítása, megosztása. 
Az üzleti környezet változásai a szervezeti tudást a fenntartható versenyelőny meghatározó 
forrásává tették. A tudástranszfer fontos szerepet játszik a fennmaradásban, stratégiai jelentőségű. 
A következőkben a tudásmenedzselés nemzetközi dimenzióit elemezzük. 
 
2.4.5 AZ EGYES NEMZETKÖZI VÁLLALATI FORMÁK TUDÁSMENEDZSELÉSI 

GYAKORLATA 
 
Peng (2006) nyomán a következőképpen írhatjuk le az egyes nemzetközi vállalati formák 
keretében megvalósított tudásmenedzselési gyakorlatot: 

� A hagyományos nemzetközi vállalat esetében nagyon korlátozott a tudásátadás a 
központ és a helyi cég között. A helyi cég alapvető feladata, hogy az anyavállalat 
által kínált előnyöket maximálisan kihasználja. A tudásfejlesztés kizárólag otthon 
történik, és azt adják át a helyi cégnek. A személyzet alapvetően a központból 
áramlik a helyi leányvállalat felé. A külföldi kiküldöttek egyik legfontosabb feladata, 
hogy arra tanítsák meg a helyieket, ahogyan a dolgok a vállalat központjában 
történnek (Boyacigeller-Adler, 1991). 

� Az ún. sokországos (multidomestic) vállalat esetében a tudásmegosztás szintén 
alacsony szintű. Alapvető cél ebben a szervezeti felállásban, hogy a helyi tudást és 
kompetenciákat tudják maximálisan hasznosítani. A tudást helyben fejlesztik és ott is 
marad. A központ és a leányvállalatok közötti mozgás eléggé korlátozott. A senior 
menedzsereknek az a feladatuk, hogy arra tanítsák meg helyi kollégáikat, miként kell 
a dolgokat helyben elvégezni. 

� A globális vállalatok esetében közepes mértékű a tudástranszfer. A tudás legtöbbször 
azokban a kiválósági központokban (center of excellence) marad, ahol az új tudást 
fejlesztik. Közepes a személyzetáramlás intenzitása a központ és a leányvállalatok 
között. A külföldi kiküldötteknek és a helyi menedzsereknek az a feladatuk, hogy a 
helyieket arra tanítsák meg, hogyan történnek a dolgok a globális kiválósági 
központokban. 

� A transznacionális cégek esetében a tudástermelés és -megosztás folyamata 
kétirányú. Közös tudásfejlesztés jellemzi ezt a formát. A leányvállalatok a 
lehetőségeikhez mérten járulnak hozzá a tudásfejlesztéshez. A személyzetmozgás 
sokirányú ebben az esetben. A transznacionális tudástranszfer keretében a külföldi és 
a helyi menedzsereknek az is feladatuk, hogy rávezessék a helyieket a közös 
problémamegoldásra és a globális modellek helyi adaptálására. 

 
2.4.6 A KIKÜLDÖTTEK SZEREPE 
 
Mivel a nemzetközi üzleti élet együtt jár az emberek mozgásával és interakcióival, a nemzeti 
határok átlépésével, új hangsúlyt kapnak olyan tényezők, mint a megértés, a tolerancia, a 
multikulturális környezet hatása, nyelvek, kiejtés, viselkedési diverzitás. Az expatrióták olyan 
tudást és kompetenciákat adnak át, amelyek a leányvállalatnál nem állnak rendelkezésre: 
szervezeti kultúrát, technikai tudást, folyamatismereteket, pénzügyi, piaci ismereteket 
közvetítenek a leányvállalat irányába. Ugyanakkor új tudást visznek haza, így kiküldetésük 
eredményeképpen megvalósul a kétirányú tudástranszfer. A kiküldött karrier és személyes 
haszonra tesz szert, nő a nemzetközi kompetenciája. A szervezetek érdeke, hogy az expatrióta 
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tudását a szervezet stratégiájának megvalósítása érdekében és az egyén érdekében a lehető 
legjobban hasznosítsák (Bender-Fish, 2000). Reiche (2007) is hangsúlyozza, hogy a kiküldöttek 
jelentős mértékben hozzájárulnak a fordított irányú tudástranszfer megvalósításához. Ehhez 
természetesen nagyon fontos a tudásalapú szemlélet kialakítása is, valamint a kollaboratív 
tudáskultúra megteremtése és fenntartása is (Riege, 2007). 
Az expatrióták szerepét vizsgálva ki kell térnünk arra a tényre is, hogy a multinacionális 
vállalatok tudástranszferével kapcsolatos kutatások kiemelik: a tudásátadó tudásmegosztó 
képessége a tudástranszfer egyik meghatározó tényezője. Ezért a tudástranszferben kulcsszerepet 
játszó expatrióták képességeire és tudásátadási készségére kiemelt figyelmet kell fordítani. Az 
MNV-k különböző módszerekkel fejleszthetik az expatrióták képességét és tudástranszfer iránti 
készségét (motivációját): hosszú távú kiküldetésekkel erősíthetik az expatrióták készségét arra, 
hogy átadják tudásukat, ugyanakkor a tudástranszfer képessége növelhető projektekbe való 
időszakos bevonással, vagy más, egyedi megoldásokkal is (Minbaeva. – Michailova, 2004). 
A vállalati központokból kiinduló tudásmenedzselési kezdeményezések mellett a regionális 

központokból érkezők jelentőségét is meg kell említeni, amelyek a helyi igényekhez való 
gyorsabb, rugalmasabb alkalmazkodást tesznek lehetővé.  
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2.5 HR BENCHMARK ADATOK 
 
A kutatási jelentésben gyakran hivatkozunk a 10. táblázatban olvasható jellemző HR benchmark 
adatokra. 

10. táblázat: A jelentésben vetítési alapként használt HR benchmark 
adatok 

No Jellemző Magyarázat 

1 HR létszám/ 
hatékonyság = az egy 
HR-es szakember által 

kiszolgált vállalati 
összlétszám  

A menedzsment elméletből és a gyakorlati tapasztalatokból jól 
ismert, hogy bizonyos szervezeti létszám (kb. 80-100 fő) alatt 
nem érdemes önálló HR-apparátust fenntartani. Az arányszám 
tényleges alakulását azonban befolyásolja az iparág jellege, a 
tulajdonforma és a foglalkoztatott munkaerő összetétele is.  

2 Bérköltség-hányad = az 
éves bérköltségek 

vállalati összköltségen 
belüli aránya 

A 2004-es CRANET felmérésekben részt vevő – nem csak 
MNV-ket tartalmazó – hazai válaszadók esetében a szervezeti 
bérköltség-hányad mutatók átlagértéke 28% volt, amivel a 
vizsgált hat közép-kelet-európai országban számolt 19-38% sáv 
közepén foglaltunk helyet. A teljes minta legmagasabb 
átlagmutatójú (64%) országa 2004-ben Hollandia volt. 

3 Képzési költséghányad 
= az éves képzési 

költség aránya a teljes 
személyzeti költségben 

E mutató globális világátlag értéke a 2004/5-ös CRANET 
nemzetközi összehasonlító HR adatbázisból számolva 3,36%, a 
közép-kelet-európai érték 3,15%, a magyar pedig 3,54% volt, 
mely a 2008/9-es magyar mintában már 4,1%-et ért el. 

4 Fluktuáció A HR alrendszerek egyik fontos jellemzője a különböző 
fluktuációs mutatók. Az ilyen mutatókat úgy számolják ki, 
hogy elosztják az év során kilépettek számát az átlagos 
állományi létszámmal.  Konzervatív felfogás szerint egy 
átlagos munkavállaló kilépésének költsége az éves 
bérköltségének másfélszeresét teszi ki (Boudreau, 2010). 
Fontos viszont látni, hogy egy-egy kilépés mögött eltérő 
kihatások figyelhetők meg. Ha egy kulcsmunkaerő hagyja el a 
vállalatot annak jóval nagyobb a kihatása, mintha egy egyszerű 
beosztott megy el a vállalattól. 

Források: Boudreau, J.W. (2010): Retooling HR. Harvard Business Press, Boston;  Farkas F. – Poór J. – Karoliny Zs. 
(2007): Human Resource Management in Hungary in Light of Eastern European and Global Comparison. Working 
Paper Series Volume 1, Issue 1.  PTE KTK, Pécs és Karoliny M-né.-Poór J. (2010). Emberi erőforrás menedzsment 

kézikönyv. Complex Kiadó, Budapest. 
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ORSZÁGJELENTÉSEK 
 
A következőkben a közép-kelet-európai régióban elvégzett egységes felmérésünk eredményeinek 
részletes, országonként elkészített elemzésein alapuló kutatási jelentéseit ismertetjük, az 
országnevek abc-sorrendjét követve. Tehát a régióban működő multinacionális vállalatok HR 
gyakorlatának hasonló jellemzőit és eltérő sajátosságait a továbbiakban az alábbi 5 országból 
kapott válaszok alapján mutatjuk be: 
 

• Lengyelország 
• Magyarország 
• Románia 
• Szerbia 
• és Szlovákia. 
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3 LENGYELORSZÁG (MARZENA STOR - ADAM SUCHODOLSKI – SZABÓ 
KATALIN - KOVÁCS ILDIKÓ ÉVA - POÓR JÓZSEF) 

 
3.1 BEVEZETÉS 
 
Jelen fejezet célja, hogy bemutassa 51 nemzetközi vállalat lengyelországi leányvállalatainál 
alkalmazott HR gyakorlatát. 
 
 
Térkép 

 
 

Lakosság:            38.518.241 fő 
Terület:               312.685 km2 
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3.2  FDI ÉS FOGLALKOZTATÁS A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOKNÁL 
LENGYELORSZÁGBAN 

 
3.2.1 AZ FDI ÁLLOMÁNYA ÉS FORRÁSAI 

 
A II. világháború után Lengyelország több más közép-kelet-európai országgal együtt a jaltai 
egyezmény értelmében szovjet befolyás alá került. 45 évvel később Lengyelország volt az egyik 
első olyan ország, amely kiszabadította magát ebből a béklyóból és nagymértékű reformokat 
indított el a piacgazdaság létrehozása érdekében. 

 
Számos radikális reform nyomán, amelyet 1989 végén illetve 1990 elején vezettek be, és 
amelyeket a világ csak „big bang”-ként ismer, az utóbbi két évtized jelentős fejlődést hozott az 
ország számára. A nemzetközi kereskedelem liberalizációjának forradalma növelte a külföldi 
működőtőke befektetéseket az országban. Ez az oka annak, hogy az üzleti szférában 
Lengyelországban a kilencvenes évek elejét tekintik a nemzetköziesedés kiindulópontjának (18. 
ábra). 
 
A 2004-es EU csatlakozás felgyorsította a globalizáció és a nemzetköziesedés irányába ható 
folyamatokat a lengyel gazdaságban. Ismét újabb FDI beáramlás volt megfigyelhető. 
 
Néhány érdekes adat a lengyelországi FDI-ről, amely a tőkeállomány rövid jellemzéséül 
szolgálhat. 2009 végén Lengyelországban a külföldi működő tőke állománya 175 milliárd dollár 
volt, ami 129 milliárd eurónak felel meg. Az FDI nagy része OECD államokból származott 
(93,5%), az EU-tagállamokból eredő tőke 85,6 % -ot tett ki (Bezposrednie inwestycje, 2010). 

4. ábra: Éves FDI áramok Lengyelországban 1976 és 2012 között (millió USA dollárban 
jelenlegi árakon és árfolyamon)  

 
Forrás: World Investment Report (2014): Global value chains: investment and trade for development. Major FDI 

indicators. 
 
2012-ben az FDI áramok drasztikusan visszaestek, az FDI teljes értéke 82 %-kal csökkent. Ennek 
egyik oka az ezt megelőző évek gazdasági visszaesése, mely világszerte érzékelhető volt (Stor, 
2013). Egy másik befolyásoló tényező a tranzit/átfolyó tőke volt, mely globálisan hétszeresére 
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nőtt. A capital in transit olyan ügyleteket jelent, mely során az anyavállalat kérésére 
pénzátutalások történnek más országokon keresztül adóoptimalizálás céljából. 
Ugyanakkor 2013 első negyedévében az FDI beáramlás Lengyelországban meghaladta a teljes 
2012 évit. A gazdasági előrejelzések szerint a következő két év alatt Lengyelország lesz Európa 4. 
és a világ 14. legvonzóbb gazdasága a beruházások számára. (Major FDI Indicators, 2013) 
 
Az 5. ábra mutatja a Lengyelországba beáramló FDI állomány szerkezetét országonkénti 
bontásban, 2012 végén. Az ábra szerint a legtöbb működőtőke Németországból érkezett, ami a 
teljes FDI 15,08 %-át teszi ki. Hollandia van a második helyen 14,74 %-kal, Franciaország a 
harmadik 12,30 %-kal. A következő három ország részesedései csökkenő sorrendben a 
következők voltak: Luxemburg 10,22 %, Olaszország 5,50 % és Spanyolország 5,44%. 
 

5. ábra: Az éves FDI szerkezete 

 
 

Forrás:  Ministerstwo Gospodarki. Departament Strategii i Analiz (2014:26-30):Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 
Polish Information & Foreign Investment Agency (2013): List of Major Foreign Investors. Warsaw.  

 
2012-ben a Lengyelországba áramló FDI összesen 4.97 milliárd euró összegű volt, ami 32 %-kal 
elmarad a 2011-es értéktől. 2010 januárjától októberéig összesen 7,5 milliárd euró áramlott az 
országba. Az elérhető 2013-as adatok viszont pozitívabb képet mutatnak. 
 
2012-ben 87,7%-os FDI érkezett az EU-tagállamokból. A lengyel FDI fő forrásai: Németország 
(3494,1 millió EUR), Franciaország (3132,3 millió EUR), Egyesült Királyság (843,4 millió EUR), 
Ausztria (648 m), Ciprus (514,3 m), Svájc (401,9 millió EUR), Spanyolország (344.3 millió 
EUR), Belgium (319,0 millió EUR) és Olaszország (299,6 millió EUR). (6. ábra) 
 
A lengyel működő tőke-beáramlás értékeit 1997-2012 között a 6. ábra mutatja. az első 
hónapokban eredményeként közel a Dame érték az érték az egész 2012. Az adatok az 1997-2012 
ábra mutatja be 7 millió euró, és könnyen adatokhoz képest az 1. ábrán látható, ahol mutatták 
USD folyó áron és a jelenlegi árfolyamok millió. 
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6. ábra: FDI beáramlás Lengyelországba az 1997-2012 időszakban (millió Euróban) 

 
Forrás: Narodowy Bank Polski  (2013): Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Warsaw. 

 
A közzétett adatok szerint a 2012-ben Lengyelországba érkező külföldi működőtőke állománya 
230,604 millió dollár, azaz 178,878 millió euró volt. Az állomány a következő tételekből tevődött 
össze: 

� visszaforgatott nyereség és részvénytőke befektetés (125,832 millió euró, 70,6%), 

� vállalatközi kölcsönök (54,426 millió euró, 29,4%).  

Az FDI áramlás legnagyobb része a Európából érkezett, közel 93,5%-ban. Csupán 4,7%-a 
származik Amerikából, és 1,5%-a Ázsiából. 

 

7. ábra: FDI stock (állomány) Lengyelországban az 1997-2012 időszakban (millió 
Euróban) 

 
Forrás: Narodowy Bank Polski  (2013): Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Warsaw. 
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3.2.2 A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK – JOGI FORMÁK, BEFEKTETŐK, 

FOGLALKOZTATÁS  
 

Lengyelországban a külföldi működő tőkéből létrehozott új létesítmények nagy többsége 
zöldmezős beruházás volt (List of Major Foreign Investors, 2010:4). Érdemes megemlíteni, hogy 
2009 végén összesen 63 871 külföldi tőkével működő vállalkozás volt Lengyelországban (Poland 

in numbers 2009). Ezeknek a multinacionális nagyvállalatoknak közel 93%-a Kft. formában 
működött.  

8. ábra: A külföldi tulajdonú gazdasági társaságok megoszlása országonként, 2012 

 
 
A 9. ábra mutatja az érintett gazdasági társaságok megoszlását jogi forma szerint. 

9. ábra: A külföldi tulajdonú gazdasági társaságok megoszlása jogi forma szerint, 2012 

 
Forrás: Statistical Information and Elaborations (2013:14) Economic Activity of Entities with Foreign Capital in 

2012. Warsaw. 
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2009 végén a Lengyelországban működő multinacionális vállalatok közel másfél millió embert 
(1.571.200) foglalkoztattak. (Economic Activity of Entities, 2013:29). 

 
A lengyel gazdaságban számos szektorban jelen vannak a multinacionális vállalatok. Annak 
érdekében, hogy átláthatóvá tegyük a külföldi tőkével működő gazdasági társaságok szerkezeti 
megoszlását országonként és üzleti tevékenységtípus alapján, az európai iparágak standard 
osztályozó rendszerét (az Európai Közösség gazdasági tevékenységeinek statisztikai osztályozó 
rendszerét) alkalmazzák (franciául Nomenclature statistique des activités économiques dans la 
Communauté Européenne, amelyet gyakran csak NACE-ként említenek). 

 
Ha a külföldi tőkével működő vállalkozások struktúráját nézzük, megállapíthatjuk, hogy a 
nagyvállalatok szerepe a foglalkoztatott létszám tekintetében kiemelkedő, ugyanis az összes 
lengyelországi multinacionális leányvállalat foglalkoztatotti létszámának 71,4 %-át a 
nagyvállalatok alkalmazzák. Ezek a nagyvállalatok azonban a külföldi tőkével Lengyelországban 
működő vállalatoknak mindössze 4,7%-át teszik ki. A középvállalatok 10,5%-kal képviseltetik 
magukat és az alkalmazottak 19,6%-át foglalkoztatják. A kisvállalatok, annak ellenére, hogy a 
teljes külföldi tőkével Lengyelországban működő multinacionális vállalatok 84,8%-át alkotják, 
mindössze a foglalkoztatottak 9%-át mondhatják magukénak. A jelzett adatok a 10. ábrán 
tekinthetőek meg. 
 

10. ábra: Az FDI-ban érintett vállalatok megoszlása méret és létszám alapján, 2012 (%) 

 

 
Forrás: Central Statistical Office (2013): Poland in Figures. Statistical Information and Elaborations (2013:14) 
Economic Activity of Entities with Foreign Capital in 2012. Polish Information & Foreign Investment Agency 

(2013:32): List of Major Foreign Investors. Warsaw. 



 - 36 -Lengyelország (Marzena Stor - Adam Suchodolski – Szabó Katalin 

 

A FELMÉRÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK JELLEMZŐI 
 
A kérdőíves felmérésben 53 külföldi tulajdonú, jogilag önálló leányvállalat vett részt. 
 
3.2.3 SZERVEZETI MÉRET 
 
A 11 számú táblázat adatai szerint a felmérésben részt vevő leányvállalatoknál a vizsgált 2011-es 
évben több mint 47 ezer fő dolgozott. A táblázatokban foglaltak alapján megállapítható, hogy a 
cégek többsége létszámuk alapján inkább a közép- és nagyvállalati kategóriába sorolható, hiszen a 
foglalkoztatottak száma alapján a felmérésben részt vevők jelentős hányada (52,9 %-a) 250 főnél 
több foglalkoztatottal rendelkezik. 
 

11. táblázat: Létszám (fő) 

Vállalati összlétszám 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

250 fő alatt 24 47,1% 

251-1000 fő 15 29,4% 

1001-2000 fő 6 11,8% 

2001-5000 fő 5 9,8% 

5000 fő felett 1 2,0% 

Összesen 51 100,0% 

 
3.2.4 A SZERVEZET MANDÁTUMA 
 
Felmérésünkben azt is vizsgáltuk, hogy ezek a válaszadó szervezetek MNV-k leányvállalataiként 
milyen mértékben ellenőrzik a teljes értékláncot (value chain)2. 
A vizsgálatban szereplő leányvállalatok 56,6%-a tipikus helyi leányvállalati szerepet tölt be 
(beszerez, termel/működtet és elad/kiszállít). A válaszadók másik 35,8%-a jelentős mandátummal 
rendelkezik. A fennmaradó 18,9% viszont a teljes értéklánc csupán egy elemének letéteményese 
Lengyelországban (12. táblázat). 

12. táblázat: A felmérésben részt vevő leányvállalatok mandátuma* 

Leányvállalatának szerepei és mandátumai Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Mandátum 1 18 34,0% 

Mandátum 2 10 18,9% 

                                                 
2 A mandátumok értelmezése a 2.3.2. alfejezetben olvasható. 
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Mandátum 3 30 56,6% 

Mandátum 4 19 35,8% 

Mandátum 5 19 35,8% 

 
3.2.5 A MULTINACIONÁLIS VÁLLALAT LEÁNYVÁLLALATAINAK SZÁMA A 

FELMÉRÉST KÉSZÍTŐ ORSZÁGBAN 
 
A felmérésben részt vevő vállalatok 45,3%-a csupán egy leányvállalattal vannak jelen az 
országban, 54,7%-uk pedig azt válaszolta, hogy több jogilag önálló egységet működtet az 
országban. (13. táblázat) 
 

13. táblázat: A leányvállalatok száma 

A leányvállalatok száma   Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Csak 1 (egy), a válaszadó leányvállalat működik a 
felmérést készítő országban 
 

24 45,3% 

A válaszadó leányvállalatán kívül több jogilag önálló 
egységet is működtet a felmérést készítő országban 
 

29 54,7% 

Összesen 53 100,0% 

 
 
3.2.6 AZ ANYAVÁLLALAT EREDETE 
 
A vizsgálatban részt vevő leányvállalatok 15 különböző országból érkeztek Lengyelországba (14. 
táblázat). Több mint 79 százalékuk a következő négy országból: Németország, USA, 
Franciaország, Svédország, míg a fennmaradó mintegy 21%-on további 11 ország osztozik. 
 

14. táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
országonként 

Az anyavállalat eredete Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Németország 18 34,0% 

USA 10 18,9% 

Franciaország 9 17,0% 

Svédország 5 9,4% 

Egyéb 11 20,8% 

Összesen 53 100,0% 



 - 38 -Lengyelország (Marzena Stor - Adam Suchodolski – Szabó Katalin 

 

 
A fentiekben bemutatott összetétel (14. táblázat) részben megegyezik a lengyel Statisztikai 
Hivatal rangsorával, ugyanis a német, francia és USA-beli befektetők jelentős szerepet játszanak a 
lengyel gazdaság egészében, éppúgy, mint a felmérésbeli mintában. A mintabeli szervezetek 
között viszont alulreprezentáltak holland és luxemburgi szereplők. (1-1 vállalat) 
 
Ha a cégek menedzsment kultúráját tekintjük (15. táblázat), akkor a vizsgált mintában legnagyobb 
arányban vannak jelen az ún. germán (41,5%) és az angolszász (22,6%) menedzsment kultúrájú 
cégek. A lengyel trendekben fellelhető, hogy a hagyományos multik csoportjai (22,6%) (amerikai, 
nyugat-európai és japán) mellett megjelentek az ún. feltörekvő (emerging) és az átmeneti 
(transitional) országok cégei (1,9%) is. 

15. táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
menedzsment kultúrák szerint 

 

Az anyavállalat eredete 
menedzsment kultúrák 
szerint 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Északi 6 11,3% 

Germán 22 41,5% 

Latin és dél-európai 12 22,6% 

Angolszász 12 22,6% 

Kelet-európai 0 0,0% 

Ázsiai 1 1,9% 

Egyéb (Izrael) 0 0,0% 

Összesen 53 24,5% 

 
3.2.7 A LEÁNYVÁLLALATOK MEGALAKULÁSÁNAK IDEJE ÉS FORMÁJA 
 
A vizsgált leányvállalatok közel ötödének (19,2%) külföldi tulajdonosai 1995 előtt hajtották vége 
a többségi irányítás átvételét vagy a zöldmezős beruházásokat. A cégek egyharmada az 1996 és 
2000 közötti időszakban érkezett Lengyelországba. A vizsgált cégek mintegy fele, (48,1%) a 
millennium éve után érkezett Lengyelországba (16. táblázat).  
 
A felmérésben részt vevő cégek külföldi tulajdonosainak mintegy 59,6%-a zöldmezős beruházást 
megvalósítva érkezett Lengyelországba, 40,4 százalékuk pedig felvásárlással egybekötött 
privatizáció vagy az azt követő akvizíció útján szerzett többségi irányítást a lengyelországi 
vállalatokban. 
 

16. táblázat: A felmérésben részt vevők belépési ideje és módja 
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A leányvállalat 
megalakulásának 
ideje 

Felvásárlás, 
összevonás 

Zöldmezős 
beruházás 

Összesen 
Megoszlás 

% 

1995 előtt 3 7 10 19,2% 

1995-2000 7 10 17 32,7% 

2001-2005 7 6 13 25,0% 

2006-2010 3 6 9 17,3% 

2010 után 1 2 3 5,8% 

Összesen 21 31 52 100,0% 

%-os megoszlás 
40,4% 59,6% 100%  

 
3.2.8 MŰKÖDÉSI TERÜLET: SZEKTOR-ÁGAZAT 
 
A vizsgált szervezetek többsége (66%) hagyományos termelő tevékenységgel, míg a többiek 
(9,4%) kereskedelemmel, anyagi és nem anyagi szolgáltatásokkal foglalkoznak (24,5%) (17. 
táblázat): 
 

17. táblázat: A résztvevők szektorális hovatartozása  

A leányvállalati tevékenység fő ágazata Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Ipar 35 66,0% 

Kereskedelem 5 9,4% 

Pénzügyi szolgáltatás 2 3,8% 

Más szolgáltatások 10 18,9% 

Belső üzleti szolgáltatás 1 1,9% 

Egyéb 0 0,0% 

Összesen 53 100,0% 

 

3.3 A VÁLLALAT FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI A VIZSGÁLAT 
IDŐSZAKÁBAN 

 
Az alcímben jelzett kérdéskörrel kapcsolatban azt vizsgáltuk, hogy a következő három stratégiai 
orientáció milyen súllyal szerepelt a válaszadók esetében: 

� növekedés, piacbővítés, portfólió-bővítés, 
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� stabilitás, hatékonyságjavítás, nyereségmegtartás, alkalmazkodás a piaci helyzethez, 

� létszámcsökkentés, racionalizálás. 

 

 
 
3.3.1 FŐBB STRATÉGIAI PROBLÉMÁK-ORIENTÁCIÓK 
 
A vizsgálat időszakában a lengyelországi válaszadók többsége (62,3%) a növekedést és 
piacbővítést jelölte a legfontosabb stratégiai orientációnak. A stabilitás megőrzése a válaszadók 
mintegy 32,1%-a alkalmazta, míg a méretcsökkentést a megkérdezett cégek alig 5,7%-ának 
stratégiai irányát jellemezte. (18.táblázat). 

18. táblázat: A főbb stratégiai problémák és orientációk 

 

A főbb stratégiai problémák, 
orientációk 

Az „igen” válaszok 
gyakorisága 

Megoszlás 
% 

Növekedés, piacbővítés 33 62,3% 

Stabilitás megőrzés 17 32,1% 

Méretcsökkentés 3 5,7% 

Egyéb 0 0,0% 

Összesen 53 100,0% 

 
 
3.3.2 A FŐBB VERSENYTÉNYEZŐK A VIZSGÁLAT IDŐSZAKÁBAN 
 
A cégek legfontosabb versenytényezői közül (a felsoroltak esetén egyidejűleg többet is meg 
lehetett jelölni) a legtöbben a minőségi munkaerőt (62,3%) választották. Közel hasonló arányban 
a termelési technológiát (60,4%), az optimális szervezeti méretet (54,7%) és az alacsony 
munkaerőköltséget (50,9%) jelölték meg. Jóval kisebb fontosságot tulajdonítottak a válaszadók a 
pénzügyi források (17%) meglétének. 
 

19.  táblázat: A szervezeti versenytényezők fontossága  

Versenytényezők  
Az „igen” válaszok 

gyakorisága 
Megoszlás 

% 

Optimális üzem/szervezeti méret 29 54,7% 

Minőségi munkaerő 33 62,3% 

Pénzügyi források hozzáférhetősége 9 17,0% 

Menedzsment színvonala 17 32,1% 
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Termelési technológia 32 60,4% 

Alacsony munkaerő költségek 27 50,9% 

Egyéb 0 0,0% 

 
3.3.3 LEÁNYVÁLLALATI KULCSTELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A vizsgált leányvállalatok kulcsteljesítményeit a következő négy tényező alapján vizsgáltuk: 

� a nyereségesség, 

� a szolgáltatás minősége, 

� az innovációs ráta, 

� és környezetvédelmi ügyek. 

Az elemzésünk szerint a lengyelországi külföldi tulajdonú leányvállalatok túlnyomó többsége a 
jelzett a négy tényező tekintetében átlagosak vagy átlag fölött működnek. (20. táblázat) 

20. táblázat: A vállalati teljesítmények értékelése 

 

Gyakoriság Megoszlás % Gyakoriság Megoszlás % Gyakoriság Megoszlás % Gyakoriság Megoszlás %

Gyenge 0 0,0% 0 0,0% 1 1,9% 1 1,9%

Átlag alatti 6 11,3% 0 0,0% 2 3,8% 1 1,9%

A versenytársakkal azonos 17 32,1% 11 20,8% 16 30,2% 17 32,7%

Jobb, mint az átlag 19 35,8% 25 47,2% 20 37,7% 14 26,9%

Kiemelkedő 11 20,8% 17 32,1% 14 26,4% 19 36,5%

Összesen 53 100,0% 53 100,0% 53 100,0% 52 100,0%

Nyereségesség Innovációs ráta Környezetvédelmi ügyek
A vállalat teljesítménye

Szolgáltatás minősége

 
 
 
3.4 A HR-MUNKA KULCSMUTATÓINAK JELLEMZŐI 
 
Ebben részben a következő HR-jellemzőkről adunk képet: 

� A HR-részleg létszámának és leterheltségének alakulása,  

� A HR munka fontosságát, eredményeit, hatékonysági jellemzőit reprezentáló főbb 
mutatók  a képzési költségkeret relatív súlya. 

 
3.4.1 A HR DOLGOZÓK LÉTSZÁMA 
 
A megkérdezett cégeknél az egy HR dolgozó által kiszolgált átlagos foglalkoztatotti létszám 
2011-ben 104 fő volt. (21. táblázat) 
 

21.  táblázat: A részt vevő cégek össz- és HR-létszám jellemzői (fő) 

Létszám 
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Év 
 
A foglalkoztatottak 

 összlétszáma 

A foglalkoztatott 
HR létszám 

Egy HR 
alkalmazottra jutó 

összlétszám (fő) 

2011 47748 460 104 

 
A vizsgált szervezetek HR-részlegei átlagosan 9 fővel rendelkeznek. Az eredmények szerint az 
átlagérték ellenére a válaszadók közel 40%-a 1-4 fős HR részleggel rendelkezik, 26%-uk 5-10 
HR-est foglalkoztat, és 20%-uk esetében 10-20 vagy annál magasabb a HR osztály létszáma. (22. 
táblázat) 
 

22.  táblázat: A HR-részleg létszáma (fő) 

Az összes HR dolgozó  
(fő) 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Nincs 6 12,0% 

1-4  20 40,0% 

5-10  13 26,0% 

11-15  1 2,0% 

15-20  4 8,0% 

20 - 6 12,0% 

Összesen 44 88,0% 

Átlag 9 fő 

 
A 22. táblázatban leírt adatok összhangban vannak a korábban már többször említett Cranet (2006 
és 2011) nemzetközi HR kutatás adataival. 
 
3.4.2 AZ ÉVES BÉRKÖLTSÉG ARÁNYA 
 
Az 23. táblázat az éves bérköltség arányát a teljes termelési költségen beül. Az eredményeket 
jelentősen torzítja, hogy sokan nem adták meg ennek a mutatónak az értékét. 

23. táblázat: Az éves bérköltség arány (%) 

 
Bérköltség aránya (%) 

2011 

Gyakoriság 
 Megoszlás 

% 

5 % alatt 5 16,7% 

5-10 % 4 13,3% 

11-20 % 5 16,7% 
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21-30% 6 20,0% 

31-40 % 5 16,7% 

41-50 % 2 6,7% 

50 % fölött 3 10,0% 

Összesen 30 100,0% 

 
3.4.3 A KÉPZÉSI KÖLTSÉGKERET RELATÍV SÚLYA 
 
A szakirodalom a korszerű és eredményes HR-munka egyik fontos mutatószámaként tekint a 
képzési költségek relatív súlyának (a teljes éves bérköltséghez viszonyított) alakulására. Az e 
kérdésre válaszadó cégek 50%-a 1-3% közötti sávot jelölte meg a képzési költségkeret súlyaként. 
Hét vállalat 3-5% között, és 2 vállalat 5% felett költ tréningre és személyzetfejlesztésre. (24. 
táblázat) 

24.  táblázat: Az éves képzési keret a teljes éves bérköltség %-ában 

 
Képzési költség / éves bérköltség  

(%) 

2011 

Gyakoriság 
 Megoszlás 

% 

1% alatt 14 30,4% 

1-3 % 23 50,0% 

3-5% 7 15,2% 

5-10% 2 4,3% 

Összesen 46 100,0% 

 
3.5 A HR RÉSZLEG MŰKÖDÉSE 
 
3.5.1 A KÖZPONTI ÉS A HELYI HR SZERVEZET VISZONYA 
 
A vizsgált vállalatok körében sokféle szerepmegosztási gyakorlatot találtunk (25. táblázat). 

� A tipikus, a válaszadók majdnem felére érvényesülő megoldás az, hogy a vállalati 
központ HR részlege általános irányelveket fogalmaz meg és egységes keretrendszert 
biztosít a leányvállalatoknál tevékenykedő HR részlegek munkájához.  

� A cégek kisebb része (24%) válaszolta, hogy a részletes HR modell kidolgozása is a 
központ feladata volt, és itt a személyzeti irányelveken túl az eljárásmódok, 
folyamatok szabályainak elkészítése is centralizáltan történik, illetve hogy náluk 
gyakorlatilag teljes a centralizáció. (12%) 
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� A válaszadó leányvállalatok HR-részlegeinek (16%) %-a válaszolta azt, hogy a 
központ csupán auditori szerepet betöltve információkat, jelentéseket vár, illetve, 
hogy a központtól szinte teljesen szabad kezet kap HR munkája végzésekor.  

 
 

25.  táblázat: A központi (HQ) HR szervezet jellemző szerepkörei 

Szerepkörök 
Az „igen” válaszok 

gyakorisága 
Megoszlás 

% 

 Nagymértékű döntési és végrehajtási szabadságot ad 
(decentralizáció) 

8 16,0% 

Általános irányelveket és keretrendszert biztosít a 
leányvállalati HR részlegeknek 

24 48,0% 

Részletes HR modell, személyzeti politika, folyamatok és 
szabályozás megadása  

12 24,0% 

Minden kevésbé jelentős HR döntés forrása és beleszólás 
(centralizáció)  

6 12,0% 

 
3.5.2 ELSŐDLEGES DÖNTÉSHOZATALI FELELŐSSÉG A FŐBB HR FUNKCIÓK 

TERÉN 
 
Mostani felmérésünk megerősíti azt, a más vizsgálatokban is kimutatott (CRANET, 2006, 2011 és 
Karoliny et al. 2009 és 2010) felismerést, hogy a HR funkciókkal kapcsolatos döntések egy 
részében inkább a (helyi) vezetői hierarchia tagjainak, míg más részében inkább a HR-részleg 
helyi munkatársainak van nagyobb felelőssége vagy beleszólása. 
 

26. táblázat: Döntéshozatali felelősség a HR kulcsfunkcióiban 

A HR kulcsfunkciói 
Helyi 

vezetők 

Helyi vezetők 
a HR 

részleggel 
konzultálva 

Helyi HR 
részleg a 

helyi 
vezetőkkel 

konzultálva 

Helyi HR 
részleg 

Emberi erőforrás tervezés 26,4% 35,8% 34,0% 3,8% 

Toborzás 17,0% 43,4% 32,1% 7,5% 

Kiválasztás 24,5% 41,5% 24,5% 9,4% 

Teljesítményértékelés 69,8% 20,8% 5,7% 3,8% 

Személyzetfejlesztés 24,5% 52,8% 17,0% 5,7% 

Tehetséggondozás 22,0% 28,0% 44,0% 6,0% 

Ösztönzés és juttatások 28,3% 37,7% 22,6% 11,3% 
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Munkaügyi kapcsolatok 32,1% 30,2% 22,6% 15,1% 

Dolgozói (belső) kommunikáció 34,6% 23,1% 28,8% 13,5% 

HRIS (informatika) 11,5% 11,5% 46,2% 30,8% 

Munkavédelem, 
munkaegészségügy 

28,3% 13,2% 35,8% 22,6% 

 
Ahogy az a táblázatbeli adatokból (26. táblázat) is látszik, a HR kulcsfunkcióiban történő 
beavatkozások legtöbbjét a válaszadók többsége olyan közös döntés eredményének tartja, 
amelyekben a végső döntés inkább a vonalbeli vezetőké, amelyet jellemzően a HR-részleggel 
történő konzultáció alapján hoznak meg. A konzultáció utáni vezetői döntéshozatal fő területei a 
lengyel válaszadóknál a képzés-fejlesztés, az ösztönzés-juttatás és a toborzás. Ritkábban, de más a 
vizsgálatainkban szereplő közép-kelet-európai országok gyakorlatánál erőteljesebben érvényesül a 
HR-döntésekkel járó kölcsönös felelősség, hogy a végső döntéshozó a helyi HR-részleg 
képviselője. A helyi HR részleg szakemberei Lengyelországban is a munkaügyi kapcsolatokra 
vonatkozó döntésekben élvezik a legnagyobb szabadságot. 
 

 
3.5.3 A HR SZERVEZETEBEN VÉGREHAJTOTT ÁTALAKÍTÁSOK 

  
A válaszadók szerint HR feladatok kerültek vissza a vezetéshez a vizsgált időszakban. (21,2%) 
Ennek ellenére a megkérdezettek másik 21,2%-a legnagyobb változásként a HR üzleti partneri 
szerep/funkció erősödését jelezte. A HR üzleti partneri szerep/funkció bevezetése (15,4%) is 
többeknél előfordult. Az önkiszolgáló HR nagyobb körben ismert a HR SSC-vel szemben. Míg az 
utóbbit alig 8%-uk jelölte be változásként, addig az elsőt 20%-uk is. (27. táblázat) 
 

27. táblázat: HR szervezetben végrehajtott változások megvalósulása 

HR szervezetben végrehajtott változások 
megvalósulása 

Az „igen” válaszok 
gyakorisága 

Megoszlás 
% 

 HR feladatok/funkciók kiszervezése 6 11,5% 

HR feladatok/funkciók visszakerülése a vezetéshez  11 21,2% 

HR üzleti partneri szerep/funkció bevezetése 8 15,4% 

HR üzleti partneri szerep/funkció erősödése 11 21,2% 

HR SSC* létrehozása  4 7,7% 

HR SSC létrehozása vállalati / regionális szinten  4 7,7% 

Önkiszolgáló HR bevezetése az alkalmazottak 
számára 

10 19,2% 
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HR szervezetben végrehajtott változások 
megvalósulása 

Az „igen” válaszok 
gyakorisága 

Megoszlás 
% 

 Önkiszolgáló HR bevezetése vezetők számára  7 13,5% 

*Magyarázat: SSC=Shared Service Center 
 
 
 
3.5.4 A KÜLSŐ HR SZOLGÁLTATÓK SZEREPÉNEK ALAKULÁSA 
 
A képzés-fejlesztés a lengyel válaszadóknál is az a HR kulcsfunkció, amelyben a legtöbb 
válaszadó cég külső szolgáltatót vett igénybe. Gyakori még a külső szolgáltatók részvétele a 
toborzás és kiválasztás terén, valamint az ösztönzés és javadalmazás juttatások esetében. Ahol 
viszonylag kevesen jelezték, hogy támaszkodtak külső szolgáltatóra, az az emberi erőforrás 
tervezés, a munkaügyi kapcsolatok és a teljesítményértékelés (28. táblázat).  
 
A cégek gyakorlata e téren vagy nem változott, vagy ha igen, akkor inkább a külső partnerek 
igénybevételének növekedéséről, mint csökkentéséről számoltak be. 

28. táblázat: A külső szolgáltatók szerepe és igénybevételük alakulása 
az egyes HR kulcsfunkciók területén 

HR kulcsfunkciók Növekedett Csökkent Változatlan 
Nem alkalmaz 

külső 
szolgáltatót 

Emberi erőforrás tervezés 5,8% 0,0% 21,2% 73,1% 

Toborzás 9,6% 3,8% 25,0% 61,5% 

Kiválasztás 7,7% 1,9% 21,2% 69,2% 

Teljesítményértékelés 7,7% 1,9% 13,5% 76,9% 

Személyzetfejlesztés 23,1% 7,7% 23,1% 46,2% 

Tehetséggondozás 3,8% 3,8% 23,1% 69,2% 

Ösztönzés és juttatások 13,5% 0,0% 15,4% 71,2% 

Munkaügyi kapcsolatok 1,9% 3,8% 17,3% 76,9% 

Dolgozói (belső) 
kommunikáció 

1,9% 3,8% 15,4% 78,8% 

HRIS (informatika) 2,0% 2,0% 17,6% 78,4% 

Munkavédelem, 
munkaegészségügy 

11,8% 0,0% 23,5% 64,7% 

 
 
3.5.5 HR VEZETŐ HIÁNYA 
 



 - 47 -Lengyelország (Marzena Stor - Adam Suchodolski – Szabó Katalin 

 

Ha nincs HR vezető, akkor a 29. táblázatban olvasható személyek rendelkeznek a legnagyobb 
hatáskörrel HR kérdésekben. A táblázatból jól kitűnik, hogy az esetek nagy többségében ez a 
személy az első számú vezető, valamint kisebb százalékban a pénzügyi vezető. 
 

29. táblázat: HR hatáskör 

Szerepkörök Igen válaszok gyakorisága Megoszlás % 

Első számú vezető 
6 11,3% 

Gazdasági/Adminisztratív vezető 
0 0,0% 

Pénzügyi vezető 
2 3,8% 

Termelési vezető 
0 0,0% 

Marketing/Értékesítési vezető 
0 0,0% 

Egyéb  0 0,0% 

 
 
3.6 KRITIKUS HR KÉRDÉSEK 
 
3.6.1 AZ EGYES HR FUNKCIÓK FONTOSSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 
 
A vizsgálat időszakában legkritikusabbnak tartott HR területek rangsorát (30. táblázat) az 
alkalmazotti kommunikáció, a munkaügyi kapcsolatok, és a tehetséggondozás vezette, kissé 
megelőzve a javadalmazás és juttatások, valamint az emberi erőforrás tervezés kérdéseit. Kevésbé 
minősítették kritikusnak a válaszadó leányvállalatok a toborzás és kiválasztás, 
teljesítményértékelés, a képzés és fejlesztés területeit. 
 

30. táblázat: A HR munka kritikus területei (1⇒⇒⇒⇒5-ös skálán, 
átlagban) 

(Magyarázat: 5= kritikus ⇒ 1 = egyáltalán nem kritikus) 

A 2011-ben kritikus emberi 
erőforrás menedzselési területek 

rangsora 
A válaszok átlaga 

Emberi erőforrás tervezés 3,05 

Toborzás és kiválasztás 2,90 
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Teljesítményértékelés 2,82 

Képzés és fejlesztés 2,63 

Tehetséggondozás 3,23 

Javadalmazás és juttatások 3,07 

Munkaügyi kapcsolatok 3,24 

Kommunikáció az 
alkalmazottakkal 

3,26 

Egyéb 2,20 

 
 
3.6.2 LEÁNYVÁLLALATUK  JELLEMZŐ HR FELTÉTELEI ÉS EREDMÉNYEI 
 
2011-ben mind a fizikai, mind a műszaki végzettséggel rendelkező dolgozók megtalálását 
egyaránt közepesen nehéznek ítélték. Az idegen nyelv tudása közel egyharmaduk esetében gondot 
jelent. A tehetséggondozás nagyobb kihívást jelent a lengyel vállalatok számára. (31. táblázat) A 
szakszervezetek befolyása Lengyelországban is alacsony.  
  

31. táblázat: HR-kérdések jellemző mértéke 

HR kérdések 2011-ben Egyáltalán nem  
jellemző 

Kis-mértékben 
 jellemző 

Nagy-mértékben 
 jellemző 

Teljes 
mértékben 
 jellemző 

Könnyen találunk a 
munkaerő-piacon fizikai 
dolgozókat 

25,0% 36,5% 30,8% 7,7% 

Könnyen találunk a 
munkaerő-piacon jól 
képzett műszakiakat 

26,9% 40,4% 23,1% 9,6% 

A legtöbb munkakörben 
nem jelent gondot az 
idegen nyelvtudás 

7,8% 29,4% 43,1% 19,6% 

Könnyen meg tudjuk 
tartani a tehetségeket 
(talent) 

23,5% 23,5% 35,3% 17,6% 

Minden munkakörben 
versenyképes jövedelmet 
tudunk biztosítani 
dolgozóinknak 

13,7% 33,3% 41,2% 11,8% 

A szakszervezet(ek) 
befolyása jelentős 

54,0% 16,0% 16,0% 14,0% 
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3.7 A KIKÜLDÖTTEK ÉS SZEREPEIK 
 
3.7.1 KÜLFÖLDI KIKÜLDÖTTEK 
 
A hosszabbtávra kiküldöttek két kategóriáját szokás megkülönböztetni. A külföldről 
(anyavállalattól vagy harmadik országból) érkezőket, akiket ismert angol szóval expatriótáknak 
hívunk és a hazai leányvállalattól tartósan külföldi (az anyavállalathoz vagy más országokban 
működő leányvállalatokhoz) kiküldetésre kinevezetteket (32. táblázat). 

� Külföldről kiküldöttek (expat-ok) nem menedzseri szerepben (beosztott) történő 
alkalmazására a vizsgálatban szereplő lengyel leányvállalatok több mint 
kétharmadánál (80%) egyáltalán nem volt példa. Annál a néhány cégnél, ahol 
tartósan foglalkoztattak ilyen expat-okat, számuk jellemzően csupán 1-5 fő volt. 

� A menedzseri szerepben foglalkoztatott expat-ok jelenléte ugyan erőteljesebb, de a 
vizsgált időszakban a válaszadók kétharmada (66%) ilyen szerepkörben sem 
foglalkoztatott külföldi kiküldötteket. Ahol jelen voltak, számuk jellemzően 1-5 fő 
között mozgott,  egy lengyel cégnél  20-nál többen is dolgoztak ilyen szerepben. 

32. táblázat: Külföldi kiküldöttek (expat) száma 

Az expat-ok száma 
(fő) 

Vezető Beosztott 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
Gyakoriság 

Megoszlás 
% 

Nem volt 35 66,0% 44 83,0% 

1 fő 5 9,4% 3 5,7% 

2-3 fő 5 9,4% 1 1,9% 

4-5fő 5 9,4% 2 3,8% 

6-10 fő 2 3,8% 1 1,9% 

11-15 fő 0 0,0% 0 0,0% 

16-20 fő 0 0,0% 0 0,0% 

20 fő fölött 1 1,9% 2 3,8% 

Összesen 53 100,0% 53 100,0% 

 
3.7.2 LENGYEL KIKÜLDÖTTEK 
 
A továbbiakban (33. táblázat) azt vázoljuk, hogy a mennyire volt jellemző és milyen szerepekben 
fordult elő, hogy lengyel kiküldettek kerültek az MNV külföldi cégeihez. 
 

33.  táblázat: A lengyel kiküldöttek száma és szerepkörei 

A lengyel kiküldöttek száma 
(fő) 

Vezető Beosztott 
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Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
Gyakoriság 

Megoszlás 
% 

Nem volt 41 77,4% 41 77,4% 

1 fő 4 7,5% 3 5,7% 

2-3 fő 3 5,7% 2 3,8% 

4-5fő 2 3,8% 3 5,7% 

6-10 fő 2 3,8% 1 1,9% 

11-15 fő 0 0,0% 2 3,8% 

16-20 fő 0 0,0% 0 0,0% 

20 fő fölött 1 1,9% 1 1,9% 

Összesen 53 100,0% 53 100,0% 

 

� A beosztott szerepre ugyan több válaszadó küldött munkatársakat, mint ahány 
fogadott, de a válaszadók közel 77,4%-ánál ilyen kiküldetés nem fordult elő. 
Ahonnan küldtek külföldre lengyel munkatársakat, számuk jellemzően 1-5. 

� A menedzseri szerepbe munkatársat nem küldők aránya a más munkatársat sem 
küldőkénél kicsivel magasabb százalékot ért el (77,4%). Ahonnan lengyel kiküldött 
külföldi vezetői pozícióba került, az érintettek száma nem haladta meg a 1-10 fő 
között mozgott. 

 
 
3.7.3 JELLEGZETES SIKERT HOZÓ HR KOMPETENCIÁK 
 

Az egyik legismertebb HR guru, Dave Ulrich és szerzőtársai által 2009-ben azonosított HR-
menedzseri kompetenciaterületek némileg kiegészített listájából (34. táblázat) a válaszadók a 
három legfontosabb közé a következőket sorolták: 

� személyes hitelesség (eredményesség, hatékony kapcsolatok, kommunikációs 
képességek) (96%) 

� idegen nyelvű kommunikáció (80%), 

� HR szolgáltatások (toborzás-kiválasztás, képzés, TÉR, HR mérés) (79,6%), 

� üzleti ismeretek (79,6%) 
 
Csak ezután következett a stratégiai hozzájárulás. (77,6%)A válaszadók megítélése szerint a 
nagyon fontos HR kompetenciák rangsorát a vizsgált időszakban cégeiknél a HR információs 
technológia használata ismerete zárta.  

34. táblázat: A HR-vezetők kulcskompetenciáinak rangsora 

A kulcskompetenciák rangsora (az érvényes Nagyon fontos 
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válaszok %-os megoszlása alapján) Gyakoriság Megoszlás (az 
érvényes válaszok 

%-ában) 

Üzleti ismeretek (értéklánc, értékteremtés) 39 79,6% 

Stratégiai hozzájárulás (kultúramenedzselés, gyors 
változtatás, stratégiai döntéshozás) 

38 77,6% 

Személyes hitelesség (eredményesség, hatékony 
kapcsolatok, kommunikációs képességek) 

48 96,0% 

HR szolgáltatások (toborzás-kiválasztás, képzés, TÉR, 
HR mérés, stb.) 

39 79,6% 

HR információs technológia használata 21 45,7% 

Idegen nyelvű kommunikáció 40 80,0% 

 
 
3.8 TUDÁSMENEDZSMENT A HR-BEN 
 
A tudásmenedzsment nem más, mint egy adott szervezet dolgozói kollektív tudásának (know-
how, képességek és intellektuális képességek) integrált módon történő irányítása, megosztása. A 
jelzett kérdéskörrel HR területen érvényesülő gyakorlattal kapcsolatban a következő három 
területet vizsgáltunk: 

� a személyes HR kompetenciafejlesztés módszerei, 

� a HR tudásáramok elősegítői, 

� a HR tudásáramok irányai. 
 
3.8.1 A SZEMÉLYES HR KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
 
A lengyel válaszadók a HR területén megvalósuló fontos személyes kompetenciafejlesztési 
lehetőségnek tartották az informális tanulást a helyi leányvállalat HR részlegében, valamint a 
helyi HR-képzést és fejlesztést. Fontosnak ítélték a válaszadók a kultúraközi képzést, míg a 
tanulás informális módja a válaszadók szerint az előbbieknél kisebb jelentőségű a tanulás 
szempontjából (35. táblázat). 

35. táblázat: A személyes HR kompetenciafejlesztés módozatainak 
fontossága (1-5-ös skálán, átlagban) 

 
 (Magyarázat: 5= fontos ⇒ 1 =nem fontos) 

 

Kompetenciafejlesztési módok A válaszok átlaga 

Informális tanulás a leányvállalat HR részlegében  3,34 

Informális tanulás másik leányvállalat HR részlegében  2,43 

Informális tanulás az anyavállalatnál  2,86 

Helyi HR-képzés és fejlesztés 3,38 
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HR-képzés és fejlesztés az anyavállalatnál  3,29 

HR-képzés és fejlesztés más leányvállalatnál  2,80 

 
3.8.2 AZ ANYA- ÉS A LEÁNYVÁLLALAT KÖZÖTTI HR-TUDÁSTRANSZFER  
 
A válaszadók a HR tudásáramok (36. táblázat) értékelésekor az anyavállalattól induló tudásáramot 
ítélték a legfontosabbnak. 

36.  táblázat: A HR tudásáramok (1-5 skálán, átlagban) 

(Magyarázat: 5= fontos ⇒ 1 =nem fontos) 

Tudásáramok a HR területén A válaszok átlaga 

HR-tudástranszfer az anyavállalattól az Önök leányvállalata irányába  3,53 

HR-tudástranszfer az Önök leány-vállalatától az anyavállalat irányába 3,00 

HR-tudástranszfer az Önök leány-vállalata és más leányvállalatok között 2,98 

HR-tudástranszfer az Ön leány-vállalatánál a HR részlegen belül 3,12 

HR-tudástranszfer az Ön leányvállalata és más szervezeti egységek között 3,45 

 
 
3.9 A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI 
 
A felmérésben szereplő megkérdezettek szinte kivétel nélkül egyetemi, főiskolai, vagy azzal 
egyenértékű végzettséggel rendelkeztek, néhányuknak PhD. fokozatuk is van (37. táblázat). 

37.  táblázat: Az iskolai végzettség szintje 

A kitöltő végzettségi szintje Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Egyetemi doktor (PhD) 6 11,3% 

Egyetem (MSc) 42 79,2% 

Főiskola (BSc) 5 9,4% 

Egyéb 0 0,0% 

Összesen 53 100,0% 

 
A lengyelországi válaszadók döntő többsége (57,7%) műszaki végzettségű (38. táblázat), de volt 
közöttük a természettudományok terén diplomát szerzett szakember is. Több mint egyharmaduk a 
társadalomtudományok területén diplomázott.  

38.  táblázat: A szakmai végzettség területe 

A kitöltő végzettségének szakmai területe Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
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Természettudomány 3 5,8% 

Műszaki 30 57,7% 

Társadalomtudomány 19 36,5% 

Egyéb 0 0,0% 

Összesen 52 100,0% 

 
 
A válaszadók 40%-a 5 évnél rövidebb ideje, a fele kevesebb, mint három éve dolgozott jelenlegi 
pozíciójában (39. táblázat). A válaszadók több mint fele (60%) hosszabb ideje, jellemzően 3-10 
éve állt a posztján.  

39. táblázat: A jelenlegi pozícióban eltöltött idő 

A jelenlegi pozícióban eltöltött idő (év) Gyakoriság Megoszlás 

0-3 év 20 40,0% 

3-5 év 16 32,0% 

5-10 év  11 22,0% 

10-15 év 3 6,0% 

15 fölött 0 0,0% 

Összesen 50 100,0% 

3.10 A HR JÖVŐBELI FELADATAI 
 
3.10.1 A HR SZÁMÁRA FELADATOT JELENTŐ FŐBB ÜZLETI KÉRDÉSEK, 

TRENDEK 
 
A megkérdezett HR vezetők az elkövetkező 12-24 hónap kulcskérdéseivel összefüggésben (40. 
táblázat) a gyorsan növekedő szervezeteket, a dolgozók ösztönzését, és az elkötelezettség 
emelését állították a fontossági rangsor legelejére. Ehhez sokak számára vagy cégfejlesztési, vagy 
a globalizációhoz való alkalmazkodás feladatai társulnak. 
 

40. táblázat:Az elkövetkező 1-2 év fontosabb üzleti kihívásai 

A főbb üzleti irányok, kihívások fontossági rangsora 

Gyorsan növekedő szervezetek 

Dolgozók ösztönzése  

Elkötelezettség emelése 
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Személyzetfejlesztés 

Tehetségmenedzsment hiánya 

Vezetés fejlesztés 
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4 MAGYARORSZÁG (SZABÓ KATALIN – DOBRAI KATALIN-KOVÁCS ILDIKÓ 
ÉVA – KAROLINY MÁRTONNÉ – POÓR JÓZSEF) 

 
4.1 BEVEZETÉS 
 

Ebben a fejezetben 118 magyarországi nemzetközi vállalatnál szerzett tapasztalatainkat 
szeretnénk bemutatni.  

 
Térkép 

 
 
 

Lakosság: 9.956.108 fő 
Terület: 93.030 km2 
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4.2 FDI ÉS FOGLALKOZTATÁS MAGYARORSZÁGON 
 
4.2.1 A KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK SZÁRMAZÁSI ORSZÁGAI ÉS 

SZEKTORÁLIS MEGOSZLÁSA 
 
Az FDI jelentőségének megítélése kapcsán Hunya (2000) munkájában a cégek eredetének a 
fontosságára hívja fel a figyelmet. Az évezred elején e tekintetben az alábbi megoszlási sorrend 
volt a jellemző hazánkban: 
 

� Németország 

� USA 

� Hollandia 

� Ausztria 

� Egyesült Királyság 

� Franciaország 

� Olaszország 

� Belgium 

� Svájc 

� Japán 

� Luxemburg 
 

A külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI) magyarországi állománya 2012 végén 78,5 milliárd 
euró volt, ami a GDP arányában a legmagasabb, illetve egy főre vetítve a második legmagasabb a 
közép-európai térségben. 64,2 milliárd eurót tett ki a részvény, egyéb részesedés és újra 
befektetett jövedelem formájú befektetések állománya, 14,3 milliárdot pedig az egyéb tőke 
állománya. (A 2011 végéhez képest történt jelentős (euróban számított) állománynövekedésben 
szerepet játszott a forint 6,4%-os erősödése is.) (Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013) 
 
A Magyarországon végrehajtott külföldi közvetlen tőkebefektetések állományában a 2012. év 
végi adatok szerint a legjelentősebb befektető országok sorrendje valamelyest módosult a Hunya 
általi (2000) kimutatáshoz képest (41. táblázat).  Ezek szerint a kétezres évek első évtizedének 
végére a Magyarországra érkezett FDI állományának legnagyobb része (20,8 milliárd euró, 
26,4%) Németországból származik. Meghatározó szerepe van még Luxemburgnak (10,1 milliárd 
euró, 12,8%), Hollandiának (9,6 milliárd euró, 12,3%), Ausztriának (9 milliárd euró, 11,5%), 
Franciaországnak (3,5 milliárd euró, 4,4%) is.  Az USA-ból érkezett 2,5 milliárd euró részaránya 
már csak 3,2%. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a magas luxemburgi, illetve holland befektetési 
összeg sok esetben arra vezethető vissza, hogy számos vállalat az ottani leánycégén keresztül 
valósítja meg a befektetését. Összességében viszont az állapítható meg, hogy a közvetlen 
tőkebefektetések állományának több, mint 2/3-a (78,6%) az Európai Unióból származik. 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013) 
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41. táblázat: Külföldi tőkebefektetések származási ország szerint 
(2008) 

Sorrend Ország % 

1 Németország 26,4 

2 Luxemburg 12,8 

3 Hollandia 12,3 

4 Ausztria 11,5 

5 Franciaország 4,4 

6 Egyesült Királyság 3,5 

7 USA 3,2 

8 Belgium 2,9 

9 Svájc 2,6 

10 Ciprus 1,8 

11 Dél-Korea 1,2 

12 Spanyolország 1,0 

13 Japán 1,0 

14 Egyéb országok 16,2 

 Összesen 100 

Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium (2013): Áttekintés az aktuális működőtőke-beáramlási folyamatokról. 
Versenyképességi Főosztály. Budapest, 2013. december 23. 

 
Míg az évezred elején a külföldi befektetések legjelentősebb része az iparhoz kötődött (lásd 11. 
ábra), ez a helyzet napjainkra jelentősen megváltozott. 

11. ábra: Jellegzetes FDI területek Magyarországon (1989-2002) 

 
Forrás: Sohinger, J. (2005): Growth and Convergence in European Transition Economies. Eastern European 

Economics, Vol. 43, 2:73-94. 
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A külföldi befektetések állományának közel háromnegyede a szolgáltató ágazatokhoz kötődik Az 
üzletvezetési, vezetői tanácsadás (25,3 milliárd euró, 32,5%), a kereskedelem, javítás (8,6 milliárd 
euró, 11%), az ingatlanügyletek ágazatban (4,9 milliárd euró, 6,4%), a bankszektorban (4,7 
milliárd euró, 6,1%), a távközlés (3,1 milliárd euró, 3,9%), az egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
(2,8 milliárd euró, 3,6%) és a szállítás-raktározás (1,8 milliárd euró, 2,3%) ágazatban található a 
legtöbb külföldi közvetlentőke-befektetés. 
 

42. táblázat: Külföldi tőkebefektetések szektorális bontásban ( 

Sorrend Ágazatok 
Megoszlás 

% 

1 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás 32,5 

2 Kereskedelem, javítás 11,0 

3 Ingatlanügyletek 6,4 

4 Bankszektor 6,1 

5 Energiaszektor 4,1 

6 Távközlés 3,9 

7 Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 3,6 

8 Járműgyártás 3,2 

9 Számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása 2,9 

10 Gyógyszergyártás 2,7 

11 Élelmiszeripar 2,4 

12 Szállítás, raktározás 2,3 

13 Külföldiek magyarországi ingatlanai 2,0 

14 Nem fém ásványi termék gyártása 1,7 

15 Egyéb ágazatok 7,9 

16 Egyéb feldolgozóipar 7,4 

 Összesen 100% 

Forrás: GMGEF (2010): Áttekintés az aktuális működőtőke-beáramlási folyamatokról. Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium Gazdaságpolitikai és Elemzési Főosztály (GMGEF), Budapest, március 31. 

 

A feldolgozóiparban a befektetések 20,4%-a található (15,8 milliárd euró); ezen belül is a 
járműgyártásban (2,5 milliárd euró, 3,2%), a számítógép, elektronikai, optikai termékek 
gyártásában (2,3 milliárd euró, 2,9%), a gyógyszeriparban (2,1 milliárd euró, 2,7%), az 
élelmiszeriparban (1,9 milliárd euró, 2,4%), illetve a nem fém ásványi termék gyártása ágazatban 
(1,3 milliárd euró, 1,7%) található a legtöbb külföldi tőke. A feldolgozóipar állománya, illetve 
aránya nőtt, míg a szolgáltató ágazatoké csökkent 2011 végéhez képest. Kiemelendő még az 
energiaszektorban (3,2 milliárd euró, 4,1%) található, illetve a külföldiek tulajdonában lévő 
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ingatlanokkal (1,5 milliárd euró, 2%) kapcsolatos állomány. (Nemzetgazdasági Minisztérium, 
2013) 

Más vizsgálatok is azt mutatják, hogy a beáramló működő tőke jellemzői megváltoztak. Az utóbbi 
években a kis tőkeigényű, ám sok, jellemzően kvalifikált munkahelyet teremtő, szolgáltató típusú 
beruházások előretörését tapasztaljuk Magyarországon, amely követi a hazai társadalmi 
változásokat is. Ez a tendencia azonban független a gazdasági válságtól. A rendelkezésre álló 
adatok alapján, a gazdasági válságnak nincs olyan hatása, amely a működőtőke-beáramlás ágazati 
összetételében statisztikailag is kimutatható változást okozna (KSH,2010a). 
 
A KSH (2010) vizsgálatai szerint a Magyarországon működő nemzetközi cégek száma, amely 
1988-ben alig pár tucat volt, 2008-ban majdnem elérte a 29 ezret (43. táblázat). 
 

43. táblázat: A magyar gazdaságban működő külföldi tulajdonú cégek 
száma (1995-2008) 

No Ágazati csoportok 1995 2000 2005 2008 

1. Mező-, vad-, erdő-, halgazdálkodás 785 885 747 731 

2. Ipar (Bányászat+összes ipar) 4219 4210 3512 3583 

3. Építőipar 1192 1129 965 884 

4. Kereskedelem+hotel+szállítás 13961 13473 11731 11158 

5. Pénzügyi szolgáltatások 132 201 236 314 

6. Ingatlan+gazdasági szolgáltatások 3466 5864 7987 11454 

7. Egyéb 857 872 841 870 

 Összesen 24612 26634 26019 28994 

Forrás: KSH (2010b): Külföldi érdekeltségű vállalkozások külföldi tőkéje gazdasági ág szerint (1995–2008) 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk002b.html. 

 

(Magyarázat: A táblázatban szereplő vállalatok körébe a teljes egészében, vagy többségében 
külföldi érdekeltségű vállalkozások tartoznak, valamint a magyar és külföldi érdekeltségű 
vállalatok legalább 10%-os külföldi részesedéssel.) 

Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági 
tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és a 
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó 
EK-rendeletek értelmében az Európai Unió 2008-tól minden tagállam számára előírja az új 
tevékenységi osztályozás kötelező alkalmazását a statisztikai adatgyűjtésekben és 
nyilvántartásokban (regiszterekben). Ennek megfelelően szeretnénk mutatni, hogy hogyan 
alakultak 2008-tól 2011-ig a magyar gazdaságban működő külföldi tulajdonú cégek számadatai. A 
44. számú táblázat azt mutatja, hogy 2008-tól kezdőden négy év alatt Magyarországon 
összességében közel ezerrel nőtt a külföldi tulajdonnal rendelkező cégek száma. 
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44. táblázat: A magyar gazdaságban működő külföldi tulajdonú cégek 
száma (2008-2011) 

No Ágazati csoportok 2008 2009 2010 2011 

1. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 705 737 774 751 

2. Ipar 3 462 3 404 3 383 3 379 

3. Építőipar 1 520 1 473 1 418 1 358 

4. Kereskedelem, gépjárműjavítás 8 872 8 838 9 001 9 208 

5. Szállítás, raktározás 731 744 764 775 

6. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 1 289 1 363 1 383 1 386 

7 Információ, kommunikáció 1 067 1 051 1 070 1 133 

8 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 636 314 344 371 

9 Ingatlanügyletek 6 675 6 810 6 902 6 760 

10 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 2 383 2 442 2 872 2 939 

11 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

1 000 1 323 1 076 1 105 

13 Oktatás 133 153 162 166 

14 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 151 160 167 165 

15 Művészet, szórakoztatás, szabad idő 198 172 194 194 

16 Egyéb szolgáltatás 171 168 178 189 

 Összesen 28 993 29 152 29 688 29 879 

Forrás: KSH (2014): Külföldi érdekeltségű vállalkozások külföldi tőkéje gazdasági ág szerint (2008–2011) 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk010.html 

 
 
4.2.2 A KÜLFÖLDI TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSOK FOGLALKOZTATÁSI 

SZEREPE 
 
A külföldi érdekeltségű vállalkozások igen lényeges szerepet töltenek be a foglalkoztatásban. Míg 
a külföldi tulajdonú cégek 1995-ben közel fél millió főt foglalkoztattak Magyarországon, addig ez 
a szám 2008-ban már közel 658 ezer fő volt. 2008-ban lefedte a magyar nemzetgazdaságban 
foglalkoztatottak egyötödét és a versenyszférában foglalkoztatottak közel egyharmadát (KSH, 
2010c és 2010d). A gazdasági válság következtében kedvezőtlenebbé váló piaci környezet a 
külföldi érdekeltségű vállalkozások működését is befolyásolta, melynek következtében a 
foglalkoztatás 2009-ben némileg csökkent, majd 2010-től újból növekedési pályára lépett. 
 

45.  táblázat: A külföldi érdekeltségű vállalkozások száma és az 
átlagos statisztikai állományi létszáma Magyarországon 2008-2011 

Évek A külföldi érdekeltségű vállalkozások 
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száma (db) 
átlagos statisztikai állományi 

létszáma (fő) 

2008 28.993 657.540 

2009 29.152 642.257 

2010 29.688 649.139 

2011 29.879 656.187 

Forrás: KSH: Külföldi érdekeltségű vállalkozások adatai. 
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp?query=kshquery 

 
A külföldi érdekeltségű szervezetek által foglalkoztatottak területi megoszlása erős közép- 
magyarországi koncentrációt mutat (lásd 12. ábra és 46. táblázat). Munkaerő-piaci jelentőségük 
különösen a gazdaságilag fejlettebb régiókban (Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Nyugat-
Dunántúl) kiemelkedő, ahol legalább minden második munkavállalónak biztosítottak 
jövedelemszerzési lehetőséget. Ezzel szemben a befektetési szempontból kevésbé preferált 
Alföldön csupán minden harmadik, negyedik alkalmazott jutott munkalehetőséghez nemzetközi 
tőkével rendelkező szervezetekben. (KSH, 2010,c) 

12. ábra: Külföldi érdekeltségű vállalkozások foglalkoztatottjai régiónként (2010) 

 

Forrás: KSH: 
http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/kmt.html?mapid=qpk005&layer=regi&color=1&meth=sug&catnum=4 

 

46. táblázat: Külföldi érdekeltségű vállalkozások átlagos statisztikai 
állományi létszáma régiónként (2010) 

Régió 
Külföldi érdekeltségű 

vállalkozások átlagos statisztikai 
állományi létszáma (fő) 

Közép-Magyarország 379.501 

Közép-Dunántúl 90.127 

Nyugat-Dunántúl 62.641 

Észak-Magyarország 45.381 

Dél-Alföld 33.014 
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Észak-Alföld 32.568 

Dél-Dunántúl 27.181 

Forrás: KSH: 
http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/kmt.html?mapid=qpk005&layer=regi&color=1&meth=sug&catnum=4 

 
4.3 A FELMÉRÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK JELLEMZŐI 
 
A kérdőíves felmérésben összesen 118 külföldi tulajdonú, jogilag önálló leányvállalat vett részt. 
 
4.3.1 SZERVEZETI MÉRET  
 
A 47. számú táblázat adatai szerint a felmérésben részt vevő leányvállalatoknál a vizsgált 2011-es 
évben több mint 157 ezer fő dolgozott. A táblázatokban foglaltak alapján megállapítható, hogy a 
cégek többsége létszámuk alapján inkább a nagyvállalati kategóriába sorolható, hiszen a 
foglalkoztatottak száma alapján a felmérésben résztvevők jelentős hányada (60%-a) a 
nagyvállalati (250 fő fölötti) kategóriába sorolható. 
  

47. táblázat: Létszám (2011) (fő) 

Vállalati összlétszám Gyakoriság Megoszlás 

250 fő alatt 46 40,0% 

251-1000 fő 30 26,1% 

1001-2000 fő 18 15,7% 

2001-5000 fő 15 13,0% 

5000 fő felett 6 5,2% 

Összesen 115 100% 

 
4.3.2 A SZERVEZET MANDÁTUMA 
 
Felmérésünkben azt is vizsgáltuk, hogy ezek a válaszadó szervezetek MNV-k leányvállalataiként 
milyen mértékben ellenőrzik a teljes értékláncot (value chain)3. 
 
A vizsgálatban szereplő leányvállalatok 81,4 %-a tipikus helyi leányvállalati szerepet tölt be 
(termelés/szolgáltatás). A válaszadók másik 46,6 %-a jelentős mandátummal rendelkezik az 
értékesítés területén. A fennmaradók viszont a teljes értéklánc csupán egy elemének (pl.: 
fejlesztés) letéteményese Magyarországon (48. táblázat).  

48.  táblázat: A felmérésben részt vevő leányvállalatok mandátuma* 

                                                 
3 A mandátumok értelmezése a 2.3.2. alfejezetben olvasható. 
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Leányvállalatának szerepei és mandátumai Gyakoriság Megoszlás 

Mandátum 1 32 27,1% 

Mandátum 2 35 29,7% 

Mandátum 3 96 81,4% 

Mandátum 4 28 23,7% 

Mandátum 5 55 46,6% 

 
4.3.3 A MULTINACIONÁLIS VÁLLALAT LEÁNYVÁLLALATAINAK SZÁMA A 

FELMÉRÉST KÉSZÍTŐ ORSZÁGBAN 
 
A felmérésben résztvevő vállalatok nagyobb hányada (61,6%-a) csupán egy leányvállalattal 
vannak jelen az országban, 38,4%-uk pedig azt válaszolta, hogy több jogilag önálló egységet 
működtet hazánkban. 

49. táblázat: A válaszadó MNC Magyarországon működő 
leányvállalatainak száma 

A leányvállalatok száma   Gyakoriság Megoszlás 

Csak 1 (egy), a válaszadó leányvállalat működik a 
felmérést készítő országban 

69 61,6% 

A válaszadó leányvállalatán kívül több jogilag önálló 
egységet is működtet a felmérést készítő országban 

43 38,4% 

Összesen 112 100,0% 

 
 
4.3.4 AZ ANYAVÁLLALAT EREDETE 
 
A vizsgálatban részt vevő leányvállalatok 20 különböző országból érkeztek Magyarországra (50. 
táblázat). Több mint 70 százalékuk a következő négy országból: Németország, USA, 
Franciaország, Ausztria, míg a fennmaradó mintegy 30 %-on további 16 ország osztozik. 
 

50.  táblázat: A felmérésben részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
országonként  

Az anyavállalat eredete Gyakoriság Megoszlás 

Ausztria 8 6,8% 

Csehország 2 1,7% 

Finnország 2 1,7% 

Franciaország 8 6,8% 
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Az anyavállalat eredete Gyakoriság Megoszlás 

Németország 40 33,9% 

Holland 4 3,4% 

Olaszország 3 2,5% 

Japán 3 2,5% 

Svédország 2 1,7% 

Svájc 7 5,9% 

Egyesült Királyság 3 2,5% 

USA 29 24,6% 

Egyéb 7 5,9% 

Összesen 118 100,0% 

 
A fentiekben bemutatott összetétel részben megegyezik a magyar Központi Statisztikai Hivatal 
rangsorával, ugyanis a német, francia és USA-beli befektetők jelentős szerepet játszanak a magyar 
gazdaság egészében, éppúgy, mint a felmérésbeli mintában. A mintabeli szervezetek között 
viszont alulreprezentáltak például a holland és luxemburgi szereplők.  
 
Ha a válaszadók anyavállalatainak menedzsment kultúrák szerinti eredete szerint vizsgálódunk 
(51. táblázat), akkor a megállapítható, hogy mintánkban legnagyobb arányban az ún. germán 
(51,7 %) és az angolszász  (28 %) menedzsment kultúrájú cégek vannak jelen. A magyar 
trendekben fellelhető, hogy a hagyományos multik csoportjai (amerikai, nyugat-európai és japán) 
mellett megjelentek az ún. feltörekvő (emerging) és az átmeneti (transitional) országok cégei is. 

51. táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
menedzsment kultúrák szerint  

Az anyavállalat menedzsment 
kultúrák szerinti eredete Gyakoriság Megoszlás 

Északi 5 4,2% 

Germán 61 51,7% 

Latin és dél-európai 12 10,2% 

Angolszász 33 28,0% 

Kelet-európai 2 1,7% 

Ázsiai 4 3,4% 

Egyéb (Izrael) 1 0,8% 

Összesen 118 100,0% 
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4.3.5 A LEÁNYVÁLLALATOK MEGALAKULÁSÁNAK  JELLEMZŐI 
 
A vizsgált leányvállalatok több mint 40%-ának külföldi tulajdonosai már az 1990 előtti években 
hajtották vége a többségi irányítás átvételét vagy a zöldmezős beruházásokat. A cégek következő 
bő 40%-a az 1990 és 2000 közötti időszakban érkezett Magyarországra. A vizsgálatban szereplő  
cégeknek alig 15%-a érkezett a millennium éve után Magyarországra (52. táblázat).  
 
A felmérésben részt vevő cégek külföldi tulajdonosainak kicsit több, mint fele (53,9%) 
felvásárlással egybekötött privatizáció vagy az azt követő akvizíció útján szerzett többségi 
irányítást a magyarországi vállalatokban, míg kisebbik hányaduk (46,1%) zöldmezős beruházást 
megvalósítva érkezett Magyarországra. 
 

52.  táblázat: A felmérésben részt vevők belépési ideje és módja  

A leányvállalat 
megalakulásának 

ideje 

Felvásárlás, 
összevonás 

Zöldmezős 
beruházás 

Összesen Megoszlás 

1990 előtt 27 33 50 43,5% 

1990-1995 16 13 29 25,2% 

1996-2000 9 12 21 18,3% 

2001-2005 9 5 14 12,2% 

2005 után 1 0 1 0,9% 

Összesen 62 53 115 100,0% 

%-os megoszlás 53,9% 46,1% 100%  

 
4.3.6 MŰKÖDÉSI TERÜLET: SZEKTOR-ÁGAZAT 
 
A vizsgált szervezetek többsége (40,7%) pénzügyi, más vagy belső üzleti szolgáltatásokkal 
foglalkozik, ettől csak némileg marad el a hagyományos termelő tevékenységgel foglalkozó 
aránya (38,1 %), míg a többiek (21,2%) kereskedelmi szektorba érkeztek (lásd 53. táblázat). 

 

53.  táblázat: A résztvevők szektorális hovatartozása  

A leányvállalati tevékenység fő ágazata Gyakoriság Megoszlás 

Ipar 45 38,1% 

Kereskedelem 25 21,2% 

Pénzügyi szolgáltatás 15 12,7% 

Más szolgáltatások 26 22,0% 

Belső üzleti szolgáltatás 3 2,5% 



 - 66 -Magyarország (Szabó Katalin – Dobrai katalin-Kovács Ildikó Éva –

 

A leányvállalati tevékenység fő ágazata Gyakoriság Megoszlás 

Egyéb 4 3,4% 

Összesen 118 100,0% 

 

4.4 A VÁLLALAT FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI A VIZSGÁLAT 
IDŐSZAKÁBAN 

 
Az alcímben jelzett kérdéskörrel kapcsolatban azt vizsgáltuk, hogy a következő három stratégiai 
orientáció milyen súllyal szerepelt a válaszadók esetében: 

� növekedés, piacbővítés, portfólió-bővítés, 

� stabilitás, hatékonyságjavítás, nyereségmegtartás, alkalmazkodás a piaci helyzethez, 

� létszámcsökkentés, racionalizálás. 
 
4.4.1 FŐBB STRATÉGIAI PROBLÉMÁK-ORIENTÁCIÓK 
 
A vizsgálat időszakában a magyarországi válaszadók többsége (55,6%) a növekedést és portfólió 
bővítést jelölte a legfontosabb stratégiai orientációnak. A létszámcsökkentést a válaszadók alig 
3,4%-a alkalmazta, míg stabilitás, a stabilitás megőrzése a megkérdezett cégek közel 40,2%-ának 
stratégiai irányát jellemezte. (54. táblázat). 

54. táblázat: A főbb stratégiai problémák és orientációk 

A főbb stratégiai 
problémák, orientációk 

Az „igen” válaszok  

gyakorisága megoszlása 

Növekedés, piacbővítés 65 55,6% 

Stabilitás megőrzés 47 40,2% 

Méretcsökkentés 4 3,4% 

Egyéb 1 0,9% 

Összesen 117 100,0% 
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4.4.2 A FŐBB VERSENYTÉNYEZŐK A VIZSGÁLAT IDŐSZAKÁBAN 
 
A cégek legfontosabb versenytényezői közül (a felsoroltak esetén egyidejűleg többet is meg 
lehetett jelölni) a legtöbben (68,6%) a minőségi munkaerőt választották. (55. táblázat) Közel 
hasonló arányban (62,7%) az optimális üzem/szervezet méretet jelölték meg. A válaszadók által 
hasonló arányban megjelölt következő két sikertényezőként megjelölt tényező a menedzsment 
színvonala (39,8%) és a termelési technológia (39,0%) volt. Az előzőeknél jóval kisebb 
fontosságot tulajdonítottak a válaszadók a pénzügyi források hozzáférhetősáégének (29,7%) és az 
alacsony munkaerőköltségeknek (26,3%) . 
 

55.  táblázat: A szervezeti versenytényezők fontossága 

Versenytényezők  
Az „igen” válaszok  

gyakorisága Megoszlás  

Optimális üzem/szervezeti méret 74 62,7% 

Minőségi munkaerő 81 68,6% 

Pénzügyi források hozzáférhetősége 35 29,7% 

Menedzsment színvonala 47 39,8% 

Termelési technológia 46 39,0% 

Alacsony munkaerő költségek 31 26,3% 

Egyéb 20 16,9% 

 
4.4.3 LEÁNYVÁLLALATI KULCSTELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

56. táblázat: A vállalati teljesítmények értékelése 

Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság %

Gyenge 2 1,7% 0 0,0% 1 0,9% 3 2,6%

Átlag alatti 7 6,0% 1 0,9% 10 8,5% 6 5,2%

A versenytársakkal azonos 49 42,2% 22 18,8% 44 37,6% 48 41,4%

Jobb, mint az átlag 45 38,8% 59 50,4% 37 31,6% 36 31,0%

Kiemelkedő 13 11,2% 35 29,9% 25 21,4% 23 19,8%

Összesen 116 100,0% 117 100,0% 117 100,0% 116 100,0%

A vállalat teljesítménye
 Nyereségesség  Szolgáltatás minősége Innovációs ráta

Környezetvédelmi 
ügyek

  
 
A válaszadók túlnyomó többsége a vállalati teljesítményekről úgy nyilatkozott, hogy legalább a 
versenytársakkal azonos mértékben, vagy az átlagnál jobban teljesítettek. A válaszok azonban a  
szervezeti teljesítmények eltérő mutatói tekintetében mutatnak némi eltérést. (56. táblázat) A 
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nyereségesség szempontjából 42,2%-uk versenytársakkal azonosnak tekinti magát, 38,8%-uk az 
átlagnál jobbnak, 11,2%-uk pedig kiemelkedőnek tartja vállalatát ebből a szempontból. A 
szolgáltatás minősége fontos verseny és teljesítménymérő tényező, melyre a megkérdezett 
vállalatok nagy hangsúlyt fektetnek rá, amit a válaszok is visszatükröztek. E téren a válaszadók 
fele (50,4%-uk) az átlagnál jobbnak, közel 30%-uk pedig kiemelkedőnek ítélte meg vállalatát. Az 
innovációs ráta esetén a legtöbben  (37,6%) a versenytársakkal azonos szintűnek minősítette 
cégét, míg az átlagnál jobbak 31,6%-ot tettek ki, és 21,4%-uk kifejezetten kimagaslónak tartja az 
innovációs teljesítményét. A környezetvédelmi ügyek tekintetében a versenytársakkal hasonlónak 
vélik a legtöbben magukat (41,4%), de a válaszadók 31%+19,8%-a azt nyilatkozta hogy náluk 
jobban (jobban az átlagnál vagy éppen kiemelkedően) teljesíttek. 
 
4.5 A HR-MUNKA KULCSMUTATÓINAK JELLEMZŐI 
 
Ebben a részben a következő HR-jellemzőkről adunk képet: 

� A HR-részleg létszámának és leterheltségének alakulása,  

� A HR munka fontosságát, eredményeit, hatékonysági jellemzőit reprezentáló főbb 
mutatók, valamint  a képzési költségkeret relatív súlya. 

 
4.5.1 A HR DOLGOZÓK LÉTSZÁMA 
 
A megkérdezett cégeknél az egy HR dolgozó által kiszolgált átlagos foglalkoztatotti létszám 
2011-ben 68 fő volt. A vizsgált cégeknél a HR összlétszám 2321 fő volt, és összesen 157792 fő a 
foglalkoztatottak összlétszáma. (57. táblázat) 
 

57. táblázat: A részt vevő cégek össz- és HR-létszám jellemzői (fő) 

Létszám 

Év 
 
A foglalkoztatottak 

 összlétszáma 

A foglalkoztatott 
HR létszám 

Egy HR 
alkalmazottra jutó 

összlétszám (fő) 

2011 157792 2321 68 

 
A vizsgált szervezetek HR-részlegei átlagosan 20 fővel rendelkeznek. Az eredmények szerint a 
magas átlagérték ellenére a válaszadók közel 40%-a 1-4 fős HR részleggel rendelkezik, és 
csaknem ¼-ük esetében 15-20 vagy annál magasabb a HR osztály létszáma. (58. táblázat) 
 

58.  táblázat: A HR-részleg létszáma (fő) 

Az összes HR dolgozó  
(fő) 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Nincs 4 3,4% 

1-4  46 39,7% 

5-10  23 19,8% 
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11-15  16 13,8% 

15-20  4 3,4% 

20 - 23 19,8% 

Összesen 93 80,2% 

Átlag 20 fő 

 
4.5.2 AZ ÉVES BÉRKÖLTSÉG ARÁNYA 
 
Az 59. táblázat a válaszadó cégek éves bérköltségük összköltségen belüli aránya szerinti 
megoszlását mutatja. Ezek alapján megállapítható, hogy a válaszadók e jellemző tekintetében 
változatos képet mutatnak, ugyanis míg majdnem egyötödüknél csupán 5% alatti,  de közel 
hasonló részarányuknál 21-30, illetve 31-40% közötti a bérköltséghányad-mutató, ugyanakkor ezt 
az arányt erősen megközelíti azon cégek aránya is, ahol a 40, sőt az 50%-ot is meghaladja e 
mutató értéke. 
  

59. táblázat: Az éves bérköltség összköltségen belüli aránya (%) 

 
Bérköltséghányad  

2011 

Gyakoriság  Megoszlás 

5 % alatt 17 19,8% 

5-10 % 10 11,6% 

11-20 % 13 15,1% 

21-30% 16 18,6% 

31-40 % 15 17,4% 

41-50 % 5 5,8% 

50 % fölött 10 11,6% 

Összesen 86 100,0% 

 
4.5.3 A KÉPZÉSI KÖLTSÉGKERET RELATÍV SÚLYA 
 
A szakirodalom a korszerű és eredményes HR-munka egyik fontos mutatószámaként tekint a 
képzési költségek relatív súlyának (a teljes éves bérköltséghez viszonyított) alakulására. Az e 
kérdésre válaszadó cégek 42,1%-a 1-3% közötti sávban jelölte meg a képzési költségkeret súlyát. 
Miközben egyötödük 3-5% között, addig alig 10%-uk költi a bérköltségek 5-10 %-át tréningre és 
személyzetfejlesztésre. (60. táblázat) 
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60.  táblázat: Az éves képzési költség a teljes éves bérköltség %-ában 

 
Képzési költség / éves bérköltség 

(%) 

2011 

Gyakoriság  Megoszlás 

1% alatt 30 28,0% 

1-3 % 45 42,1% 

3-5% 22 20,6% 

5-10% 10 9,3% 

Összesen 107 100,0% 

 
4.6 A HR RÉSZLEG MŰKÖDÉSE 
 
4.6.1 A KÖZPONTI ÉS A HELYI HR SZERVEZET VISZONYA 
 
A vizsgált vállalatok körében sokféle szerepmegosztási gyakorlatot találtunk (61. táblázat). 

� A tipikus, a válaszadók több, mint felénél (53,4%) érvényesülő megoldás az, hogy a 
vállalati központ HR részlege általános irányelveket fogalmaz meg és egységes 
keretrendszert biztosít a leányvállalatoknál tevékenykedő HR részlegek munkájához. 

� A cégek kicsit több, mint 1/5-e (20,7%) azt válaszolta, hogy a részletes HR modell 
kidolgozása is a központ feladata volt, és itt a személyzeti irányelveken túl az 
eljárásmódok, folyamatok szabályainak elkészítése is centralizáltan történik, illetve 
hogy náluk gyakorlatilag teljes a centralizáció. 

� A válaszadó leányvállalatok HR-részlegeinek újabb mintegy 1/5-e viszont azt 
válaszolta, hogy a központ csupán auditori szerepet betöltve információkat, riportokat 
vár, illetve, hogy a központtól szinte teljesen szabad kezet kap HR munkája 
végzésekor. 

� Teljes centralizációról csupán a válaszadók 6% számolt be. 
 

61.  táblázat: A központi (HQ) HR szervezet jellemző szerepkörei 

Szerepkörök 
Az „igen” válaszok  

gyakorisága megoszlása 

 Nagymértékű döntési és végrehajtási szabadságot ad (decentralizáció) 23 19,8% 

Általános irányelveket és keretrendszert biztosít a leányvállalati HR 
részlegeknek 62 53,4% 

Részletes HR modell, személyzeti politika, folyamatok és szabályozás 
megadása  24 20,7% 
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Szerepkörök 
Az „igen” válaszok  

gyakorisága megoszlása 

Minden kevésbé jelentős HR döntés forrása és beleszólás 
(centralizáció)  7 6,0% 

 
4.6.2 ELSŐDLEGES DÖNTÉSHOZATALI FELELŐSSÉG A FŐBB HR FUNKCIÓK 

TERÉN 
 
Mostani felmérésünk megerősíti azt, a más vizsgálatokban is kimutatott (CRANET, 2006 és 
Karoliny et al. 2009 és 2010) felismerést, hogy a HR funkciókkal kapcsolatos döntések 
meghozatala inkább a (helyi) vezetői hierarchia tagjainak és kevésbé a HR-részleg helyi 
munkatársainak a felelősségea. Sok tekintetben viszont közösen, azaz a a vezetők és a HR részleg 
munkatársai közötti egyeztetés, konzultáció alapján születnek meg a HR-döntések. 

62. táblázat: Döntéshozatali felelősség a HR kulcsfunkcióiban  

A HR kulcsfunkciói 
Helyi 

vezetők 

Helyi vezetők 
a HR 

részleggel 
konzultálva 

Helyi HR 
részleg a 

helyi 
vezetőkkel 

konzultálva 

Helyi HR 
részleg 

Emberi erőforrás tervezés 31,9% 46,6% 19,8% 1,7% 

Toborzás 12,9% 22,4% 32,8% 31,9% 

Kiválasztás 17,2% 35,3% 38,8% 8,6% 

Teljesítményértékelés 38,8% 35,3% 20,7% 5,2% 

Személyzetfejlesztés 25,6% 29,9% 36,8% 7,7% 

Tehetséggondozás 26,1% 30,4% 33,9% 9,6% 

Ösztönzés és juttatások 30,1% 38,1% 21,2% 10,6% 

Munkaügyi kapcsolatok 20,7% 17,2% 25,9% 36,2% 

Dolgozói (belső) kommunikáció 24,1% 20,7% 31,9% 23,3% 

HRIS (informatika) 24,5% 20,9% 20,9% 33,6% 

Munkavédelem, 
munkaegészségügy 

25,2% 18,3% 21,7% 34,8% 

Egyéb 60,0% 0,0% 10,0% 30,0% 

 
Ahogy az a 62. táblázatbeli adatokból is látszik, a HR kulcsfunkcióiban történő beavatkozások 
legtöbbjét a válaszadók többsége olyan közös döntés eredményének tartja, amelyekben a végső 
döntés inkább a vonalbeli vezetőké, amelyet jellemzően a HR-részleggel történő konzultáció 
alapján hoznak meg. A konzultáció utáni de vezetői döntéshozatal fő területei a magyar 
válaszadóknál az emberi erőforrás tervezés, ösztönzés és juttatások, teljesítményértékelés. 
Ritkábban, de más a vizsgálatainkban szereplő közép-kelet-európai országok gyakorlatánál 



 - 72 -Magyarország (Szabó Katalin – Dobrai katalin-Kovács Ildikó Éva –

 

erőteljesebben érvényesül a HR-döntésekkel járó kölcsönös felelősség, hogy a végső döntéshozó a 
helyi HR-részleg képviselője. A helyi HR részleg szakemberei Magyarországon is a munkaügyi 
kapcsolatokra vonatkozó döntésekben élvezik a legnagyobb szabadságot. 
 

 
4.6.3 A HR SZERVEZETEBEN VÉGREHAJTOTT ÁTALAKÍTÁSOK 
 
A legnagyobb változásként a HR üzleti partneri szerep/funkció erősödését (42,2%) és a HR üzleti 
partneri szerep/funkció bevezetését (27,6%) jelölték meg a válaszadók. 16 vállalat esetében HR 
feladatok kerültek kiszervezésre. A HRSSC és az önkiszolgáló HR alkalmazottak és/vagy vezetők 
számára történt bevezetése a vizsgált minta egytizedénél, illetve közel egyötödénél fordult elő. 
(63. táblázat) 
 
 

63. táblázat: HR szervezetben végrehajtott változások megvalósulása 

HR szervezetben végrehajtott változások megvalósulása 
Az „igen” válaszok  

gyakorisága megoszlása 

HR feladatok/funkciók kiszervezése 16 13,8% 

HR feladatok/funkciók visszakerülése a vezetéshez 19 16,4% 

HR üzleti partneri szerep/funkció bevezetése 32 27,6% 

HR üzleti partneri szerep/funkció erősödése 49 42,2% 

HRSSC* létrehozása 13 11,2% 

HR SSC létrehozása vállalati / regionális szinten 14 12,1% 

Önkiszolgáló HR bevezetése az alkalmazottak számára 18 15,5% 

Önkiszolgáló HR bevezetése vezetők számára 21 18,1% 

*Magyarázat: SSC=Shared Service Center 
 
 
4.6.4 A KÜLSŐ HR SZOLGÁLTATÓK SZEREPÉNEK ALAKULÁSA 
 
A képzés-fejlesztés a magyar válaszadóknál is az a HR kulcsfunkció, amelyben a legtöbb 
válaszadó cég külső szolgáltatót vett igénybe. Gyakori még a külső szolgáltatók részvétele a 
toborzás és kiválasztás terén, valamint az ösztönzés és javadalmazás, juttatások esetében. Ahol 
viszonylag kevesen jelezték, hogy támaszkodtak külső szolgáltatóra, az az emberi erőforrás 
tervezés, a munkaügyi kapcsolatok és a teljesítményértékelés (64. táblázat).  
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A cégek gyakorlata e téren vagy nem változott, vagy ha igen, akkor inkább a külső partnerek 
igénybevételének növekedéséről, mint csökkentéséről számoltak be. 

64. táblázat: A külső szolgáltatók szerepe és igénybevételük alakulása 
az egyes HR kulcsfunkciók területén 

HR kulcsfunkciók Növekedett Csökkent Változatlan 
Nem alkalmaz 

külső 
szolgáltatót 

Emberi erőforrás tervezés 5,2% 4,3% 6,9% 83,6% 

Toborzás 16,2% 17,9% 40,2% 25,6% 

Kiválasztás 11,1% 16,2% 30,8% 41,9% 

Teljesítményértékelés 4,3% 1,7% 15,4% 78,6% 

Személyzetfejlesztés 17,1% 7,7% 37,6% 37,6% 

Tehetséggondozás 12,2% 6,1% 23,5% 58,3% 

Ösztönzés és juttatások 7,7% 3,4% 24,8% 64,1% 

Munkaügyi kapcsolatok 2,6% 2,6% 27,4% 67,5% 

Dolgozói (belső) 
kommunikáció 

7,7% 2,6% 17,1% 72,6% 

HRIS (informatika) 23,1% 2,6% 34,2% 40,2% 

Munkavédelem, 
munkaegészségügy 

9,8% 2,7% 58,9% 28,6% 

 
4.6.5 HR FELELŐSÖK A HR-ES SZAKEMBER NÉLKÜLI SZERVEZETEKBEN 
 
Azoknál a válaszadó szervezeteknél, amelyek (még) nem alkalmaznak HR szakembert és nincs 
HR vezető, a következő pozíciójú személyek rendelkeznek a legnagyobb hatáskörrel HR 
kérdésekben (65. táblázat). 

65. táblázat: HR hatáskör 

Szerepkörök/pozíciók 
Az igen válaszok  

gyakorisága megoszlása 

Első számú vezető 16 13,6% 

Gazdasági/Adminisztratív vezető 5 4,2% 

Pénzügyi vezető 4 3,4% 
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Szerepkörök/pozíciók 
Az igen válaszok  

gyakorisága megoszlása 

Termelési vezető 0 0,0% 

Marketing/Értékesítési vezető 0 0,0% 

Egyéb 2 1,7% 
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4.7 KRITIKUS HR KÉRDÉSEK 
 
4.7.1 AZ EGYES HR FUNKCIÓK FONTOSSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 
 
A vizsgálat időszakában legkritikusabbnak tartott HR területek rangsorát (lásd 66. táblázat) a 
munkaügyi kapcsolatok, teljesítményértékelés, kommunikáció az alkalmazottakkal, képzés és 
fejlesztés vezette, kissé megelőzve, javadalmazás és juttatás, toborzás, és tehetséggondozás a 
képzés és fejlesztés kérdéseit. 
 
A válaszadók munkájuk legkevésbé kritikus területének az emberi erőforrás tervezést tartották. 

66. táblázat: A HR munka kritikus területei (1⇒⇒⇒⇒5-ös skálán, 
átlagban) 

(Magyarázat: 5= kritikus ⇒ 1 = egyáltalán nem kritikus) 

A 2011-ben kritikus emberi 
erőforrás menedzselési területek 

rangsora 
A válaszok átlaga 

Emberi erőforrás tervezés 2,90 

Toborzás és kiválasztás 2,97 

Teljesítményértékelés 3,32 

Képzés és fejlesztés 3,21 

Tehetséggondozás 2,98 

Javadalmazás és juttatások 2,91 

Munkaügyi kapcsolatok 3,69 

Kommunikáció az 
alkalmazottakkal 

3,21 

Egyéb 2,40 

 
4.7.2 A LEÁNYVÁLLALATOK  JELLEMZŐ HR FELTÉTELEI ÉS EREDMÉNYEI 
 
A magyar válaszadók többsége (60,4%) szerint fizikai dolgozókat viszonylag könnyen lehet 
találni a munkaerő piacon. Ezzel ellentétben jól képzett műszakiak esetében ez nem mondható el, 
hisz 76,3%-uk úgy nyilatkozott, hogy kis mértékben vagy egyáltalán nem jellemző, hogy könnyen 
találnak műszaki, mérnöki végzettségű dolgozókat. Az idegen nyelv használata szükséges a 
legtöbb munkakörben a megkérdezettek 50%-nál. A válaszadók kétharmada úgy véli, hogy 
könnyen meg tudja tartani tehetségeit. A szakszervezetek befolyása - ha egyáltalán létezik - a 
válaszadók több, mint 60%-ánál igen gyenge,és a többieknél is alig jellemző . (67. táblázat) 
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67. táblázat: HR-kérdések jellemző mértéke 

HR kérdések 2011-ben Egyáltalán nem  
jellemző 

Kis-mértékben 
 jellemző 

Nagy-mértékben 
 jellemző 

Teljes 
mértékben 
 jellemző 

Könnyen találunk a 
munkaerő-piacon fizikai 
dolgozókat 

25,5% 14,2% 30,2% 30,2% 

Könnyen találunk a 
munkaerő-piacon jól 
képzett műszakiakat 

20,9% 46,4% 28,2% 4,5% 

A legtöbb munkakörben 
nem jelent gondot az 
idegen nyelvtudás 

15,9% 42,5% 25,7% 15,9% 

Könnyen meg tudjuk 
tartani a tehetségeket 
(talent) 

9,5% 28,4% 47,4% 14,7% 

Minden munkakörben 
versenyképes jövedelmet 
tudunk biztosítani 
dolgozóinknak 

7,8% 28,4% 48,3% 15,5% 

A szakszervezet(ek) 
befolyása jelentős 

61,6% 27,7% 8,9% 1,8% 

 
 
4.8 A KIKÜLDÖTTEK ÉS SZEREPEIK 
 
4.8.1 KÜLFÖLDI KIKÜLDÖTTEK 
 
A hosszabbtávra kiküldöttek két kategóriáját szokás megkülönböztetni. A külföldről 
(anyavállalattól vagy harmadik országból) érkezőket, akiket ismert angol szóval expatriótáknak 
hívunk és a hazai leányvállalattól tartósan külföldi (az anyavállalathoz vagy más országokban 
működő leányvállalatokhoz) kiküldetésre kinevezetteket.  A válaszadóknál betöltött pozícióik 
(vezető-beosztott) alakulásáró a 68. táblázat adatai alapján kaphatunk képet.Ezek szerint: 

� Külföldről kiküldöttek (expat-ok) nem menedzseri szerepben történő alkalmazására a 
vizsgálatban szereplő magyar leányvállalatok mintegy kétharmadánál (71,9%) 
egyáltalán nem volt példa. Annál a néhány cégnél, ahol tartósan foglalkoztattak ilyen 
munkatársakat, számuk jellemzően csupán 1-3 fő volt. 10-nél több ilyen alkalmazott 
csupán hat válaszadónál dolgozott. 

� A menedzseri szerepben foglalkoztatott expat-ok jelenléte ugyan a beosztottakénál 
erőteljesebb, de a vizsgált időszakban a válaszadók több mint fele (55,3%) ilyen 
szerepkörben sem foglalkoztatott külföldi kiküldötteket. Ahol jelen voltak, számuk 
jellemzően 1-5 fő között mozgott, nyolc magyar cégnél  20-nál többen is dolgoztak 
ilyen szerepben. 
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68. táblázat: Külföldi kiküldöttek (expat) száma 

Az expat-ok száma 
(fő) 

Vezető Beosztott 

Gyakoriság Megoszlás Gyakoriság Megoszlás 

Nem volt 63 55,3% 82 71,9% 

1 fő 18 15,8% 12 10,5% 

2-3 fő 11 9,6% 5 4,4% 

4-5fő 9 7,9% 4 3,5% 

6-10 fő 2 1,8% 5 4,4% 

11-15 fő 1 ,9% 1 ,9% 

16-20 fő 2 1,8% 0 0,0% 

20 fő fölött 8 7,0% 5 4,4% 

Összesen 114 100,0% 114 100,0% 

 
4.8.2 MAGYAR KIKÜLDÖTTEK 
 
A 69. táblázat adatai alapján azt vázoljuk, hogy a mennyire volt jellemző és milyen szerepekben 
fordult elő, hogy magyar kiküldettek kerültek az MNV külföldi cégeihez. 
 

69.  táblázat: A magyar kiküldöttek száma és szerepkörei 

A magyar kiküldöttek száma 
(fő) 

Vezető Beosztott 

Gyakoriság Megoszlás Gyakoriság Megoszlás 

Nem volt 80 71,4% 74 66,1% 

1 fő 12 10,7% 10 8,9% 

2-3 fő 8 7,1% 6 5,4% 

4-5 fő 2 1,8% 3 2,7% 

6-10 fő 5 4,5% 8 7,1% 

11-15 fő 0 0,0% 1 ,9% 

16-20 fő 4 3,6% 3 2,7% 

20 fő fölött 1 ,9% 7 6,3% 

Összesen 112 100,0% 112 100,0% 
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� Nem menedzseri szerepre ugyan több válaszadó küldött munkatársakat, mint ahány 
fogadott, de a válaszadók 66,1%-ánál ilyen kiküldetés sem fordult elő. Ahonnan 
küldtek külföldre magyar munkatársakat, azok száma jellemzően 1-10 fő között 
mozgott, hét vállalatnál pedig a 20 főt is meghaladta. 

� A menedzseri szerepbe magyar munkatársat nem küldő válaszadó szervezetek aránya 
kissé meghaladja a 70%-ot. A válaszadók közül néhány cég 1-1 vezetőjét küldte így 
külfölre, míg egy mintabeli cégnél a számuk a húsz főt is meghaladta. 

 
 
4.8.3 JELLEGZETES SIKERT HOZÓ HR KOMPETENCIÁK 
 

Az egyik legismertebb HR guru, Dave Ulrich és szerzőtársai által 2009-ben azonosított HR-
menedzseri kompetenciaterületek némileg kiegészített listájából (70. táblázat) a válaszadók a 
három legfontosabb közé a következőket sorolták: 

� személyes hitelesség (eredményesség, hatékony kapcsolatok, kommunikációs 
képességek) (87,9%), 

� idegen nyelvű kommunikáció (79,5%), 

� HR szolgáltatások (toborzás-kiválasztás, képzés, TÉR, HR mérés) (70,9%). 
 
A stratégiai hozzájárulást, üzleti ismereteket pozícionálták fontosság szempontjából a negyedik és 
ötödik helyre. A válaszadók megítélése szerint a nagyon fontos HR kompetenciák rangsorát a 
vizsgált időszakban cégeiknél a HR információs technológia használata ismerete zárta. 
 

70.  táblázat: A HR-vezetők kulcskompetenciáinak rangsora 

A kulcskompetenciák rangsora (az érvényes 
válaszok %-os megoszlása alapján) 

Nagyon fontos 

Gyakoriság Megoszlás 
 (az érvényes 

válaszok %-ában) 

Üzleti ismeretek (értéklánc, értékteremtés) 77 66,4% 

Stratégiai hozzájárulás (kultúramenedzselés, gyors 
változtatás, stratégiai döntéshozás) 80 69,0% 

Személyes hitelesség (eredményesség, hatékony 
kapcsolatok, kommunikációs képességek) 102 87,9% 

HR szolgáltatások (toborzás-kiválasztás, képzés, TÉR, 
HR mérés, stb.) 83 70,9% 

HR információs technológia használata 61 52,1% 

Idegen nyelvű kommunikáció 93 79,5% 

 
 
4.9 TUDÁSMENEDZSMENT A HR-BEN 
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A tudásmenedzsment nem más, mint egy adott szervezet dolgozói kollektív tudásának (know-
how, képességek és intellektuális képességek) integrált módon történő irányítása, megosztása. A 
jelzett kérdéskör HR területen érvényesülő gyakorlatával kapcsolatban a következő három 
területet vizsgáltunk: 

� a személyes HR kompetenciafejlesztés módszerei, 

� a HR tudásáramok elősegítői, 

� a HR tudásáramok irányai. 
 
4.9.1 A SZEMÉLYES HR KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
 
A magyar válaszadók a HR területén megvalósuló személyes kompetenciafejlesztési lehetőségek 
közül a leányvállalat HR részlegében megvalósuló informális tanulást, valamint a helyi HR-
képzést és fejlesztést jelölték a legfontosabbaknak. Fontosnak ítélték még az anyavállalatnál 
megvalósuló informális tanulást, de az ottani formális HR képzést és fejlesztést is. ugyanakkor a 
másik leányvállalat HR-részlegében megvalósuló formális vagy informális tanulási lehetőségeket 
kisebb jelentőségűnek ítélik.(71. táblázat). 
 

71. táblázat: A személyes HR kompetenciafejlesztés módozatainak 
fontossága (1-5-ös skálán, átlagban) 

(Magyarázat: 5= fontos ⇒ 1 =nem fontos) 

 

Kompetenciafejlesztési módok A válaszok átlaga 

Informális tanulás a leányvállalat HR részlegében  3,10 

Informális tanulás másik leányvállalat HR részlegében  1,84 

Informális tanulás az anyavállalatnál  2,26 

Helyi HR-képzés és fejlesztés 3,03 

HR-képzés és fejlesztés az anyavállalatnál  2,21 

HR-képzés és fejlesztés más leányvállalatnál  1,73 

 
4.9.2 AZ ANYA- ÉS A LEÁNYVÁLLALAT KÖZÖTTI HR-TUDÁSTRANSZFER 
 
A válaszadók a HR tudásáramok (72. táblázat) értékelésekor a saját leányvállalat HR részlegén 
belül megvalósuló tudás átadást ítélték a legfontosabbnak, amit az anyavállalattól érkező 
tudástranszfer követ. Ennek a fordított irányát viszont még a más szervezeti egységek közötti 
transzfereknél is kisebb kisebb fontosságúnak jelzik a válaszadók 

72.  táblázat: A HR tudásáramok (1-5 skálán, átlagban) 

(Magyarázat: 5= fontos ⇒ 1 =nem fontos) 

Tudásáramok a HR területén A válaszok átlaga 

HR-tudástranszfer az anyavállalattól az Önök leányvállalata irányába  3,04 

HR-tudástranszfer az Önök leányvállalatától az anyavállalat irányába 2,26 
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HR-tudástranszfer az Önök leányvállalata és más leányvállalatok között 2,34 

HR-tudástranszfer az Ön leányvállalatánál a HR részlegen belül 3,26 

HR-tudástranszfer az Ön leányvállalata és más szervezeti egységek között 2,98 

 
4.10 A HR JÖVŐBELI FELADATAI 
 
4.10.1 A HR SZÁMÁRA FELADATOT JELENTŐ FŐBB ÜZLETI KÉRDÉSEK, 

TRENDEK 
 
A megkérdezett HR vezetők az elkövetkező 12-24 hónap kulcskérdéseivel összefüggésben (73. 
táblázat) a kvalifikált munkaerő megtartását és vonzását állították a fontossági rangsor legelejére. 
Ezt az üzleti elvárást a válaszadók 73 százaléka a HR-esek előtt álló legfontosabb feladatnak 
tekintette.  

73.  táblázat: Az elkövetkező 1-2 év fontosabb üzleti kihívásai 

A főbb üzleti irányok, kihívások fontossági rangsora 

Kvalifikált munkaerő megtartása és vonzása (fluktuáció csökkentése) 

Fiatal tehetségek bevonzása (Y generáció) (itthon tartani a fiatalokat) 

A képzésre fordítható anyagi források csökkenése 

Kultúraváltás támogatása 

A volumen és a létszám növekedéséből adódó kihívásoknak való megfelelés, illetve emiatt 
a belső szolgáltatási színvonal megtartása. 

Dolgozói elkötelezettség növelés 

Szellemi tudástranszfer biztosítása 

Anyavállalat részéről történő centralizáció 

 
 
4.11 A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI 
 
A felmérésben szereplő megkérdezettek szinte kivétel nélkül egyetemi, főiskolai, vagy azzal 
egyenértékű végzettséggel rendelkeztek, néhányuknak PhD. fokozatuk is van (74. táblázat). 

74.  táblázat: Az iskolai végzettség szintje (n=87) 

A kitöltő végzettségi szintje Gyakoriság Megoszlás 

Egyetemi doktor (PhD) 3 2,6% 

Egyetem (MSc) 56 47,9% 

Főiskola (BSc) 53 45,3% 
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Egyéb 5 4,3% 

Összesen 117 100,0% 

 
A magyarországi válaszadók döntő többsége (77,8%) társadalomtudományi végzettségű (75. 
táblázat), de volt közöttük a természettudományok terén diplomát szerzett szakember is. A 
jelenlegi mintában szereplő vállalatok HR-esei között már sokkal kevesebb a műszaki 
végzettségű. 
 

75.  táblázat: A szakmai végzettség területe (n=87) 

A kitöltő végzettségének szakmai területe Gyakoriság Megoszlás 

Természettudomány 7 6,5% 

Műszaki 17 15,7% 

Társadalomtudomány 84 77,8% 

Egyéb 0 0,0% 

Összesen 108 100,0% 

 
A válaszadók több mint fele 5 évnél rövidebb ideje, a harmada kevesebb, mint három éve 
dolgozik jelenlegi pozíciójában (76. táblázat). A válaszadók közel fele (45%) hosszabb ideje, 
jellemzően 5-10 éve áll a posztján. 

76. táblázat: A jelenlegi pozícióban eltöltött idő 

A jelenlegi pozícióban eltöltött idő (év) Gyakoriság Megoszlás 

0-3 év 34 32,1% 

3-5 év 25 23,6% 

5-10 év  25 23,6% 

10-15 év 16 15,1% 

15 fölött 6 5,7% 

Összesen 106 100,0% 
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5 ROMÁNIA (KEREKES KINGA – MONICA ZAHARIA - POÓR JÓZSEF ) 
5.1 BEVEZETÉS 
 
A fejezet áttekintést ad 34 nemzetközi cég romániai leányvállalatának HR gyakorlatáról. 
 
 
Térkép 

 
 

Lakosság: 20.121.641 fő 
Terület: 238.391 km2 

 
 
5.2 FDI ÉS FOGLALKOZTATÁS A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOKNÁL 

ROMÁNIÁBAN 
 
5.2.1 AZ FDI SZEREPÉNEK ALAKULÁSA 

 
Románia gazdasági fejlődésében élénkítő szerepet töltöttek be a közvetlen külföldi 
tőkeberuházások (FDI), amelyek összértéke évről évre növekedett. Jelentősebb növekedés az 
előző évhez képest 2005-2006 között következett be: 2006-ban 9.059 millió euró értékű külföldi 
tőke érkezett Romániába, 73,8%-al több, mint 2005-ben (5.213 millió euró). A globális válság 
hatására visszaesett a külföldi beruházók érdeklődése Románia iránt, 2008 és 2011 között évről 
évre csökkent a beáramló FDI értéke. A legnagyobb visszaesést 2009-ben regisztálták, ekkor 
2.220 millió euró értékű külföldi tőke érkezett, ami 63,3%-os visszaesést jelentett a 2008-hoz 
képest (a 2008-as év 9.496 millió euróval külföldi beruházások szempontjából az évtized 
legkiemelkedőtt éve volt). A válságból való kilábalás jeleként 2012-ben újra nőtt a beruházókedv, 
2.138 millió euró beáramló külföldi tőkét regisztráltak, 17,8%-al meghaladva a 2011-es értéket. 
Romániában 2012 végén az FDI összértéke 59.126 millió euró volt, ami 7,2%-kal magasabb, mint 
a 2011 végén mért érték (BNR, 2013:19). 
 
A teljes külföldi tőkeberuházások 47,3%-a történt zöldmezős beruházásként (BNR, 2013:22). 
 
2012 végéig a következő ágazatokba érkeztek nagyobb arányban külföldi tőkeberuházások: 
31,3% feldolgozóipar, 18,5% pénzügyi közvetítések és biztosítások, 11,4% kereskedelem, 9,7% 
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elektromos energia, gáz- és vízellátás, 9,2% építkezések és ingatlaneladások, 5,5% kitermelőipar, 
illetve 4,8% információ és kommunikáció technológia (BNR, 2013:20). 
 
A külföldi befektetések 60,6%-a a Bukarest-Ilfov régióba érkezett, a legkevesebb pedig az 
Északkeleti régióba. Az FDI regionális eloszlásának elemzése (77. táblázat) esetén figyelembe 
kell vennünk, hogy a statisztikákban a vállalat székhelye szerint sorolják be a befektetéseket, ami 
nem minden esetben egyezik meg a vállalat tevékenységének helyszínével. 
 

77. táblázat: Az FDI regionális eloszlása Romániában (2012) 

Régió Milló euró Megoszlás 
% 

Bukarest-Ilfov 35 859 60,6 

Közép 4 625 7,8 

Nyugat 4 510 7,6 

Dél-Munténia 4 230 7,2 

Délkelet 3 253 5,5 

Északnyugat 2 814 4,8 

Délnyugat Olténia 2 068 3,5 

Északkelet 1 767 3,0 

Összesen 59 126 100 

Forrás: BNR (2013, 11) 
 
2012 végéig a következő országokból érkezett a legtöbb külföldi tőkeberuházás (BNR, 2013:23): 
Hollandia (22,4%), Ausztria (18,5%), Németország (11,0%), Franciaország (8,9%) és Olaszország 
(5,0%). 
 
A külföldi tőkével rendelkező vállalatok bejegyzésének üteme az 1991-2012 időszakban hullámzó 
tendenciát mutatott. A kilencvenes évek elején, a kezdeti bizonytalanság után, 1992-1994 között 
évente több mint 10.000 külföldi tőkével működő vállalatot jegyeztek be, azután viszont nagyon 
visszaesett a cégbejegyzések száma és csak 2004-ben kezdődött egy újabb növekedési időszak. A 
legtöbb külföldi tőkével rendelkező vállalatot 2007-ben jegyezték be, a 2008-as évben enyhe 
visszaesést észlelhettünk, 2009-ben pedig szinte felére esett vissza az újonnan bejegyzett külföldi 
tőkével rendelkező vállalatok száma, ami egyértelműen a gazdasági válság hatásának tudható be. 
2010-ben további csökkenés volt megfigyelhető, majd 2011-ben lassú növekedés indult be, de a 
bejegyzett vállalatok száma 2012-ben is messze elmaradt a válság előtti időszak értékeitől (78. 
táblázat). 
 

78. táblázat: A külföldi saját tőkével rendelkező vállalatok számának 
és saját tőkéjük értékének évenkénti alakulása 1991 és 2012 között 

Év Az adott évben bejegyzett 
vállalatok száma 

A saját tőke értéke 
(ezer euró) 

1991 5 499 817 976 
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Év Az adott évben bejegyzett 
vállalatok száma 

A saját tőke értéke 
(ezer euró) 

1992 11 765 443 106 

1993 10 583 322 970 

1994 11 053 681 484 

1995 3 400 183 742 

1996 3 630 443 356 

1997 5 251 278 192 

1998 8 801 583 940 

1999 7 383 729 941 

2000 8 567 648 611 

2001 7 175 1190 959 

2002 7 518 833 810 

2003 6 609 996 235 

2004 10 167 2 343 733 

2005 11 719 2 434  525 

2006 12 823 2 417 237 

2007 15 720 2 389 392 

2008 12 264 3 984 433 

2009 6 801 3 512 611 

2010 6 302 3 914 441 

2011 6 377 3 329 432 

2012 6 385 2 856 417 

1991 - 2012 185 792 35 336 541 

Forrás: ONRC (2013) 
 

5.2.2 FOGLALKOZTATÁS A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOKNÁL 
 

A külföldi tulajdonú cégek alkalmazottainak száma 2008-ig folyamatosan növekedett, majd a 
válság időszakában visszaesett (79. táblázat), 2012-ben 516,782 személy, az alkalmazottak 
11,63%-a, dolgozott külföldi tulajdonú cégnél. 

 

79. táblázat: A külföldi tulajdonú cégek alkalmazottainak száma és 
aránya (éves átlag) 

Év Összes alkalmazott Külföldi tulajdonú cég alkalmazottja 

(fő) (fő) Megoszlás 
% 
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Év Összes alkalmazott Külföldi tulajdonú cég alkalmazottja 

(fő) (fő) Megoszlás 
% 

1995 6 160 442 4 533 0,07% 

1996 5 938 652 10 486 0,18% 

1997 5 597 025 29 432 0,53% 

1998 5 368 673 52 619 0,98% 

1999 4 760 525 69 024 1,45% 

2000 4 623 026 103 939 2,25% 

2001 4 618 988 216 316 4,68% 

2002 4 567 820 233 145 5,10% 

2003 4 590 876 194 523 4,24% 

2004 4 468 837 249 727 5,59% 

2005 4 558 910 291 603 6,40% 

2006 4 667 254 321 450 6,89% 

2007 4 885 319 374 266 7,66% 

2008 5 046 317 454 203 9,00% 

2009 4 774 263 408 189 8,55% 

2010 4 376 044 399 399 9,13% 

2011 4 348 739 461 984 10,62% 

2012 4 442 865 516 782 11,63% 

Forrás: TEMPO_FOM104B_12_4_2014 
 
5.3 A FELMÉRÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK JELLEMZŐI 
 
A kérdőíves felmérésben 34 külföldi tulajdonú, jogilag önálló leányvállalat vett részt, de bizonyos 
kérdések esetében a minta lehet ennél kisebb, ugyanis néhány cég képviselője nem válaszolt 
minden kérdésre. 
 
5.3.1 SZERVEZETI MÉRET 
 
A felmérésben részt vevő leányvállalatoknál a vizsgált 2011-es évben több mint 20 ezer fő 
dolgozott (80. táblázat). A foglalkoztatottak száma alapján a felmérésben résztvevők közel fele 
(48,5%) a KKV kategóriába sorolható. 
 

80. táblázat: Létszám (fő) 

Vállalati összlétszám 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
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250 fő alatt 16 48,5% 

251-1000 fő 10 30,3% 

1001-2000 fő 5 15,2% 

2001-5000 fő 2 6,1% 

5000 fő felett 0 0,0% 

Összesen 33 100% 

 
5.3.2 A SZERVEZET MANDÁTUMA 
 
Felmérésünkben azt is vizsgáltuk, hogy ezek a válaszadó szervezetek MNV-k leányvállalataiként 
milyen mértékben ellenőrzik a teljes értékláncot (value chain)4. 
 
A vizsgálatban szereplő leányvállalatok nagyrésze tipikus helyi leányvállalati szerepet tölt be 
(71,9% termelés/szolgáltatás, 44,8% értékesítés, 13,8% beszerzés), a válaszadók 30,4%-a viszont 
jelentős mandátummal (fejlesztés) rendelkezik Romániában (81. táblázat). 

81.  táblázat: A felmérésben részt vevő leányvállalatok mandátuma* 

Leányvállalatának szerepei és mandátumai Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Mandátum 1 7 30,4% 

Mandátum 2 4 13,8% 

Mandátum 3 23 71,9% 

Mandátum 4 11 37,9% 

Mandátum 5 13 44,8% 

 
5.3.3 A MULTINACIONÁLIS VÁLLALAT LEÁNYVÁLLALATAINAK SZÁMA A 

FELMÉRÉST KÉSZÍTŐ ORSZÁGBAN 
 
A multinacionális vállalati gyakorlat megoszlik, a válaszadó cégek közel azonos számban 
müködtetnek egy vagy több jogilag önálló egységet Romániában (82. táblázat). 
 

82. táblázat: A leányvállalatok száma 

A leányvállalatok száma Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Csak egy leányvállalat (a válaszadó) működik a felmérést 13 52,0% 

                                                 
4 A mandátumok értelmezése a 2.3.2. alfejezetben olvasható. 
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készítő országban 

A válaszadó leányvállalatán kívül több jogilag önálló 
egységet is működtet a felmérést készítő országban 12 48,0% 

Összesen 25 100,0% 

 
5.3.4 AZ ANYAVÁLLALAT EREDETE 
 
A vizsgálatban részt vevő leányvállalatok 13 különböző országból érkeztek Romániába (83. 
táblázat), több mint kétharmaduk a következő öt országból: USA, Hollandia, Németország, 
Magyarország és Japán, míg a fennmaradó mintegy egyharmadon további 8 ország osztozik. 
 

83.  táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
országonként 

Az anyavállalat eredete Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Ausztria 1 2,9% 

Finnország 1 2,9% 

Franciaország 3 8,8% 

Németország 4 11,8% 

Hollandia 5 14,7% 

Magyarország 4 11,8% 

Olaszország 1 2,9% 

Japán 4 11,8% 

Svájc 2 5,9% 

USA 6 17,6% 

Egyéb 3 8,8% 

Összesen 34 100,0% 

 
A fentiekben bemutatott összetétel részben megegyezik a román Kereskedelmi Hivatal 
rangsorával, ugyanis a holland, német és francia befektetők jelentős szerepet játszának a román 
gazdaság egészében, éppúgy, mint a felmérésbeli mintában. A mintabeli szervezetek között 
viszont felülreprezentáltak a magyarországi és japán cégek. 
 
Ha a cégek menedzsment kultúráját tekintjük (84. táblázat), akkor a vizsgált mintában legnagyobb 
arányban vannak jelen az ún. germán (35,3%) és az angolszász (20,6%) menedzsment kultúrájú 
cégek. 

84. táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
menedzsment kultúrák szerint 

Az anyavállalat eredete 
menedzsment kultúrák szerint Gyakoriság 

Megoszlás 
% 
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Német (Germanic) 12 35,3% 

Angolszász (Anglo-saxon) 7 20,6% 

Latin és dél-európai 
(Latin and South-European) 5 14,7% 

Északi (Nordic) 1 2,9% 

Ázsiai (Asian) 5 14,7% 

Kelet-európai (Eastern European) 4 11,8% 

Összesen 34 100,0% 

 
A romániai trendekben fellelhető, hogy a hagyományos multik csoportjai (88,2%) (amerikai, 
nyugat-európai és japán) mellett (85. táblázat) megjelentek az ún. átmeneti (transitional) országok 
cégei (11,8%) is. 
 

85. táblázat: A részt vevő cégek hagyomány alapján 

Az anyavállalat eredete 
menedzsment kultúrák 
szerint 

Gyakoriság Megoszlás 

Hagyományos multik (amerikai, nyugat-európai 
japán stb.) 

30 88,2% 

Feltörekvő és átmeneti 
országok (emerging and transitional) 

4 11,8% 

Összesen 34 100,0% 

 
5.3.5 A LEÁNYVÁLLALATOK MEGALAKULÁSÁNAK IDEJE ÉS FORMÁJA 
 
A vizsgált leányvállalatok 8,8%-ának külföldi tulajdonosai hajtották végre 1995 előtt a többségi 
irányítás átvételét vagy a zöldmezős beruházásokat. A vizsgált cégek egynegyede az 1996 és 2000 
közötti időszakban, közel kétharmaduk (64,7%) pedig a millenium éve után érkezett Romániába 
(84. táblázat). 
 
A felmérésben részt vevő cégek külföldi tulajdonosainak mintegy 58,8%-a zöldmezős beruházást 
megvalósítva érkezett Romániába, 41,2 százalékuk pedig felvásárlással egybekötött privatizáció 
vagy az azt követő akvizíció útján szerzett többségi irányítást a romániai vállalatokban (86. 
táblázat). 
 

86.  táblázat: A felmérésben részt vevők belépési ideje és módja 
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A leányvállalat 
megalakulásának 
ideje 

Felvásárlás, 
összevonás 

Zöldmezős 
beruházás 

Összesen 
Megoszlás 

% 

1995 előtt 1 2 3 8,8% 

1996-2000 4 5 9 26,5% 

2001-2005 4 6 10 29,4% 

2006-2010 5 6 11 32,4% 

2010 után 0 1 1 2,9% 

Összesen 14 20 34 100,0% 

%-os megoszlás 41,2% 58,8% 100%  

 
5.3.6 MŰKÖDÉSI TERÜLET: SZEKTOR-ÁGAZAT 
 
A vizsgált szervezetek 35,3%-a hagyományos termelő tevékenységgel, míg a többiek 
kereskedelemmel (20,6.%), pénzügyi (20,6%) és egyéb szolgáltatásokkal (23,6%) foglalkoznak 
(87. táblázat), 

87.  táblázat: A résztvevők szektorális hovatartozása 

A leányvállalati tevékenység fő ágazata Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Ipar 12 35,3% 

Kereskedelem 7 20,6% 

Pénzügyi szolgáltatás 7 20,6% 

Más szolgáltatások 4 11,8% 

Belső üzleti szolgáltatás 4 11,8% 

Összesen 34 100,0% 

 

5.4 A VÁLLALAT FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI A VIZSGÁLAT 
IDŐSZAKÁBAN 

 
Az alcímben jelzett kérdéskörrel kapcsolatban azt vizsgáltuk, hogy a következő három stratégiai 
orientáció milyen súllyal szerepelt a válaszadók esetében: 

� növekedés, piacbővítés, portfólió-bővítés, 

� stabilitás, hatékonyságjavítás, nyereségmegtartás, alkalmazkodás a piaci helyzethez, 

� létszámcsökkentés, racionalizálás. 
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5.4.1 FŐBB STRATÉGIAI PROBLÉMÁK-ORIENTÁCIÓK 
 
A vizsgálat időszakában a romániai válaszadók többsége (72,7%) a növekedést és portfólió 
bővítést jelölte a legfontosabb stratégiai orientációnak. A létszámcsökkentést a válaszadók 
mintegy 3%-a. alkalmazta, míg a stabilitás, a hatékonyságjavítás a megkérdezett cégek 24,2%-
ának stratégiai irányát jellemezte. (88. táblázat). 
 
 
 
 
 

88. táblázat: A főbb stratégiai problémák és orientációk 

A főbb stratégiai problémák, 
orientációk 

Az „igen” válaszok 
gyakorisága 

Megoszlás 
% 

Növekedés, piacbővítés, portfólió-
bővítés 

24 72,7% 

Stabilitás, hatékonyságjavítás, 
nyereségmegtartás, 
alkalmazkodás a piaci helyzethez 

8 24,2% 

Létszámcsökkentés, racionalizálás 1 3,0% 

Összesen 33 100,0% 

 
5.4.2 A FŐBB VERSENYTÉNYEZŐK A VIZSGÁLAT IDŐSZAKÁBAN 
 
A cégek legfontosabb versenytényezői közül (a felsoroltak esetén egyidejűleg többet is meg 
lehetett jelölni) a legtöbben a minőségi munkaerőt (81,8%) választották. Közel hasonló arányban 
(53-58%) az optimális üzem/szervezet méretet, a termelési technológiát és vezetést jelölték meg. 
Jóval ritkábban jelenik meg a válaszok között a pénzügyi források hozzáférhetősége (37,9%) és az 
alacsony munkaerő költségek (29,6%), ami annak is tulajdonítható, hogy ezeket a tényezőket 
erősen befolyásolja a külső (gazdasági, jogi) környezet (89. táblázat). 
 

89.  táblázat: A szervezeti versenytényezők fontossága 

Versenytényezők  
Az „igen” válaszok 

gyakorisága 
Megoszlás 

% 

Optimális üzem/szervezeti méret 16 53,3% 
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Minőségi munkaerő 27 81,8% 

Pénzügyi források hozzáférhetősége 11 37,9% 

Menedzsment színvonala 19 57,6% 

Termelési technológia 17 58,6% 

Alacsony munkaerő költségek 8 29,6% 

Egyéb 0 0,0% 

 
 
5.4.3 LEÁNYVÁLLALATI KULCSTELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 

90. táblázat: A vállalati teljesítmény értékelése 

A vállalat 
teljesítménye 

Nyereségesség Szolgáltatás minősége Innovációs ráta 
Környezetvédelmi 

ügyek 

Gyakoriság Megoszlás % Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
Gyakoriság 

Megoszlás 
% 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
Gyenge 3 9,1% 0 0,0% 1 2,9% 1 3,0% 

Átlag alatti 2 6,1% 1 2,9% 1 2,9% 1 3,0% 
A verseny-
társakkal 
azonos 

10 30,3% 10 29,4% 8 23,5% 12 36,4% 

Jobb, mint az 
átlag 15 45,5% 12 35,3% 15 44,1% 13 39,4% 

Kiemelkedő 3 9,1% 11 32,4% 9 26,5% 6 18,2% 
Összesen 33 100,0% 34 100,0% 34 100,0% 33 100,0% 

 
A vizsgált leányvállalatok teljesítményét a válaszadók a legtöbb területen átlagosnak, vagy az 
átlagnál jobbnak tartották. A legmagasabb arányban (32,4%) a szolgáltatás minősége terén 
értékelték kiemelkedőnek a válaszadók a vállalat tevékenységét, a legelégedetlenebbek pedig a 
nyereségességgel voltak (9,1% tartotta gyengének és 6,1% átlag alattinak a vállalat 
nyereségességét) (90. táblázat). 
 
5.5 A HR-MUNKA KULCSMUTATÓINAK JELLEMZŐI 
 
Ebben részben a következő HR-jellemzőkről adunk képet: 

� A HR-részleg létszámának és leterheltségének alakulása, 

� A HR munka fontosságát, eredményeit, hatékonysági jellemzőit reprezentáló főbb 
mutatók a képzési költségkeret relatív súlya. 

 
5.5.1 A HR DOLGOZÓK LÉTSZÁMA 
 
A megkérdezett cégeknél az egy HR dolgozó által kiszolgált átlagos foglalkoztatotti létszám 
2011-ben 75 fő volt (91. táblázat). 
 

91.  táblázat: A részt vevő cégek össz- és HR-létszám jellemzői (fő) 
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Létszám 
Egy HR 

alkalmazottra jutó 
összlétszám (fő) 

Év 
 
A foglalkoztatottak 

 összlétszáma 

A foglalkoztatott 
HR létszám 

 

2011 20113 269 75 

 
A vizsgált szervezetek HR-részlegei átlagosan nyolc személyt foglalkoztatnak (92. táblázat), 
leggyakoribb az 1-4 személyből álló HR-részleg (51,5%). 
 

92.  táblázat: A HR-részleg létszáma (fő) 

Az összes HR dolgozó  
(fő) 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Nincs 4 12,1% 

1-4 17 51,5% 

5-10 5 15,2% 

11-15 5 15,2% 

15-20 0 0,0% 

20 - 2 6,1% 

Összesen 31 93,9% 

Átlag 8 

 
5.5.2 AZ ÉVES BÉRKÖLTSÉG ARÁNYA 
 
Az éves bérköltség működési költségen belüli aránya a mintában szereplő vállalatok esetében igen 
változó (93. táblázat), ami legfőképpen a vállalatok ágazati megoszlásának tudható be. 

93. táblázat: Az éves bérköltség arány (%) 

 
Éves bérköltség / működési költség 

(%) 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

5 % alatt 2 12,5% 

5-10 % 3 18,8% 

11-20 % 4 25,0% 

21-30% 2 12,5% 
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31-40 % 1 6,3% 

41-50 % 2 12,5% 

50 % fölött 2 12,5% 

Összesen 16 100,0% 

 
 
5.5.3 A KÉPZÉSI KÖLTSÉGKERET RELATÍV SÚLYA 
 
A szakirodalom a korszerű és eredményes HR-munka egyik fontos mutatószámaként tekint a 
képzési költségek relatív súlyának (a teljes éves bérköltséghez viszonyított) alakulására. Az e 
kérdésre válaszadó cégek több mint fele az éves bérköltség kevesebb mint 3%-át fordította 
képzésre 2011-ben és alig több, mint egynegyedük esetében haladja meg az arány az 5%-ot (94. 
táblázat). 

94.  táblázat: Az éves képzési keret a teljes éves bérköltség %-ában 

 
Képzési költség / éves bérköltség  

(%) 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

1% alatt 4 12,9% 

1-3 % 13 41,9% 

3-5% 6 19,4% 

5-10% 8 25,8% 

Összesen 31 100,0% 

 
5.6 A HR RÉSZLEG MŰKÖDÉSE 
 
5.6.1 A KÖZPONTI ÉS A HELYI HR SZERVEZET VISZONYA 
 
A vizsgált vállalatok körében sokféle szerepmegosztási gyakorlatot találtunk (95. táblázat). 

� A válaszadók 34,5%-a esetében érvényesülő megoldás az, hogy a vállalati központ 
HR részlege általános irányelveket fogalmaz meg és egységes keretrendszert biztosít 
a leányvállalatoknál tevékenykedő HR részlegek munkájához. 

� A cégek ugyancsak 34,5%-a válaszolta, hogy a részletes HR modell kidolgozása is a 
központ feladata volt, és itt a személyzeti irányelveken túl az eljárásmódok, 
folyamatok szabályainak elkészítése is centralizáltan történik, illetve 6,9%-a azt, 
hogy náluk gyakorlatilag teljes a centralizáció. 

� A válaszadó leányvállalatok HR-részlegeinek 24,1%-a válaszolta azt, hogy a központ 
csupán auditori szerepet betöltve információkat, riportokat vár, illetve, hogy a 
központtól szinte teljesen szabad kezet kap HR munkája végzésekor. 
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95.  táblázat: A központi (HQ) HR szervezet jellemző szerepkörei  

Szerepkörök 
Az „igen” válaszok 

gyakorisága 
Megoszlás 

% 

Nagymértékű döntési és végrehajtási szabadságot ad 
(decentralizáció) 7 24,1% 

Általános irányelveket és keretrendszert biztosít a 
leányvállalati HR részlegeknek 10 34,5% 

Részletes HR modell, személyzeti politika, folyamatok és 
szabályozás megadása 10 34,5% 

Minden kevésbé jelentős HR döntés forrása és beleszólás 
(centralizáció) 2 6,9% 

Összesen 29 100,0% 

 
5.6.2 ELSŐDLEGES DÖNTÉSHOZATALI FELELŐSSÉG A FŐBB HR FUNKCIÓK 

TERÉN 
 
Mostani felmérésünk megerősíti azt, a más vizsgálatokban is kimutatott (CRANET, 2006 és 
Karoliny et al. 2009 és 2010, Kerekes et al., 2011) felismerést, hogy a HR funkciókkal 
kapcsolatos döntések egy részében inkább a (helyi) vezetői hierarchia tagjainak, míg más 
részében inkább a HR-részleg helyi munkatársainak van nagyobb felelőssége vagy beleszólása. 
 

96. táblázat: Döntéshozatali felelősség a HR kulcsfunkcióiban 

A HR kulcsfunkciói Helyi vezetők 

Helyi vezetők 
a HR 

részleggel 
konzultálva 

Helyi HR 
részleg a 

helyi 
vezetőkkel 

konzultálva 

Helyi HR 
részleg 

Emberi erőforrás 
tervezés 

39,4% 27,3% 27,3% 6,1% 

Toborzás 38,2% 11,8% 32,4% 17,6% 

Kiválasztás 35,3% 8,8% 35,3% 20,6% 

Teljesítményértékelés 44,1% 20,6% 29,4% 5,9% 

Személyzetfejlesztés 45,5% 12,1% 30,3% 12,1% 

Tehetséggondozás 40,6% 15,6% 25,0% 18,8% 

Ösztönzés és 
juttatások 

47,1% 23,5% 23,5% 5,9% 

Munkaügyi 35,3% 23,5% 29,4% 11,8% 
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kapcsolatok 

Dolgozói (belső) 
kommunikáció 

36,4% 30,3% 21,2% 12,1% 

HRIS (informatika) 29,0% 38,7% 16,1% 16,1% 

Munkavédelem, 
munka-egészségügy 

22,6% 29,0% 25,8% 22,6% 

Egyéb 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 

 
Ahogy az a 96. táblázatbeli adatokból is látszik, a HR kulcsfunkcióiban történő beavatkozások 
legnagyobb részében a válaszadók többsége szerint a végső döntést a vonalbeli vezetők hozzák 
meg, jellemzően a HR-részleggel történő konzultáció alapján. Ritkábban érvényesül a HR-
döntésekkel járó kölcsönös felelősség, hogy a végső döntéshozó a helyi HR-részleg képviselője. A 
helyi HR részleg szakemberei Romániában a toborzásra, munkavédelemre és munka-
egészségügyre vonatkozó döntésekben élvezik a legnagyobb szabadságot. 
 
5.6.3 A HR SZERVEZETEBEN VÉGREHAJTOTT ÁTALAKÍTÁSOK 

 

97. táblázat: A HR szervezetben végrehajtott változások 

Változások 
Megvalósult 

2011 
igen nem 

A HR feladatok/funkciók 
kiszervezése 

7 27 

A HR feladatok/funkciók 
visszakerülése a vezetéshez 

6 28 

A HR üzleti partneri szerep / 
funkció bevezetése 

6 28 

A HR üzleti partneri szerep / 
funkció erősödése 

9 25 

A HRSSC* létrehozása 5 29 
HR SSC létrehozása vállalati 

/ regionális szinten 
6 28 

Önkiszolgáló HR bevezetése 
az alkalmazottak számára 

3 31 

Önkiszolgáló HR bevezetése 
vezetők számára 

3 31 

*Magyarázat: SSC=Shared Service Center 
 
5.6.4 A KÜLSŐ HR SZOLGÁLTATÓK SZEREPÉNEK ALAKULÁSA 
 
A képzés-fejlesztés a román válaszadóknál is az a HR kulcsfunkció, amelyben a legtöbb 
válaszadó cég külső szolgáltatót vett igénybe. Gyakori még a külső szolgáltatók részvétele a 
toborzás és kiválasztás terén. Ahol viszonylag kevesen jelezték, hogy támaszkodtak külső 
szolgáltatóra, az a teljesítményértékelés, munkaügyi kapcsolatok, tehetséggondozás, ösztönzés és 
juttatások, és a dolgozói kommunikáció (98. táblázat). 
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A cégek gyakorlata e téren vagy nem változott, vagy ha igen, akkor inkább a külső partnerek 
igénybevételének növekedéséről, mint csökkentéséről számoltak be. 

98.  táblázat: A külső szolgáltatók szerepe és igénybevételük alakulása 
az egyes HR kulcsfunkciók területén 

HR kulcsfunkciók Növekedett Csökkent Változatlan 
Nem alkalmaz 

külső 
szolgáltatót 

Emberi erőforrás tervezés 34,4% 9,4% 25,0% 31,3% 

Toborzás 29,4% 11,8% 44,1% 14,7% 

Kiválasztás 32,4% 11,8% 38,2% 17,6% 

Teljesítményértékelés 27,3% 0,0% 30,3% 42,4% 

Személyzetfejlesztés 41,2% 2,9% 35,3% 20,6% 

Tehetséggondozás 15,2% 0,0% 45,5% 39,4% 

Ösztönzés és juttatások 21,2% 3,0% 36,4% 39,4% 

Munkaügyi kapcsolatok 15,2% 3,0% 42,4% 39,4% 

Dolgozói (belső) 
kommunikáció 24,2% 0,0% 36,4% 39,4% 

HRIS (informatika) 28,1% 0,0% 40,6% 31,3% 

Munkavédelem, 
munkaegészségügy 21,9% 3,1% 56,3% 18,8% 

 
5.6.5 HR VEZETŐ HIÁNYA 
 
Ha nincs HR vezető (99. táblázat), akkor a következő személyek rendelkeznek a legnagyobb 
hatáskörrel HR kérdésekben. 
 

99. táblázat: A HR vezető hiányának a pótlása 

Beosztás megnevezése Gyakoriság Megoszlás % 

Első számú vezető 15 60,0% 
Gazdasági/Adminisztratív vezető 5 20,0% 
Pénzügyi vezető 0 0,0% 
Termelési vezető 2 8,0% 
Marketing/Értékesítési vezető 5 20,0% 
Egyéb 5 20,0% 

 
 
5.7 KRITIKUS HR KÉRDÉSEK 
 
5.7.1 AZ EGYES HR FUNKCIÓK FONTOSSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 
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A vizsgálat időszakában legkritikusabbnak tartott HR területek rangsorát (100. táblázat) az 
alkalmazotti kommunikáció vezette, kissé megelőzve a javadalmazás és juttatások, valamint a 
munkaügyi kapcsolatok kérdéseit. A válaszadók munkájuk legkevésbé kritikus területének a 
tehetséggondozást tartották. 

100. táblázat: A HR munka kritikus területei (1⇒⇒⇒⇒5-ös skálán, 
átlagban) 

(Magyarázat: 1= kritikus ⇒ 5 = egyáltalán nem kritikus) 

A 2011-ben kritikus emberi 
erőforrás menedzselési területek 

rangsora 
A válaszok átlaga 

Emberi erőforrás tervezés 2,91 

Toborzás és kiválasztás 2,97 

Teljesítményértékelés 2,94 

Képzés és fejlesztés 2,91 

Tehetséggondozás 3,00 

Javadalmazás és juttatás 2,59 

Munkaügyi kapcsolatok 2,65 

Kommunikáció az 
alkalmazottakkal 

2,41 

Egyéb 2,40 

 
5.7.2 LEÁNYVÁLLALATUK  JELLEMZŐ HR FELTÉTELEI ÉS EREDMÉNYEI 
 
A válaszadó vállalatok több mint háromnegyede 2011-ben minden munkakörben versenyképes jövedelmet 
tudott biztosítani dolgozóinak és a tehetségek megtartása sem bizonyult nehéz feladatnak a vállalatok 
kétharmadánál. Problémát jelentett viszont a fizikai és a képzett dolgozók megtalálása és az idegen 
nyelvtudás (101. táblázat). 

101. táblázat: HR-kérdések jellemző mértéke 

HR kérdések 2011-ben 
Egyáltalán 

nem  
jellemző 

Kis-
mértékben 
jellemző 

Nagy-
mértékben 
jellemző 

Teljes 
mértékben 
jellemző 

Könnyen találunk a munkaerő-piacon fizikai 
dolgozókat 37,5% 25,0% 28,1% 9,4% 

Könnyen találunk a munkaerő-piacon jól képzett 
műszakiakat 30,3% 33,3% 30,3% 6,1% 

A legtöbb munkakörben nem jelent gondot az idegen 
nyelvtudás 24,2% 30,3% 30,3% 15,2% 
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Könnyen meg tudjuk tartani a tehetségeket (talent) 2,9% 29,4% 55,9% 11,8% 

Minden munkakörben versenyképes jövedelmet 
tudunk biztosítani dolgozóinknak. 3,0% 21,2% 57,6% 18,2% 

A szakszervezet(ek) befolyása jelentős 50,0% 30,0% 20,0% 0,0% 

Egyéb 37,5% 25,0% 28,1% 9,4% 

 
 
5.8 A KIKÜLDÖTTEK ÉS SZEREPEIK 
 
5.8.1 KÜLFÖLDI KIKÜLDÖTTEK 
 
A hosszabbtávra kiküldöttek két kategóriáját szokás megkülönböztetni. A külföldről 
(anyavállalattól vagy harmadik országból) érkezőket, akiket ismert angol szóval expatriótáknak 
hívunk és a hazai leányvállalattól tartósan külföldi (az anyavállalathoz vagy más országokban 
működő leányvállalatokhoz) kiküldetésre kinevezetteket (102. táblázat). 

� Külföldről kiküldöttek (expat-ok) nem menedzseri szerepben történő alkalmazására a 
vizsgálatban szereplő román leányvállalatok háromnegyedénél (74,2%) egyáltalán 
nem volt példa. Annál a néhány cégnél, ahol tartósan foglalkoztattak ilyen expat-
okat, számuk jellemzően csupán 1-3 fő volt. 10-nél több ilyen alkalmazott csupán 
három válaszadónál dolgozott. 

� A menedzseri szerepben foglalkoztatott expat-ok jelenléte ugyan erőteljesebb, de a 
vizsgált időszakban a válaszadók közel kétharmada (64,5%) ilyen szerepkörben sem 
foglalkoztatott külföldi kiküldötteket. Ahol jelen voltak, számuk jellemzően 1-3 fő 
között mozgott, de egy cégnél 20-nál többen is dolgoztak ilyen szerepben. 

102. táblázat: Külföldi kiküldöttek (expat) száma 

Az expat-ok száma 
(fő) 

Menedzseri szerepben Nem menedzseri szerepben 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
Gyakoriság 

Megoszlás 
% 

Nem volt 20 64,5% 23 74,2% 

1 1 3,2% 1 3,2% 

2-3 5 16,1% 3 9,7% 

4-5 2 6,5% 1 3,2% 

6-10 1 3,2% 0 0,0% 

11-15 0 0,0% 1 3,2% 

16-20 1 3,2% 0 0,0% 

20 – 1 3,2% 2 6,5% 

Összesen 31 100,0% 31 100,0% 
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5.8.2 ROMÁN KIKÜLDÖTTEK 
 
A továbbiakban (103. táblázat) azt vázoljuk, hogy mennyire volt jellemző és milyen szerepekben 
fordult elő, hogy román kiküldettek kerültek az MNV külföldi cégeihez. 
 

103.  táblázat: A román kiküldöttek száma és szerepkörei 

A román kiküldöttek száma 
(fő) 

Menedzseri szerepben Nem menedzseri szerepben 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
Gyakoriság 

Megoszlás 
% 

Nem volt 22 66,7% 25 75,8% 

1 4 12,1% 0 0,0% 

2-3 3 9,1% 3 9,1% 

4-5 2 6,1% 0 0,0% 

6-10 1 3,0% 2 6,1% 

11-15 1 3,0% 2 6,1% 

16-20 0 0,0% 0 0,0% 

20-  0 0,0% 1 3,0% 

Összesen 33 100,0% 33 100,0% 

 

Menedzseri szerepre ugyan több válaszadó küldött munkatársakat, mint nem menedzseri szerepre, 
de a válaszadók 66,7%-ánál ilyen kiküldetés sem fordult elő. Ahonnan küldtek külföldre román 
munkatársakat, számuk jellemzően 1-3 fő, de maximum 15 fő volt. 
 
5.8.3 JELLEGZETES SIKERT HOZÓ HR KOMPETENCIÁK 
 

Az egyik legismertebb HR guru, Dave Ulrich és szerzőtársai által 2009-ben azonosított HR-
menedzseri kompetenciaterületek némileg kiegészített listájából a válaszadók a három 
legfontosabb közé a következőket sorolták (104. táblázat): 

� személyes hitelesség (eredményesség, hatékony kapcsolatok, kommunikációs 
képességek) (93,9%), 

� HR szolgáltatások (84,8%) 

� stratégiai hozzájárulás és idegen nyelvű kommunikáció (mindkettő 75,8%). 
 
Az ötödik helyre a HR információs technológia használata került. A válaszadók megítélése szerint 
a nagyon fontos HR kompetenciák rangsorát a vizsgált időszakban cégeiknél az üzleti ismeretek 
zárták. 

104.  táblázat: A HR-vezetők kulcskompetenciáinak rangsora  
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A kulcskompetenciák rangsora (az érvényes 
válaszok %-os megoszlása alapján) 

Nagyon fontos 

Gyakoriság Megoszlás (az 
érvényes válaszok 

%-ában) 

Üzleti ismeretek (értéklánc, értékteremtés) 23 69,7% 

Stratégiai hozzájárulás (kultúramenedzselés, gyors 
változtatás, stratégiai döntéshozás) 25 75,8% 

Személyes hitelesség (eredményesség, hatékony 
kapcsolatok, kommunikációs képességek) 31 93,9% 

HR szolgáltatások (toborzás-kiválasztás, képzés, TÉR, 
HR mérés, stb.) 28 84,8% 

HR információs technológia használata 24 72,7% 

Idegen nyelvű kommunikáció 25 75,8% 

 
5.9 TUDÁSMENEDZSMENT A HR-BEN 
 
A tudásmenedzsment nem más, mint egy adott szervezet dolgozói kollektív tudásának (know-
how, képességek és intellektuális képességek) integrált módon történő irányítása, megosztása. A 
jelzett kérdéskörrel HR területen érvényesülő gyakorlattal kapcsolatban a következő három 
területet vizsgáltunk: 

� a személyes HR kompetenciafejlesztés módszerei, 

� a HR tudásáramok elősegítői, 

� a HR tudásáramok irányai. 
 
5.9.1 A SZEMÉLYES HR KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
 
A román válaszadók a HR területén megvalósuló fontos személyes kompetenciafejlesztési 
lehetőségnek tartották a leányvállalatok közötti, a leány- és anyavállalatok közötti mobilitás révén 
biztosított tanulást, valamint az anyavállalatnál történő képzéseket. Fontosnak ítélték a válaszadók 
a kultúraközi képzést, míg a tanulás informális vagy formális módja a válaszadók szerint az 
előbbieknél kisebb jelentőségű a tanulás szempontjából (105. táblázat). 
 

105. táblázat: A személyes HR kompetenciafejlesztés módozatainak 
fontossága (1-5-ös skálán, átlagban) 

(Magyarázat: 1= fontos ⇒ 5 =nem fontos) 

 

Kompetenciafejlesztési módok A válaszok átlaga 

Informális tanulás a leányvállalat HR részlegében 3,42 

Informális tanulás másik leányvállalat HR részlegében 2,44 

Informális tanulás az anyavállalatnál 2,72 
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Helyi HR-képzés és fejlesztés 3,34 

HR-képzés és fejlesztés az anyavállalatnál 2,94 

HR-képzés és fejlesztés más leányvállalatnál 2,50 

 
5.9.2 AZ ANYA- ÉS A LEÁNYVÁLLALAT KÖZÖTTI HR-TUDÁSTRANSZFER 
 
A válaszadók a HR tudásáramok (106. táblázat) értékelésekor a leányvállalat HR részlegén belüli 
és az anyavállalattól induló tudásáramot ítélték a legjellemzőbbnek. 

106.  táblázat: A HR tudásáramok (1-5 skálán, átlagban) 

(Magyarázat: 1=Egyáltalán nem jellemző ⇒ 5=Teljes mértékben jellemző) 

Tudásáramok a HR területén A válaszok átlaga 

HR-tudástranszfer az anyavállalattól az Önök leányvállalata irányába 3,26 

HR-tudástranszfer az Önök leány-vállalatától az anyavállalat irányába 2,90 

HR-tudástranszfer az Önök leány-vállalata és más leányvállalatok között 3,18 

HR-tudástranszfer az Ön leány-vállalatánál a HR részlegen belül 3,69 

HR-tudástranszfer az Ön leányvállalata és más szervezeti egységek között 2,75 

 
5.10 A HR JÖVŐBELI FELADATAI 
 
5.10.1 A HR SZÁMÁRA FELADATOT JELENTŐ FŐBB ÜZLETI KÉRDÉSEK, 

TRENDEK 
 
A megkérdezett HR vezetők véleménye szerint Romániában az elkövetkező 12-24 hónap 
kulcskérdése a megfelelően képzett munkaerő beszerzése, motiválása és megtartása. 
 
5.11 A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI 
 
A felmérésben szereplő megkérdezettek szinte kivétel nélkül egyetemi, főiskolai, vagy azzal 
egyenértékű végzettséggel rendelkeztek (107. táblázat). 

107.  táblázat: Az iskolai végzettség szintje 

A kitöltő végzettségi szintje Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Egyetemi doktor (PhD) 0 0,0% 

Egyetem (MSc) 13 40,6% 

Főiskola (BSc) 18 56,3% 

Egyéb 1 3,1% 

Összesen 32 100,0% 
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A romániai válaszadók többsége (54,8%) társadalomtudományi végzettségű (108. táblázat), de volt 
közöttük a műszaki és a természettudományok terén diplomát szerzett szakember is. 

108.  táblázat: A szakmai végzettség területe 

A kitöltő végzettségének szakmai területe Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Természettudomány 2 6,5% 

Műszaki 9 29,0% 

Társadalomtudomány 17 54,8% 

Egyéb 3 9,7% 

Összesen 31 100,0% 

 
A válaszadók 56,7%-a 5 évnél rövidebb ideje, 40%-uk kevesebb, mint három éve dolgozott 
jelenlegi pozíciójában (109. táblázat). A válaszadók közel fele (43,4%) 5 évnél hosszabb ideje áll 
a posztján. 

109. táblázat: A jelenlegi pozícióban eltöltött idő 

A jelenlegi pozícióban eltöltött idő (év) Gyakoriság Megoszlás 

0-3  12 40,0% 

3-5  5 16,7% 

5-10  5 16,7% 

10-15  6 20,0% 

15 - 2 6,7% 

 
 



 - 103 -Szerbia (Szlávicz Ágnes – Nemanja Berber – Milan Nikolic-Susnyár Stangl Gizella 

 

6 SZERBIA (SZLÁVICZ ÁGNES – NEMANJA BERBER – MILAN NIKOLIC-
SUSNYÁR STANGL GIZELLA - POÓR JÓZSEF) 

 
6.1 BEVEZETÉS 
 
A jelen fejezet célja röviden bemutatni a 19 szerbiai leányvállalatnál elvégzett vizsgálatunk 
eredményeit. 

 
 
Térkép 
 
 

 
 

Lakosság: 10.150.265 fő 
Terület: 88.361 km2 
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6.1.1 A SZERBIÁBA ÉRKEZŐ  FDI JELENTŐSÉGE,  FORRÁSAI ÉS 
SZEKTORÁLIS MEGOSZLÁSA 

 
A 2001-ben kezdődött gazdasági reformok óta Szerbia a közép- és kelet-európai befektetetési 
célországok egyik élenjáró tagjává vált. 2009 végére az országba áramló FDI mértéke meghaladta 
a 14 milliárd eurót, miközben az azt megelőző négy évben Szerbia közel 11 milliárd eurónyi 
külföldi működőtőkét vonzott.  
 
A PricewaterhouseCoopers tanulmánya szerint a felzárkózó gazdaságok között Szerbia a 
harmadik legkedveltebb ország termelés, és a hetedik legvonzóbb a szolgáltatások szempontjából. 
Az Ernst & Young felmérései szerint kb. 150 befektetési projekt valósult meg Szerbiában a 2007-
től 2009-ig tartó időszak folyamán, amivel Szerbia a dél-kelet-európai régió országai között a 
második helyet foglalja el. A 12. ábra a Szerbiába beáramló FDI értékét mutatja 2000 és 2013 
között.  
 

13. ábra: FDI mértéke Szerbiában, 2000-2013 között millió euróban  

 

 
Forrás: SIEPA (Serbia Investment and Export Promotion Agency), 2014 

 
 
A SIEPA (Szerb Befektetési és Export Támogató Ügynökség – Serbia Investment and Export 
Promotion Agency) adatai szerint az FDI országeredet megoszlást nézve az Európai Unió 
tagországai vannak a lista elején. A Szerbiába érkező külföldi működőtőke közel 70%-a ezekből 
az országokból áramlik be. A befektetők székhelyét tekintve első helyen Hollandia áll, amit 
Ausztria, Görögország, Norvégia, és Luxemburg követ. Emellett jelentős befektetőnek minősül 
még Németország, Olaszország, Szlovénia és az Orosz Föderáció is. Az Egyesült Államok 
tényleges adatai jóval magasabbak, mint amit a hivatalos jelentésekből kiolvashatunk, ugyanis 
befektetőik elsősorban európai társvállalataikon keresztül intézik invesztíciójukat. Ez ugyanígy 
igaz Belgium, Dánia, Izrael és még számos más ország esetén is. 
 
A legjelentősebb külföldi befektetők a következő cégek: FIAT, Telenor, Microsoft, Coca-Cola, 
Michelin, Gazprom, Bosch, Siemens, Intesa Sanpaolo. A 110. táblázat a Szerbiába 2001 és 2011 
között beáramló FDI iparágankénti megosztását mutatja.    
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110. táblázat: A Szerbiába áramló FDI mértéke iparáganként (2001-
2011) 

 

Iparág Befektetési érték (millió EUR)  

Pénzügyi közvetítés  4 968 

Ipari termelés 4 766 

Kereskedelem 3 167 

Ingatlannal kapcslatos tevékenység 2 459 

Közlekedés, raktározás, kommunikáció 2 456 

Épitőipar 586 

Bányászat 544 

Mezőgazdaság 194 

Egyéb szolgáltatások 136 

Professzionális, tudományos és technikai 
tevékenység 

119 

Vendéglátóipar 97 

Közigazgatás 83 

Energiaszolgáltatók 73 

Administrációs és támogató szolgáltatások 26 

Oktatás 4 

Forrás: SIEPA (Serbia Investment and Export Promotion Agency), 2014 

 
 
Az elmúlt tizenegy év során a szolgáltató szektor vált a legvonzóbb iparággá a nemzetközi 
befektetők számára. A bank és biztosítási szektor büszkélkedhet a legmagasabb FDI beáramlással, 
amely elérte az 5 milliárd eurót. A termelő iparágak vannak a második helyen 4,8 milliárd 
euróval, majd a kereskedelmi tevékenységek következnek 3,2 milliárd euró értékű külföldi 
beruházással.  
 
 
6.2 A FELMÉRÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK JELLEMZŐI 
 
A kérdőíves felmérésben 19 külföldi tulajdonú, jogilag önálló leányvállalat vett részt, 9605 össz- 
foglalkoztatottal.   
 
 
6.2.1 SZERVEZETI MÉRET  
 
A felmérésben részt vevő leányvállalatok szervezeti méretével kapcsolatos adatokat a 111. 
táblázat ismerteti.  
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111. táblázat: Létszám (fő) 

Vállalati összlétszám 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

250 fő alatt 9 52,9 

251-1000 fő 2 11,8 

1001-2000 fő 6 35,3 

2001-5000 fő 0 0 

5000 fő felett 0 0 

Összesen 17 100 

 
A táblázatban foglaltak alapján megállapítható, hogy a cégek többsége (53%) létszámuk alapján a 
kis- és közepes vállalati kategóriába sorolható, míg a nagyvállalati (több mint 1000 
foglalkoztatott) kategóriába csupán a szerbiai válaszadók egy harmada sorolható.  
 
6.2.2 A SZERVEZET MANDÁTUMA  
 
Felmérésünkben azt is vizsgáltuk, hogy ezek a válaszadó szervezetek MNV-k leányvállalataiként 
milyen mértékben ellenőrzik a teljes értékláncot (value chain)5. 
 

112.  táblázat: A felmérésben részt vevő leányvállalatok mandátuma 

Leányvállalatának szerepei és mandátumai Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Fejlesztés 3 15,8 

Beszerzés 3 15,8 

Termelés/szolgáltatás 15 78,9 

Marketing 3 15,8 

Értékesítés 9 47,4 

 
A vizsgálatban szereplő leányvállalatok túlnyomó többsége (79%) termelési és szolgáltatás- 
nyújtási szerepet lát el (112. táblázat).  
 
 
 
                                                 
5 A mandátumok értelmezése a 2.3.2. alfejezetben olvasható. 
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6.2.3 A MULTINACIONÁLIS VÁLLALAT LEÁNYVÁLLALATAINAK SZÁMA A 
FELMÉRÉST KÉSZÍTŐ ORSZÁGBAN 

 
A felmérésben részt vevő leányvállalatok szerbiai számát a 113. táblázat jelzi.  
 

113.  táblázat: A leányvállalatok száma 

A leányvállalatok száma   Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Csak 1 (egy), a válaszadó leányvállalat működik a 
felmérést készítő országban 
 

14 73,7 

A válaszadó leányvállalatán kívül több jogilag önálló 
egységet is működtet a felmérést készítő országban 
 

5 26,3 

Összesen 19 100 

 
A válaszadók túlnyomó többségének (74%) esetében Szerbiában csak egy, az adott leányvállalat 
működik, míg a válaszadók kicsivel több mint egy negyede esetében (26,3%) a válaszadó 
leányvállalat mellett az adott multinacionális cégnek több önálló szerbiai leányvállalata is van.   
  
 
6.2.4 AZ ANYAVÁLLALAT EREDETE 
 
Az alábbi, 114. táblázat a felmérésben részt vett cégek eredetét ismerteti.  
 

114.  táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
országonként  

Az anyavállalat eredete Gyakoriság Megoszlás (%) 

Ausztria 4 21,1 

Németország 2 10,5 

Olaszország 2 10,5 

Svédország 2 10,5 

Finnország 1 5,3 

Franciaország 1 5,3 

Magyarország 1 5,3 

Svájc 1 5,3 

UK 1 5,3 

USA 1 5,3 
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Az anyavállalat eredete Gyakoriság Megoszlás (%) 

Egyéb 3 15,8 

Összesen 19 100 

A vizsgálatban részt vevő leányvállalatok tíz különböző országból érkeztek Szerbiába. Több mint 
20 százalékuk székhelye Ausztriában van, míg a válaszadók kb. 10-10 %-a Németországból, 
Olaszországból és Svédországból érkezett. Finnországban, Franciországban, Magyarországon, 
Svájcban, az Egyesült Királyságban és az USA-ban található 1-1 (5,3%) válaszadó cég 
anyavállalata.  
 
A fentiekben bemutatott összetétel hasonló a Szerbiába érkező befeketetők eredetével, hiszen az 
osztrák, a német és az olasz befektetők jelentős szerepet játszanak a szerb gazdaság egészében, 
éppúgy, mint a felmérésbeli mintában.  
 
A leányvállalatokban alkalmazott HR gyakorlat megismerése érdekében hasznos tudni azt is, 
hogy a cégek milyen menedzsment kultúrából érkeznek.  (115. táblázat) 
 

115. táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
menedzsment kultúrák szerint  

Az anyavállalat eredete 
menedzsment kultúrák szerint Gyakoriság 

Megoszlás 
% 

Germán 7 36,8 

Északi  4 21,1 

Kelet-európai (Eastern European) 3 15,8 

Latin és dél-európai  3 15,8 

Angolszász  2 10,5 

Ázsiai  0 0 

Egyéb  0 0 

Összesen 19 100 

 
A vizsgált mintában legnagyobb arányban az ún. germán (37%)  és északi (21%) menedzsment 
kultúrájú cégek vannak jelen. A latin és dél-európai (15,8%) valamint kelet-európai (15,8%) és  
angolszász kultúrájú cégek a felmérésben részt vevő cégek csak kisebb részére jellemzőek.  
  
 
6.2.5 A LEÁNYVÁLLALATOK MEGALAKULÁSÁNAK IDEJE ÉS FORMÁJA 
 
A válaszadó cégek megalakulásának idejével és formájával kapcsolatos adatokat a 116. táblázat 
foglalja össze.  
 
A vizsgált leányvállalatok megalakulási idejét jelző adatok alapján a megkérdezettek egy 
tizedében  (10,5%) a külföldi tulajdonosok 1995 előtt vették át a többségi irányítást vagy hajtották 
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végre a zöldmezős beruházásokat. A cégek ugyancsak egy tizede (10,5%) az 1996 és 2000 közötti 
időszakban érkezett Szerbiába. A vizsgált cégek 42 %-a millenium éve után érkezett Szerbiába. A 
válaszadó cégek csaknem egy harmada (32%) 2006 és 2010 között ruházott be a térségben. A 
megkérdezett cégek csupán 5%-a érkezett 2010 után az országba. 
    
 

116.   táblázat: A felmérésben részt vevők belépési ideje és módja  

A leányvállalat 
megalakulásának ideje 

Felvásárlás, 
összevonás 

Zöldmezős 
beruházás 

Összesen Megoszlás % 

1995 előtt 1 1 2 10,5 

1996-2000 2 0 2 10,5 

2001-2005 5 3 8 42,1 

2006-2010 5 1 6 31,6 

2010 után 0 1 1 5,3 

Összesen 13 6 19 100 

%-os megoszlás 68,4 31,6 100%  

 
A felmérésben részt vevő cégek külföldi tulajdonosainak mintegy 68 százaléka felvásárlással 
egybekötött privatizáció vagy az azt követő akvizíció útján szerzett többségi irányítást a szerbiai 
vállalatokban, míg 32 %- uk zöldmezős beruházást megvalósítva érkezett Szerbiába. 
 
6.2.6 MŰKÖDÉSI TERÜLET: SZEKTOR-ÁGAZAT 
 
A válaszadók működési területét a 117. táblázat adatai illusztrálják.  
 

117. táblázat: A résztvevők szektorális hovatartozása  

A leányvállalati tevékenység fő ágazata Gyakoriság Megoszlás % 

Ipar 7 36,8 

Kereskedelem 1 5,3 

Pénzügyi szolgáltatások 7 36,8 

Más szolgáltatások 4 21,1 

Összesen 19 100 
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A felmérésben részt vett leányvállalatok túlnyomó többsége (63,2%) szolgáltatásokkal 
foglalkozik, az iparban csak a válaszadók 36,8%-a tevékenykedik.  
 

6.3 A VÁLLALAT FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI A VIZSGÁLAT 
IDŐSZAKÁBAN 

 
Az alcímben jelzett kérdéskörrel kapcsolatban azt vizsgáltuk, hogy a következő három stratégiai 
orientáció milyen súllyal szerepelt a válaszadók esetében: 

� növekedés, piacbővítés, portfólió-bővítés, 

� stabilitás, hatékonyságjavítás, nyereségmegtartás, alkalmazkodás a piaci helyzethez, 

� létszámcsökkentés, racionalizálás. 
 
6.3.1 FŐBB STRATÉGIAI PROBLÉMÁK-ORIENTÁCIÓK 

 

A Szerbiában működő MNK leányvállalatok főbb stratégiai problémáit és orinetációit a 118. 
táblázat ismerteti.  

 

118.  táblázat: A főbb stratégiai problémák és orientációk 

A főbb stratégiai problémák, orientációk 
Az „igen” válaszok 

gyakorisága 
Megoszlás % 

Növekedés, piacbővítés, portfólió-bővítés 12 63,2 

Stabilitás, hatékonyságjavítás, nyereség-
megtartás, alkalmazkodás a piaci helyzethez 

6 31,6 

Létszámcsökkentés, racionalizálás 0 0 

Egyéb  1 5,3 

Összesen 19 100 

 
Örvendetes, hogy a vizsgálat időszakában a szerbiai válaszadók többsége (63,2%) a növekedést és 
portfólió-bővítést jelölte a legfontosabb stratégiai orientációnak. A válaszadók mintegy 32 %-a a 
stabilitátást és hatékonyság-javítást választotta, míg a létszámcsökkentést, mint stratégiai 
orientációt egyetlen válazadó cég sem jelölte meg.  

 
6.3.2 A FŐBB VERSENYTÉNYEZŐK A VIZSGÁLAT IDŐSZAKÁBAN 
 
A felmérés során a Szerbiában működő leányvállalatoknak meg kellett jelölniük a  legfontosabb 
versenytényezőket. A felsorolt tényezők (munkaerő, optimális üzem-szervezeti méret, termelési 
technológia, menedzsment, pénzügyi források, védett szabályozott piac)  esetében egyidejűleg 
többet is meg lehetett jelölni. (119. táblázat).  
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119. táblázat: A szervezeti versenytényezők fontossága 

Versenytényezők  
Az „igen” válaszok 

gyakorisága 
Megoszlás 

% 

Optimális üzem/szervezeti méret 11 57,9 

Menedzsment 10 52,6 

Munkaerő 8 42,1 

Termelési technológia 8 42,1 

Pénzügyi források 4 21,1 

Védett, szabályozott piac 3 15,8 

Egyéb 2 10,5 

 
A válaszadók közül legtöbben (58%) az optimális üzemi és szervezeti méretet jelölték meg, mint 
fontos versenytényezőt. Szorosan ezután (53%) következik azonban a menedzsment, mint 
versenytényező. A munkaerőt és a termelési technológiát azonos arányban (42%) jelölték meg. A 
pénzügyi forrásokat a válaszadók csupán 21 %-a tartja fontos versenytényezőnek. Jóval kisebb 
fontosságot tulajdonítottak a válaszadók a védett és szabályozott piac meglétének. Az adatok arra 
mutatnak rá, hogy Szerbiában az ún. hard és soft tényezők egyaránt fontos versenytényezők 
lehetnek.  

 
6.3.3 LEÁNYVÁLLALATI KULCSTELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 
 

A felmérés külön része foglalkozott azzal, hogy a leányvállalatok hogyan értékelik saját 
teljesítményüket a versenytársak teljesítményéhez képest. A kapott adatokat a 120. táblázat 
összegzi a válaszadók arányát (%) jelezve.  

 

120. táblázat: A leányválalati kulcsteljesítmény értékelése (%) 

 
Gyenge Átlag 

alatti 
A verseny-
társakkal 

azonos 

Jobb, mint az 
átlag 

Kiemelkedő 

Nyereségesség 0 15,8 10,5 57,9 15,8 

A szolgáltatás 
minősége 

0 0 21,1 47,4 34,6 

Innovációs ráta 0 5,3 36,8 47,4 10,5 

Környezetvédelmi 
ügyek 

10,5 0 21,1 36,8 31,6 
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A Szerbiában működő MNK leányvállatok  többsége szerint teljesítményük jobb a szerbiai 
átlagnál, sőt gyakran kiemelkedőként jellemezték azt.  
 
A nyereségességet a válaszadók kb. 58%-a az átlagosnál jobbnak, míg 16%-uk kiemelkedőnek 
jellemezte. A  legjobb eredményeket a külföldi cégek leányválallatai a szolgáltatás minősége 
tekintetében érik el. A válaszadók 47%-a  szerint a szolgáltatásuk minősége az átlagosnál jobb,  
míg 35%-uk szerint a szerbiai viszonyok között kiemelkedő szolgáltatást nyújtanak. Az 
innovációs ráta tekintetében már kevésbé értékelik nagyra saját teljesítményüket. A cégek 47,4%-
a szerint jobbak, mint az átlag, de kiemelkedő eredményt e tekintetben csak a cégek 10,5%-a 
könyvelhet el. A környezetvédelmi ügyek értékelése során a cégek 36,8%-a szerint eredményeik 
jobbak az átlagosnál,  míg 31,6%-uk szerint e tekintetben is kiemelkedő eredményeket érnek el. 
Fontos kiemelni, hogy csupán ezen tényező során jelentkezik a gyenge értékelés, a válaszadók 
10,5 százalékánál. E területen tehát a multinacionális cégek leányválallatainak is van még terük a 
fejlődésre.   
 
6.4 A HR-MUNKA KULCSMUTATÓINAK JELLEMZŐI 
 
Ebben részben a következő HR-jellemzőkről adunk képet: 

� A HR-részleg létszámának és leterheltségének alakulása,  

� A HR munka fontosságát, eredményeit, hatékonysági jellemzőit reprezentáló főbb 
mutatók  a képzési költségkeret relatív súlya. 

 
6.4.1 A HR DOLGOZÓK LÉTSZÁMA  
 
A HR osztály számának és leterheltségének adataiat a 121. táblázat foglalja össze.  

121. táblázat: A részt vevő cégek össz- és HR-létszám jellemzői (fő)  

Létszám 
Egy HR alkalmazottra jutó 

összlétszám (fő) Év 
A foglalkoztatottak 

 összlétszáma 
A foglalkoztatott 

HR létszám 

2011 9605 148 65 

 
A megkérdezett 19 szerbiai cégnél a 2011-es évben összesen 9605 fő volt alkalmazásban, akiket 
148 HR dolgozó szolgált ki. Az egy HR dolgozó által kiszolgált átlagos foglalkoztatotti létszám 
2011-ben 65 fő volt.  
 
A vizsgált szervezetek HR-részlegeinek nagyságáról a 122. táblázat szolgáltat adatokat.  
 

122.   táblázat: A HR-részleg létszáma (fő)  

Az összes HR dolgozó  
(fő) 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Nincs 1 5,9 

1-4  7 41,2 
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5-10  5 29,4 

11-15  1 5,9 

15-20  1 5,9 

20 - 2 11,8 

Összesen 17 89,5 

Átlag 9 fő 

 
A válaszadó cégek többségénél (41,2%)  kisszámú, 1-4 főt alkalmazó HR osztály működik. A 
cégek csaknem 30%-ában 5-10 fő foglalkozik a HR kérdésekkel, míg 11-15 fő és 15-20 fő közötti 
HR szakértőt alkalmazó osztály a megkérdezett leányvállalatok kb. 6-6 %-ában működik. A 
válaszadók 12 %-a nagy, több mint 20 foglalkoztatottat alkalmazó HR osztállyal rendelkezik. A 
Szerbiában működő MNV leányvállalataiban átlagosan 9 fős HR osztály működik.  
 
6.4.2 AZ ÉVES BÉRKÖLTSÉG ARÁNYA  
 
Az éves bruttó bérköltség arányát az összes költségben a 123. táblázat foglalja össze.  
 

123.  táblázat: Az éves bérköltség arány (%) 

 
Bérköltség aránya (%) 

2011 

Gyakoriság  Megoszlás % 

5 % alatt 0 0 

5-10 % 2 18,2 

11-20% 3 27,3 

21-30% 3 27,3 

31-40% 1 9,1 

41-50% 1 9,1 

50 % felett 1 9,1 

Összesen 11 100 

 
A vizsgált szerbiai cégek mintegy fele (54,6%) az összköltség 11-30 %-át fordítja a dolgozók 
bruttó bérköltségére. A válaszadók csaknem egy ötöde (18,2%) az összköltség 5-10 %-át fordítja 
erre a célra, míg csaknem 10-10 %-uk az összköltség 31-40 %-át illetve 41-50%-át költi a 
dolgozók béreire. Az összköltség több mint felét a válaszadók 10%-a fordítja a dolgozók bruttó 
bérköltségére. 
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6.4.3 A KÉPZÉSI KÖLTSÉGKERET RELATÍV SÚLYA 
 
A szakirodalom a korszerű és eredményes HR-munka egyik fontos mutatószámaként tekint a 
képzési költségek relatív súlyának (a teljes éves bérköltséghez viszonyított) alakulására. Az e 
kérdésre adott válaszokat a 124. táblázat foglalja össze.  
 

124. táblázat: Az éves képzési keret a teljes éves bérköltség %-ában 

 
Képzési költség / éves bérköltség  (%) 

2011 

Gyakoriság  Megoszlás   % 

1  % alatt  6 35,3 

1-3 % 5 29,4 

3-5 % 5 29,4 

5-10 % 1 5,9 

Összesen 17 100 

 
A vizsgált cégek több mint egy harmada (35,3 %) az éves bérköltség kevesebb mint 1 %-át költi a 
dolgozók képzésére. A leányvállalatok csaknem 30-30 %-a az összköltség 1-3 %-át, illetve 3-5 %-
át fordítja a fenti célra. Az éves bérköltség több mint 5 %-át csupán a válaszadó cégek kevesebb, 
mint 6 %-a fordítja a dolgozók tudásának és képességeinek fejlesztésére.  
 
6.5 A HR RÉSZLEG MŰKÖDÉSE 
 
6.5.1 A KÖZPONTI ÉS A HELYI HR SZERVEZET VISZONYA 
 
A vizsgált vállalatok körében többféle szerepmegosztási gyakorlatot találtunk, amit a 125. táblázat 
foglal össze.   

125. táblázat: A központi (HQ) HR szervezet jellemző szerepkörei  

Szerepkörök 
Az „igen” válaszok 

gyakorisága 
Megoszlás 

% 

 Nagymértékű döntési és végrehajtási szabadságot ad 
(decentralizáció) 1 5,6 

Általános irányelveket és keretrendszert biztosít  a 
leányvállalati HR részlegeknek 8 44,4 

Részletes HR modell, személyzeti politika, folyamatok és 
szabályozás megadása  8 44,4 

Minden kevésbé jelentős HR döntés forrása és beleszólás 
(centralizáció)  1 5.6 
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� A válaszadók majdnem felénél (44,4%) érvényesülő megoldás az, hogy a vállalati 
központ HR részlege általános irányelveket fogalmaz meg és egységes keretrendszert 
biztosít a leányvállalatoknál tevékenykedő HR részlegek munkájához.  

� A válaszadó leányvállalatok HR-részlegeinek hasonló aránya (44,4 %) válaszolta azt, 
hogy a részletes HR modell kidolgozása is a központ feladata volt, és itt a 
személyzeti irányelveken túl az eljárásmódok, folyamatok szabályainak elkészítése is 
centralizáltan történik. 

�  A válaszadók 5,6 %-ában a központi HR osztály nagyméretű döntési és végrehajtási 
szabadságot ad a leányvállalatok HR osztályainak, gyakorlatilag teljesen 
decentralizáltan működnek.   

� A cégek azonos arányú (5,6%) válasza szerint náluk gyakorlatilag teljes a 
centralizáció, hiszen a központi HR osztály minden kevésbé jelentős döntésbe is 
beleszól.  

 
 
6.5.2 ELSŐDLEGES DÖNTÉSHOZATALI FELELŐSSÉG A FŐBB HR FUNKCIÓK 

TERÉN 
 
A 126. táblázat azt összegzi, hogy mely HR döntésekben van elsődleges felelőssége a helyi 
vezetőknek, melyekben a helyi HR részlegnek, s mely emberi erőforrás gazdálkodási 
tevékenységek esetében hoznak közös döntéseket.  
 

126.  táblázat: Döntéshozatali felelősség a HR kulcsfunkcióiban  

A HR kulcsfunkciói 
Helyi 

vezetők 

Helyi vezetők 
a HR 

részleggel 
konzultálva 

Helyi HR 
részleg a 

helyi 
vezetőkkel 

konzultálva 

Helyi HR 
részleg 

Emberi erőforrás 
tervezés 

11,8 47,1 29,4 11,8 

Toborzás 18,8 18,8 56,3 6,3 

Kiválasztás 25,0 25,0 50,0 0 

Teljesítményértékelés 31,3 25,0 31,3 12,5 

Személyzetfejlesztés 12,5 12,5 37,5 37,5 

Tehetséggondozás 13,3 20,0 33,3 33,3 

Ösztönzés és 
juttatások 

25,0 37,5 21,0 12,5 

Munkaügyi 
kapcsolatok 

17,6 23,5 35,3 23,5 
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Dolgozói (belső) 
kommunikáció 

18,8 25,0 37,5 18,8 

HRIS (informatika) 17,6 11,8 17,6 52,9 

Munkavédelem, 
munka-gészségügy 

17,6 5,9 17,6 58,8 

Egyéb 33,3 33,3 0 33,3 

 
Mostani felmérésünk is megerősíti azt, a más vizsgálatokban is kimutatott (CRANET, 2006 és 
Karoliny et al. 2009 és 2010) felismerést, hogy a HR funkciókkal kapcsolatos döntések egy 
részében inkább a (helyi) vezetői hierarchia tagjainak, míg más részében inkább a HR-részleg 
helyi munkatársainak van nagyobb felelőssége vagy beleszólása.  
 
Ahogy az a fenti táblázatból is látszik, a HR kulcsfunkcióiban történő beavatkozások legtöbbjét a 
válaszadók többsége a  HR részleg és  és a helyi vezetők közös döntésének tekinti. Ez a fajta 
felelősségvállalás jellemző a toborzás, a kiválasztás, a belső kommunikáció és a munkaügyi 
kapcsolatok, valamint a teljesítményértékelés területére is. A HR vezetővel történt konzultáció 
után a helyi vezetők az emberi erőforrás tervezés és a javadalmazás kérdéseiben döntenek. A 
leányválallatok szerbiai HR osztálya önállóan a munkavédelem és a HR informatika kérdéseiben 
hozhat döntéseket. A személyzetfejlesztés és a tehetséggondozás terén az önálló HR döntés és a 
helyi vezetővel történt konzultáció utáni HR döntés egyaránt jelen van a szerbiai MNV 
leányvállalatok gyakorlatában.  

 
 
6.5.3 A KÜLSŐ HR SZOLGÁLTATÓK SZEREPÉNEK ALAKULÁSA 
 
A külső HR szolgáltatók igénybevételének szerbiai gyakorlatáról a 127. táblázat szolgáltat 
adatokat.  
 

127.  táblázat: A külső szolgáltatók szerepe és igénybevételük 
alakulása az egyes HR kulcsfunkciók területén 

HR kulcsfunkciók Növekedett Csökkent Változatlan 
Nem alkalmaz 

külső 
szolgáltatót 

Emberi erőforrás tervezés 0 5,9 17,6 76,5 

Toborzás 0 11,8 41,2 47,1 

Kiválasztás 0 17,6 23,5 58,8 

Teljesítményértékelés 0 0 23,5 76,5 

Személyzetfejlesztés 11,8 5,9 64,7 17,6 

Tehetséggondozás 11,8 5,9 29,4 52,9 

Ösztönzés és juttatások 0 5,9 35,3 58,8 
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Munkaügyi kapcsolatok 0 0 29,4 70,6 

Dolgozói (belső) 
kommunikáció 

0 11,8 23,5 64,7 

HRIS (informatika) 0 11,8 52,9 35,3 

Munkavédelem, 
munkaegészségügy 

0 11,8 64,7 23,5 

 
A szerbiai MNV leányvállalataira nem jellemző a külső HR szolgáltatók igénybevétele. A legtöbb 
megkérdezett a személyzetfejlesztés, a munkavédelem és munkaegészségügy, valamint a HRIS 
területén alkalmaz külső szolgáltatókat.   A cégek gyakorlata a külső szolgáltatók alkalmazásának 
tekintetében, általában véve nem nagyon változott. Csupán a személyzetfejlesztés és a 
tehetséggondozás területén nőtt a külső szolgáltatók alkalmazása, a válaszolók mintegy 12-12 %-a 
esetében.  
 
6.5.4 HR VEZETŐ HIÁNYA 
 
Az elemzés kitért annak vizsgálatára is, hogy ha a leányvállalalatnál nincs HR vezető, akkor ki 
rendelkezik a legnagyobb hatáskörrel a HR kérdésekben. Ezt ismerteti a 128. táblázat.  
 

128. táblázat: HR hatáskör HR vezető hiányában  

 

Beosztás megnevezése Gyakoriság 
 

Megoszlás % 
 

Első számú vezető 6 31,5 

Gazdasági/Adminisztratív vezető 1 5,3 

Pénzügyi vezető 1 5,3 

Termelési vezető 0 0 

Marketing/Értékesítési vezető 0 0 

Egyéb 1 5,3 

 
HR vezető hiányában a szerbiai leányvállatok esetében az első számú vezető rendelkezik HR 
hatáskörrel a válaszadók csaknem egy harmada esetében. A gazdasági vezető, a pénzügyi vezető 
vagy egyéb poziciók HR hatásköre a válaszadók mintegy 5-5 %-ában tapasztalható.   
 
 
6.6 KRITIKUS HR KÉRDÉSEK 
 
6.6.1 AZ EGYES HR FUNKCIÓK FONTOSSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 
 
A vizsgálat kitért a kritikusnak tartott HR területek rangsorának megállapítására is. Az adatokat a 
129. táblázat foglalja össze.   
 

129.  táblázat: A HR munka kritikus területei (1⇒⇒⇒⇒5-ös skálán, 
átlagban)  
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(Magyarázat: 1= kritikus ⇒ 5 = egyáltalán nem kritikus) 

A 2011-ben kritikus emberi erőforrás 
menedzselési területek rangsora 

A válaszok átlaga 

Emberi erőforrás tervezés 3,12 

Toborzás és kiválasztás 3,12 

Teljesítményértékelés 2,81 

Képzés és fejlesztés 2,94 

Tehetséggondozás 2,44 

Javadalmazás és juttatás 2,56 

Munkaügyi kapcsolatok 3,31 

Kommunikáció az alkalmazottakkal 3,13 

Egyéb  3,00 

 
A válaszadók a tehetséggondozás területét tartották a HR munka valódi kritikus területének. Ezt 
követte a javadalmazás és juttatások kérdésköre, valamint a teljesítményértékelés területe. Az 
emberi erőforrások tervezését, a toborzást és kiválasztást, valamint az alkalmazottakkal való 
kommunikációt közepesen kritikus területnek tartják a Szerbiában működő MNV 
leányvállalatokban. A válaszadók munkájuk legkevésbé kritikus területének a munkaügyi 
kapcsolatokat tartották.  
 
6.6.2 LEÁNYVÁLLALATUK  JELLEMZŐ HR FELTÉTELEI ÉS EREDMÉNYEI 
 
A következő, 130. számú táblázat, az egyes HR kérdések jellemző mértékét ismerteti.  
 

130.  táblázat: HR-kérdések jellemző mértéke (%) 

HR kérdések 2011-ben 
Egyáltalán 

nem  
jellemző 

Kis-
mértékben 
 jellemző 

Nagy-
mértékben 
 jellemző 

Teljes 
mértékben 
 jellemző 

Könnyen találunk a munkaerő-piacon fizikai 
dolgozókat 22,2 22,2 27,8 27,8 

Könnyen találunk a munkaerő-piacon jól 
képzett műszakiakat 5,6 22,2 44,4 27,8 

A legtöbb munkakörben nem jelent gondot az 
idegen nyelvtudás 11,1 27,8 38,9 22,2 

Könnyen meg tudjuk tartani a tehetségeket  5,6 38,9 27,8 27,8 

Minden munkakörben versenyképes jövedelmet 
tudunk biztosítani dolgozóinknak. 5,6 27,8 44,4 22,2 
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A szakszervezet(ek) befolyása jelentős 50,0 22,2 11,1 16,7 

A válaszadók kb. fele (55,6 %) úgy véli, hogy Szerbia munakerőpiacán könnyen találnak fizikai 
dolgozókat. A válaszadók csaknem három negyede (72,2 %) szerint jól képzett műszakiakat is 
könnyen tudnak alkalmazni. A leányvállalatok 62%-a szerint a legtöbb munkakörben nem jelent 
gondot az idegennyelv-tudás. A cégek több mint fele (55,6 %) úgy tapasztalja, hogy könnyen meg 
tudják tartani a tehetséges dolgozóikat. A válaszadók két harmada (66,6%) szerint minden 
munkakörben versenyképes jövedelmet tudnak biztosítani dolgozóiknak. A szakszervezetek 
befolyását a külföldi leányvállalatok HR szakértőinek többsége (72,2%) nem tartja jelentősnek.   

 
6.7 A KIKÜLDÖTTEK ÉS SZEREPEIK  
 
6.7.1 KÜLFÖLDI KIKÜLDÖTTEK 
 
A hosszabbtávra kiküldöttek két kategóriáját szokás megkülönböztetni. A külföldről 
(anyavállalattól vagy harmadik országból) érkezőket, akiket ismert angol szóval expatriótáknak 
hívunk és a hazai leányvállalattól tartósan külföldi (az anyavállalathoz vagy más országokban 
működő leányvállalatokhoz) kiküldetésre kinevezetteket. E kérdéskörben kapott adatokat a 131. 
táblázat foglalja össze.  

131.  táblázat: Külföldi kiküldöttek (expat) száma  

Az expat-ok száma 
(fő) 

Menedzseri szerepben Nem menedzseri szerepben 

Gyakoriság Megoszlás % Gyakoriság Megoszlás % 

Nem volt 11 57,9 15 78,9 

1  4 21,1 1 5,3 

2-3  1 5,3 0 0 

4-5  1 5,3 2 10,5 

6-10 fő 1 5,3 1 5,3 

11-15 fő 1 5,3 0 5,3 

16-20 fő 0 0 0 0 

20 fő felett 0 0 0 0 

Összesen 19 100 19 100 

 

� Külföldi kiküldöttek (expat-ok) nem menedzseri szerepben történő alkalmazására a 
vizsgálatban szereplő szerb leányvállalatok több mint kétharmadánál (79%) 
egyáltalán nem volt példa. Annál a néhány cégnél, ahol tartósan foglalkoztattak ilyen 
expat-okat, számuk jellemzően csupán 1-5 fő volt. Ötnél több  külföldi beosztott a 
válaszadók csupán 10%-ánál dolgozott. 

� A menedzseri szerepben foglalkoztatott expat-ok jelenléte ugyan erőteljesebb, de a 
vizsgált időszakban a válaszadók több mint fele (58%) ilyen szerepkörben sem 
foglalkoztatott külföldi kiküldötteket. Ahol jelen voltak, számuk jellemzően 1-5 fő 
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között mozgott (31,7%). Hat és tizenöt fő közötti külföldi menedzser csupán a 
megkérdezett cégek 10%-nál volt található.   

6.7.2 SZERB KIKÜLDÖTTEK 
 
A továbbiakban (132. táblázat) azt vázoljuk, hogy a mennyire volt jellemző és milyen 
szerepekben fordult elő, hogy szerb kiküldettek kerültek az MNV külföldi cégeihez. 
 

132.   táblázat: A szerb kiküldöttek száma és szerepkörei  

A szerb kiküldöttek 
száma (fő) 

Menedzseri szerepben Nem menedzseri szerepben 

Gyakoriság Megoszlás % Gyakoriság Megoszlás % 

Nem volt 14 73,9 15 78,9 

1 2 10,5 0 0 

2-3 0 0 2 10 

4-5 2 10,5 1 5,3 

6-10  1 5,3 1 5,3 

11-15  0 0 0 0 

16-20  0 0 0 0 

20-  0 0 0 0 

Összesen 19 100 19 100 

 

� A válaszadó cégek 79 %-a  nem menedzseri szerepre nem küldött ki szerbiai  
munkatársakat. A külföldi munkavégzésre beosztottakat küldő cégekből jellemzően 
1-3 fő beosztott került kiküldetésbe. Maximum számuk 10 fő volt. 

� A megkérdezett leányvállalatok 74 %-a  menedzseri munkakörben sem küldött 
szerbiai dolgozókat külföldi kiküldetésbe. A külföldi vezetői pozícióba szerbiai 
dolgozókat küldő leányvállalatoknál az érintettek száma jellemzően 1 és 5 fő között 
alakult. A leányvállalatok csupán 5 %-a küldött ki 6 és 10 fő közötti szerbiai 
menedzsert külföldi munkavégzésre. 

 
6.7.3 JELLEGZETES SIKERT HOZÓ HR KOMPETENCIÁK 
 

Az egyik legismertebb HR guru, Dave Ulrich és szerzőtársai által 2009-ben azonosított HR-
menedzseri kompetenciaterületek némileg kiegészített listájából a válaszadók a Szerbiában 
működő MNV leányvállalatok legfontosabb HR területeit azonosították. A 133. táblázat foglalja 
össze a válaszokat.  
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133. táblázat: A HR-vezetők kulcskompetenciáinak rangsora   

A kulcskompetenciák rangsora (az érvényes 
válaszok %-os megoszlása alapján) 

Nagyon fontos 

Gyakoriság Megoszlás (az 
érvényes válaszok 

%-ában) 

Személyes hitelesség (eredményesség, hatékony 
kapcsolatok, kommunikációs képességek) 

15 88,2 

Üzleti ismeretek (értéklánc, értékteremtés) 13 76,5 

Idegen nyelvű kommunikáció 13 76,5 

HR szolgáltatások (toborzás-kiválasztás, képzés, TÉR, 
HR mérés, stb.) 

13 76,5 

HR információs technológia használata 13 76,5 

Stratégiai hozzájárulás (kultúramenedzselés, gyors 
változtatás, stratégiai döntéshozás) 

12 70,6 

 
A válaszadók többsége (88%) szerint a legfontosabb HR kompetencia a személyes hitelesség. Az 
üzleti ismeretek, az idegen nyelvű kommunikáció, a HR szolgáltatások és a HR információs 
technológia megfelelő ismerete a második helyen szerepel. A stratégiai hozzáállás a HR vezetők 
kompetencia-rangsorának harmadik helyét foglalja el.  
 
6.8 TUDÁSMENEDZSMENT A HR-BEN 
 
A tudásmenedzsment nem más, mint egy adott szervezet dolgozói kollektív tudásának (know-
how, képességek és intellektuális képességek) integrált módon történő irányítása, megosztása. A 
jelzett kérdéskörrel a HR területen érvényesülő gyakorlattal kapcsolatban a következő három 
területet vizsgáltunk: 

� a személyes HR kompetenciafejlesztés módszerei, 

� a HR tudásáramok elősegítői, 

� a HR tudásáramok irányai. 
 
6.8.1 A SZEMÉLYES HR KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
 
A 134. táblázat az egyes személyes HR kompetenciafeljesztési módok szerbiai gyakorlatáról 
szolgáltat információkat.  

 

134. táblázat: A személyes HR kompetenciafejlesztés módozatainak 
fontossága  

(1-5-ös skálán, átlagban) 



 - 122 -Szerbia (Szlávicz Ágnes – Nemanja Berber – Milan Nikolic-Susnyár Stangl Gizella 

 

(Magyarázat: 1= fontos ⇒ 5 =nem fontos) 

 

Kompetenciafejlesztési módok A válaszok átlaga 

Informális tanulás a leányvállalat HR részlegében  3,88 

Informális tanulás másik leányvállalat HR részlegében  3,63 

Informális tanulás az anyavállalatnál  3,61 

Helyi HR-képzés és fejlesztés 4,11 

HR-képzés és fejlesztés az anyavállalatnál  3,75 

HR-képzés és fejlesztés más leányvállalatnál  3,38 

 
A szerb válaszadók a HR területén megvalósuló fontos személyes kompetenciafejlesztési 
lehetőségnek tartották a leányvállalatok közötti, a leány- és anyavállalatok közötti mobilitás révén 
biztosított tanulást, valamint az anyavállalatnál történő informális képzéseket. A válaszadók 
fontosnak ítélték a más leányvállalatoknál történő informális képzést is. Ezután a rangsorban az 
anyaválallatnál történő képzés következett. A helyi HR képzés szerepelt az utolsó helyen. 
 
6.8.2 AZ ANYA- ÉS A LEÁNYVÁLLALAT KÖZÖTTI HR-TUDÁSTRANSZFER  
 
A 135. táblázat a válaszadók a HR tudásáramokra vonatkozó értékelését mutatja.   

135.   táblázat: A HR tudásáramok (1-5 skálán, átlagban)  

 (Magyarázat: 1= fontos ⇒ 5 =nem fontos) 

Tudásáramok a HR területén A válaszok átlaga 

HR-tudástranszfer az anyavállalattól az Önök leányvállalata irányába  4,36 

HR-tudástranszfer az Önök leányvállalatától az anyavállalat irányába 3,50 

HR-tudástranszfer az Önök leányvállalata és más leányvállalatok között 3,63 

HR-tudástranszfer az Ön leányvállalatánál a HR részlegen belül 4,19 

HR-tudástranszfer az Ön leányvállalata és más szervezeti egységek között 4,00 

 
 A válaszadók a leányvállalat felől az anyavállalat felé haladó, és az egyes leányvállalatok közötti  
tudás átadást ítélték a legfontosabbnak. 
 
 

6.9 A HR JÖVŐBELI FELADATAI 
 
A megkérdezett szerbiai HR vezetők az elkövetkező 12-24 hónap kulcskérdéseivel 
összefüggésben az alábbi problémákat vagy trendeket tekintették fontosnak: 
 

 Toborzás és személyzetfejlesztés okozta kihívások 
 Tulajdonosi szerkezetváltozással járó kihívások 
 Az EU-hoz való közeledésből adódó kihívások 
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 Munkajogi változások okozta kihívások 
 A vállalati célok elérésének kihívása a turbulens üzleti környezetben 
 Vállalati átszervezés okozta kihívások 
 Merger hatására várható HR fejlődés 
 A leépítések megfelelő menedzselése, a HR tevékenységek hatékonyságának növelése. 

 
6.10 A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI 
 
A megkérdezettek iskolai végzettségével kapcsolatos adatokat a 136. táblázat foglalja össze.  

136.  táblázat: Az iskolai végzettség szintje  

A kitöltő végzettségi szintje Gyakoriság Megoszlás % 

Egyetemi doktor (PhD) 2 11,8 

Egyetem (MSc) 13 76,5 

Főiskola (BSc) 2 11,8 

Összesen 17 100 

 
A leányválallatok HR tevékenységét irányító szerbiai válaszadók több mint 2/3-a egyetemi 
diplomával, 12%-uk főiskolai oklevéllel, míg ugyancsak 12%-uk PhD fokozattal rendelkezik.  
 
A 137. táblázat a válaszadók szakmai végzettségével kapcsolatos adatokat mutatja be.  

137.  táblázat: A szakmai végzettség területe  

A kitöltő végzettségének szakmai területe Gyakoriság Megoszlás % 

Társadalomtudományi  11 84,6 

Természettudományi 1 7,7 

Műszaki 1 7,7 

Összesen 13 100 

 
A szerbiai válaszadók döntő többsége (85%) társadalomtudományi végzettségű, de volt közöttük a 
természettudományok terén és a műszaki területeken diplomát szerzett szakember is. 
 
Az utolsó táblázat a válaszadók jelenlegi pozícióban eltöltött szolgálati idejét mutatja be.  

138. táblázat: A jelenlegi pozícióban eltöltött idő  

A jelenlegi pozícióban eltöltött idő (év) Gyakoriság Megoszlás % 

0-3  7 46,6 

3-5  2 13,3 

5-10  4 26,7 



 - 124 -Szerbia (Szlávicz Ágnes – Nemanja Berber – Milan Nikolic-Susnyár Stangl Gizella 

 

10-15  2 13,3 

15 fölött 0 0 

Összesen 15 100 

A válaszadók 60%-a 5 évnél rövidebb ideje dolgozik az adott munkakörben, negyedük pedig 5 és 
10 év közötti, míg 13%-uk 10 és 15 év közötti szolgálati idővel rendelkezik az adott pozicióban.   
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7 SZLOVÁKIA (RENATA MACHOVA –SZAKÁCS NORBERT - POÓR JÓZSEF- 
MARTIN VOLOŠIN) 

7.1 BEVEZETÉS 
 
A jelen fejezetben áttekintjük 30 nemzetközi cég szlovákiai leányvállalata HR gyakorlatának 
jellemzőit. 
 
Térkép 
 

 
 
 

Lakosság: 5.410.728 ezer fő 
Terület 49.036 km2 
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7.2 FDI ÉS FOGLALKOZTATÁS A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOKNÁL 
SZLOVÁKIÁBAN 

 
7.2.1 AZ FDI MÉRTÉKE, SZÁRMAZÁSI ORSZÁGOK SZERINTI ÉS SZEKTORÁLIS 

MEGOSZLÁSA 
 
A Szlovák Köztársaságban havonta készül egy olyan előzetes jelentés, amely 90 nappal a 
megfigyelt időszak kifizetései után aggregált formában tartalmazza az FDI beáramlás adatait. Az 
ilyen előzetes státuszú FDI adatokhoz csatolják negyedéves bontásban a nemzetközi befektetési 
helyzetet, ezt T + 90 jelzéssel látják el. 
 
 

139. táblázat: Az FDI mértékének alakulása Szlovákiában (1998-
2012) 

Év 
FDI (millió 

euró) 
Év 

FDI 
(millió 
euró) 

1998 (n.a.) 2006 25 517 

1999 3 213 2007 29 058 

2000 5 129 2008 36 226 

2001 6 495 2009 36 469 

2002 8 563 2010 37 665 

2003 12 617 2011 40 173 

2004 16 068 2012 42 304 

2005 19 968 2013 (n.a.) 

Forrás: National Bank of Slovakia(2013): Preliminary data. Bratislava. 

 
 

14. . ábra: FDI mértéke Szlovákiában (1998-2012) 
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Forrás: National Bank of Slovakia 2010 

            Eurostat 

 
 
A Szlovák Nemzeti Bank 2014 elején közzétett adatai szerint a gazdasági átalakulás óta 
Szlovákiába áramlott külföldi működőtőke mértéke 2012 végén közel 42,307 milliárd euró  volt. 
Az FDI beáramlás részleges lelassulása látható az ábrán, de még mindig komoly potenciál van 
Szlovákiában a külföldi befektetők számára, különösen a központi, illetve a keleti régiók 
tekintetében. 
 
A 2014-as adatok szerint a Szlovákiába érkező FDI forrásországai tekintetében a legjelentősebb 
befektetők esetén a megelőző évekhez képest történt némi változás a rangsorban. Míg Hollandia 
és Ausztria megőrizte vezető pozícióját, Németország előrelépett. Ennek következtében hátrébb 
sorolódott Olaszország és Csehország. Az Magyarország, Dél-Korea és Ciprus szintén kevesebb 
FDI összeggel képviselteti magát. 
 

140. táblázat: FDI megoszlása Szlovákiában országonként (2012) 

Sorszám Ország % 

1 Hollandia 21 

2 Ausztria 15,8 

3 Németország 11,6 

4 Olaszország 8,5 

5 Csehország 7,4 

6 Magyarország 5,2 

7 Dél-Korea 4,5 

8 Ciprus 4,2 

9 Franciaország 3,6 

10 Belgium 3,3 
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11 Egyéb 15 

  Összesen 100 

Forrás: National Bank of Slovakia(2013): Preliminary data. Bratislava. 
 
A megfigyelt periódus végén megállapítható, hogy a világ országai közül 65 országnak van FDI 
érdekeltsége a Szlovák Köztársaságban. Összességében a szlovákiai FDI 92 %-a az EU 
tagállamaiból érkezik. A más földrajzi régióból származó befektetések nagysága viszonylag 
alacsony. 
 
A szlovák gazdaságban az FDI szektorális megoszlása jelentős mértékben átalakult, különösen a 
2004-es EU-csatlakozást követően.  
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15. ábra: Az FDI szektorális megoszlása Szlovákiában (2012) 

 

Forrás: National Bank of Slovakia(2013): Preliminary data. Bratislava. 

  
 
 
Ebben az időszakban az ipari szektorok közel 31%-os FDI részesedést mondhatnak. Az elmúlt 
néhány év során Szlovákia a világ egyik legnagyobb autógyártójává lépett elő az egy főre jutó 
előállított autók száma alapján. Ez a gyors növekedés elsősorban három multinacionális vállalat 
nagymértékű befektetéseinek köszönhető. Ezek: a Volkswagen Group, a PSA Peugeot – Citroën 
és a Kia Motors. Az autógyártás ilyen mértékű növekedése más autóipari beszállítók 
befektetéseire is pozitív hatással volt a teljes nemzetgazdasági és foglalkoztatottsági szinten 
egyaránt. 
 

141.  táblázat: Az FDI strukturája Szlovákiában szektoronként ezer 
euróban (2014) 

Sorszám Szektor 
FDI 

mértéke 
% 

1 Ipar 12 960 147 30,95 

2 Pénzügyek és biztosítások 9 624 396 22,99 

3 Energetika 7 050 265 16,84 

4 Kereskedelem 4 128 804 9,86 

5 Ingatlangazdálkodás 2 624 648 6,27 

6 Telekommunikáció 1 745 043 4,17 

7 Kutatás 1 594 853 3,81 

8 
Adminisztrációs és kiszolgáló 
tevékenységek 

832 687 1,99 

9 Építőipar 717 862 1,71 

10 Szállítmányozás és raktározás 321 169 0,77 
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11 Egyéb tevékenységek 268 957 0,64 

  Összesen 41 868 831 100 

Forrás: Slovak Statistical Office 2010 
 

A külföldi tőke koncentrációja a szlovák gazdaságban legnagyobb mértékben a nagykereskedelem 
és kiskereskedelemben figyelhető meg, a második helyen áll a szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység, míg harmadik az építőipar. Szintén főként külföldi tőkével működik és külföldi 
tulajdonú vállalatok irányítása alatt áll a gyáripar, az adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenységek és az információ és telekommunikáció. 
 

142.  táblázat: A Szlovákiában működő vállalatok szektorális 
megoszlása (2012) 

Sorszám Szektor 
Vállalatok 

száma 
% 

1. 
Nagykereskedelem és 
kiskereskedelem 

38761 28,45 

2. 
Szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 

22658 16,63 

3. Építőipar 11632 8,54 

4. Gyáripar 11267 8,27 

5. 
Adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenységek 

10134 7,44 

6. Ingatlangazdálkodás 8603 6,31 

7. 
Információ és 
telekommunikáció 

6587 4,84 

8. 
Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 

5259 3,86 

9. Egészségügy és szociális ellátás 5192 3,81 

10. 
Mezőgazdaság, erdészet, 
halászat 

5033 3,69 

11. Szállítmányozás és raktározás 4750 3,49 

12. 
Művészet, szórakoztatás, 
szabadidő 

1756 1,29 

13. Oktatás 1517 1,11 

14. 
Pénzügyi és biztosítási 
tevékenység 

676 0,5 

15. 
Vízgazdálkodás és 
szennyvízgazdálkodás 

544 0,4 

16. 
Energetika, gáz, gőz és 
légkondícionálás 

314 0,23 

17. Bányászat 127 0,09 

18. Közigazgatás és védelem 2 0,001 

19. Egyéb szolgáltatások 1421 1,04 

  Összesen 136 233 100 

Forrás: Slovak Statistical Office, regional statistics, (2012). Bratislava. 
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A Szlovákiában működő összes vállalat (153 881db) 19%-át külföldi tulajdonban lévő vállalatok 
alkotják. A Szlovák Statisztikai Hivatal (2014) adatbázisa szerint 2012-ben több mint 29 000 
külföldi tulajdonú vállalat működött Szlovákiában. 
 

143.  táblázat: A Szlovákiában működő külföldi tulajdonban lévő 
vállalatok száma (2012) 

Sorszám Megye 
Összes 
vállalat 

Külföldi 
tulajdonú 

vállalat  

Nemzetközi 
vállalat 

Külföldi és 
nemzetközi 

összesen 

1. Bratislava (Pozsony) 54 391 10 776 2 974 13 750 

2. 
Trnava 
(Nagyszombat) 

14 210 2 009 728 2 737 

3. Trenčín (Trencsén) 12 403 1 273 576 1 849 

4. Nitra (Nyitra) 15 449 3 272 696 3 968 

5. Žilina (Zsolna) 14 057 1 071 503 1 574 

6. 
Banská Bystrica 
(Besztercebánya) 

13 279 1 098 607 1 705 

7. Prešov (Eperjes) 14 192 906 625 1 531 

8. Košice (Kassa) 15 900 1 479 741 2 220 

  Összesen 153 881 21 884 7 450 29 334 

Forrás: Slovak Statistical Office, regional statistics, (2014). Bratislava. 

 
Ez a szám meglehetősen egyenetlenül oszlik el regionális szempontból. A külföldi tulajdonban 
lévő vállalatok több mint 76 %-a Szlovákia nyugati részén helyezkedik el, 11%-uk a központi 
régiókban és 13%-uk Szlovákia keleti részén. 
 
7.2.2  FOGLALKOZTATÁS A KÜLFÖLDI TULAJDONBAN LÉVŐ 

VÁLLALATOKNÁL 
 
A külföldi működőtőke nagyon fontos szerepet játszott a közép-kelet-európai országok 
többségének gazdasági, foglalkoztatottsági fejlődésében és támogatta őket a piacgazdasággá való 
átalakulásban. Különösen Szlovákia esetében hangsúlyos ez, amely a legkisebb ország a visegrádi 
négyek között, és az elmúlt évek során a gyors gazdasági növekedése nagymértékben köszönhető 
gazdasági reformjainak és a beáramló külföldi működőtőke relatíve magas szintjének. Ez a 
növekedés pozitív hatással volt a munkanélküliségi rátára, amely sajnos még ennek ellenére is 
problémát jelent; ennek okai között megjelenik az is, hogy a befektetések területileg egyenetlenül 
oszlanak el, így a gazdasági válságból való kilábalás csak lassan következik be. 
 
A termelő szektorban külföldi tulajdonban lévő leányvállalatok a foglalkoztatottak 44%-át 
alkalmazzák. A szolgáltatások területén ugyanez az arány 24% (247. táblázat). 
 
2010-ben Szlovákiában a külföldi tulajdonban lévő vállalatok mintegy 600 000 embert 
foglalkoztattak. Ez a szám megegyezik a szlovák nemzetgazdaságban foglalkoztatottak 
egynegyedével és a versenyszférában dolgozó munkavállalók mintegy 30%-a dolgozik külföldi 
tulajdonosú szervezetnél. 
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144.  táblázat: A külföldi érdekeltséggel rendelkező vállalatoknál 
foglalkoztatottak száma Szlovákiában, 2010 (főben) 

 
Foglalkozta-
tottak száma  

% 

Külföldi tulajdonú 
vállalatoknál 

foglalkoztatottak 
száma 

Összes 
százalékában 

%  

Termelés 932 800 40 408 566 43,8 

Szolgáltatás 806 000 35 192 634 23,9 

Közszféra 571 200 25 - - 

Összesen 2 310 000 100 601 200 26 

Forrás: Slovak Statistical Office, Organizational Statistics. 
 
A szlovákiai foglalkoztatottság szempontjából az FDI következtében létrejött új munkahelyek 
nagyon fontosak. A szlovák kormány és a Befektetés és Kereskedelem Fejlesztési Ügynökség azt 
tűzte ki célul, hogy a beáramló FDI-t megpróbálják Szlovákia kevésbé fejlett területei felé 
irányítani. Ennek ellenére is a legtöbb külföldi működőtőke az ország nyugati régióiba érkezik. 
 
A 142. táblázat a létrehozott új munkahelyeket mutatja 2002 és 2009 között. A beáramló FDI 
következtében több mint 60 000 új munkahely jött létre az elmúlt években. 
 

145. táblázat: Az FDI által létrejött új munkahelyek száma 
Szlovákiában (2002-2009)  

Sorszám Megye Új 
munkahelyek 

száma 

Összes 
százalékában 

% 

1. Banská Bystrica (Besztercebánya) 4 939 8 

2. Bratislava (Pozsony) 4 564 7 

3. Košice (Kassa) 8 030 13 

4. Nitra (Nyitra) 10 772 17 

5. Prešov (Eperjes) 3 654 6 

6. Trenčín (Trencsén) 12 273 20 

7. Trnava (Nagyszombat) 11 403 18 

8. Žilina (Zsolna) 6 883 11 

 Összesen 62 518 100,0 

 Forrás: SARIO (Slovak Agency for Development of Investment and Trade) 2010. 
 
Ezek az adatok jól szemléltetik az új munkahelyek egyenlőtlen regionális eloszlását. Szlovákia 
nyugati területein (Pozsony, Nagyszombat, Nyitra és Trencsén megyékben) jött létre az új 
munkahelyek 62 %-a, a középső területeken (Besztercebánya és Zsolna megyékben) és Kelet-
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Szlovákiában (Kassa és Eperjes) pedig mindössze 19-19 % ez az arány. Ez részben az 
aszimmetrikus államszervezeti modellnek köszönhető (a főváros Pozsony a nyugati országrészben 
található, mindössze 60 km-re Bécstől). Emellett hozzájárulhatnak még a földrajzi jellemzők 
(hegyvidék) és a befejezetlen autópálya-hálózat, amely megnehezíti a közlekedést Szlovákia 
keleti és nyugati része között. 
 
7.3 A FELMÉRÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK JELLEMZŐI 
 
A kérdőíves felmérésben 30 külföldi tulajdonú, jogilag önálló leányvállalat vett részt.  
 
7.3.1 SZERVEZETI MÉRET  
 
A 143. számú táblázat adatai szerint a felmérésben részt vevő leányvállalatoknál a vizsgált 2011-
es évben több mint 11011 ezer fő dolgozott. A táblázatokban foglaltak alapján megállapítható, 
hogy a cégek többsége inkább a kis- és középvállalati kategóriába sorolható, hiszen a 
foglalkoztatottak száma alapján a felmérésben résztvevők 78,57% az első csoportba (250 fő alatt)  
tartozik. 
 

146. táblázat: Létszám (fő) (n=28) 

Vállalati 
összlétszám 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

250 fő alatt 22 78,57 

251-1000 fő 4 14,29 

1001-2000 fő 1 3,57 

2001-5000 fő 1 3,57 

Összesen 28 100 
 
7.3.2 A SZERVEZET MANDÁTUMA  
 
Felmérésünkben azt is vizsgáltuk, hogy ezek a válaszadó szervezetek MNV-k leányvállalataiként 
milyen mértékben ellenőrzik a teljes értékláncot (value chain)6. 
 
A vizsgálatban szereplő leányvállalatok túlnyomó többsége (76,7%) tipikus leányvállalati szerepet 
tölt be (termelés és szolgáltatás). A válaszadók másik jelentősnek mondható csoportja (40% és 
36,7%) jelentős mandátummal rendelkezik (beszerzés és értékesítés). A fennmaradó vállalatok 
(26,7% és 26,7%) viszont a teljes értéklánc csupán két elemének (Fejlesztés és Marketing) 
letéteményese Szlovákiában. 
 

147. táblázat: A felmérésben részt vevő leányvállalatok mandátuma*  

Leányvállalatának szerepei és Gyakoriság Megoszlás 

                                                 
6 A mandátumok értelmezése a 2.3.2. alfejezetben olvasható. 
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mandátumai % 

Mandátum 1 8 26,7 

Mandátum 2 12 40 

Mandátum 3 23 76,7 

Mandátum 4 8 26,7 

Mandátum 5 11 36,7 
 
7.3.3 A MULTINACIONÁLIS VÁLLALAT LEÁNYVÁLLALATAINAK SZÁMA A 

FELMÉRÉST KÉSZÍTŐ ORSZÁGBAN 

148. táblázat: A leányvállalatok száma   

A leányvállalatok száma   Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Csak 1 (egy), a válaszadó leányvállalat 
működik a felmérést készítő országban 

21 75 

A válaszadó leányvállalatán kívül több jogilag 
önálló egységet is működtet a felmérést készítő 
országban 

7 25 

Összesen 28 100 
 

A multinacionális vállalati gyakorlat megoszlik, a válaszadó cégek közel háromnegyede (75%) 
csupán egy jogi egységet működtet Szlovákiában. 

 
 
7.3.4 AZ ANYAVÁLLALAT EREDETE 
 
A vizsgálatban részt vevő leányvállalatok 13 különböző országból érkeztek Szlovákiába (149. 
táblázat). Megközelítőleg 40%-uk a következő két országból: Ausztria és Németország, míg a 
fennmaradó mintegy 60%-on további 11 ország osztozik.  
 

149.  táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
országonként (n=30) 

Az anyavállalat 
eredete 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Németország 8 26,7 

Ausztria 4 13,3 

Csehország 3 10 

Franciaország 3 10 

Dánia 2 6,7 

Magyarország 2 6,7 

USA 2 6,7 

Olaszország 1 3,3 

Egyesült Királyság 1 3,3 
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Egyéb 4 13,3 

Összesen 30 100 
 
A fentiekben bemutatott összetétel részben megegyezik a szlovák Statisztikai Hivatal rangsorával, 
ugyanis a német, francia és USA-beli befektetők jelentős szerepet játszának a szlovák gazdaság 
egészében, éppúgy, mint a felmérésbeli mintában. A mintabeli szervezetek között viszont 
alulreprezentált Hollandia és Luxemburg, esetünkben nincs olyan vállalat, amely ezekből az 
országokból származna. 
 
Ha a cégek menedzsment kultúráját tekintjük ( 150. táblázat), akkor a vizsgált mintában 
legnagyobb arányban vannak jelen az ún. germán (46,7%) és a kelet- európai (16,7%) 
menedzsment kultúrájú cégek. A szlovák trendekben fellelhető, hogy a hagyományos multik 
(latin- és dél-európai, angolszász) szerepe viszonylag csekélynek mondható (13,3% és 10%). 

150. táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
menedzsment kultúrák szerint  

Az anyavállalat eredete 
menedzsment kultúrák szerint 

Gyakoriság 
Megoszlás  

% 

Német (Germanic) 14 46,7 
Kelet-európai (Eastern European) 5 16,7 
Latin és dél-európai (Latin and 
South-European) 

4 13,3 

Angolszász (Anglo-saxon) 3 10 
Egyéb (Others) 4 13,3 
Összesen 30 100 
 
 
Mintánkban egy olyan vállalat sem volt, amely a feltörekvő és átmeneti országokból származott 
volna. 
 

151. táblázat: A részt vevő cégek hagyomány alapján  

Az anyavállalat eredete menedzsment 
kultúrák szerint 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
Hagyományos multik (amerikai, nyugat-
európai japán stb.) 

30 100 

Feltörekvő és átmeneti országok 
(emerging and transitional) 

0 0 

Összesen 30 100 
 
7.3.5 A LEÁNYVÁLLALATOK MEGALAKULÁSÁNAK IDEJE ÉS FORMÁJA 
 
A vizsgált leányvállalatok több mint egyharmadánál (34,5%) külföldi tulajdonosai 1990 és 1995 
között hajtották vége a többségi irányítás átvételét vagy a zöldmezős beruházásokat. Jelentősnek 
mondható azon vállalatok aránya, amely 1996 és 2000 között (20,7%), illetve 2001 és 2005 között 
(27,6%) érkezett Szlovákiába. 
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A felmérésben részt vevő cégek külföldi tulajdonosainak mintegy 41%-a zöldmezős beruházást 
megvalósítva érkezett Szlovákiába, 59%-a pedig felvásárlással egybekötött privatizáció vagy az 
azt követő akvizíció útján szerzett többségi irányítást a szlovákiai vállalatokban. 
 

152.  táblázat: A felmérésben részt vevők belépési ideje és módja  

A leányvállalat 
megalakulásának ideje 

Felvásárlás, 
összevonás 

Zöldmezős 
beruházás 

Összesen Megoszlás % 

1990 előtt 2 2 4 13,8 

1990-1995 5 5 10 34,5 

1996-2000 6 0 6 20,7 

2001-2005 3 5 8 27,6 

2005 után 1 0 1 3,4 

Összesen 17 12 29 100 

%-os megoszlás 59% 41% 100%   

 
7.3.6 MŰKÖDÉSI TERÜLET: SZEKTOR-ÁGAZAT 
 
A vizsgált szervezetek többsége 56,7% hagyományos termelő tevékenységgel, míg a többiek 
(43,3%) kereskedelemmel, anyagi és nem anyagi szolgáltatásokkal foglalkoznak (153. táblázat): 
 

153.  táblázat: A résztvevők szektorális hovatartozása  

A leányvállalati tevékenység 
fő ágazata 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Ipar 17 56,7 

Kereskedelem 4 13,3 

Más szolgáltatások 4 13,3 

Pénzügyi szolgáltatás 2 6,7 

Belső üzleti szolgáltatás 1 3,3 

Egyéb 2 6,7 

Összesen 30 100 
 

7.4 A VÁLLALAT FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI A VIZSGÁLAT 
IDŐSZAKÁBAN 

 
Az alcímben jelzett kérdéskörrel kapcsolatban azt vizsgáltuk, hogy a következő három stratégiai 
orientáció milyen súllyal szerepelt a válaszadók esetében: 

� növekedés, piacbővítés, portfólió-bővítés, 

� stabilitás, hatékonyságjavítás, nyereségmegtartás, alkalmazkodás a piaci helyzethez, 

� létszámcsökkentés, racionalizálás. 
 
7.4.1 FŐBB STRATÉGIAI PROBLÉMÁK-ORIENTÁCIÓK 
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A vizsgálat időszakában a szlovákiai válaszadók fele (50%) a növekedést és portfólió bővítést 
jelölte a legfontosabb stratégiai orientációnak. A stabilitást, hatékonyságjavítást, 
nyereségmegtartást és alkalmazkodást a piaci helyzethez a megkérdezett cégek 50%-a fontosnak 
tartotta. Létszámcsökkenést és racionalizálást egyetlen leányvállalat sem tervez. 
 

154. táblázat: A főbb stratégiai problémák és orientációk 

A főbb stratégiai problémák, orientációk 
Az „igen” válaszok 

gyakorisága 
Megoszlás  

% 

Növekedés, piacbővítés, portfólió-bővítés 15 50 

Stabilitás, hatékonyságjavítás, 
nyereségmegtartás, alkalmazkodás a piaci 
helyzethez 

15 50 

Létszámcsökkentés, racionalizálás 0 0 

Egyéb * 0 0 
 
7.4.2 A FŐBB VERSENYTÉNYEZŐK A VIZSGÁLAT IDŐSZAKÁBAN 
 
A cégek legfontosabb versenytényezői  közül a legtöbben a minőségi munkaerő (66,7%) 
meglétének fontosságát emelték ki. Közel hasonló arányban az optimális üzem/szervezet méretet 
(53,3%), a termelési technológiát (43,3%) és az alacsony munkaerő költséget (43,3%) jelölték 
meg. Jóval kisebb fontosságot tulajdonítottak a válaszadók az optimális szervezeti méret (36,7%) 
meglétének és a  pénzügyi források (23,3%) hozzáférhetőségének. 
 

155.  táblázat: A szervezeti versenytényezők fontossága  

Versenytényezők  
Az „igen” 
válaszok 

gyakorisága 

Megoszlás 
% 

Minőségi munkaerő 20 66,7 

Menedzsment színvonala 16 53,3 

Termelési technológia 13 43,3 

Alacsony munkaerő 
költségek 

13 43,3 

Optimális üzem/szervezeti 
méret 

11 36,7 

Pénzügyi források 
hozzéférhetősége 

7 23,3 

Egyéb 2 6,7 
 

7.4.3 LEÁNYVÁLLALATI KULCSTELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 

Megvizsgáltuk mik voltak a leányvállalati versenytényezők az adott időszakban. Átlag felettinek 
tartották a nyereségességet (48,3%) és a szolgáltatás minőségét (55,2%). A versenytársakkal 
azonos mértékűnek tarották az innovációs rátát (41,4%) és a környezetvédelmi ügyeket (53,6%).  
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156. táblázat: Versenytényezők 

Versenytényezők  Gyenge 
Átlag 
alatti 

A verseny-
társakkal 

azonos 

Jobb, 
mint az 

átlag 
Kiemelkedő Összesen 

Nyereségesség 
2 0 10 14 3 29 

6,9% 0% 34,5% 48,3% 10,3% 100% 

A szolgáltatás 
minősége 

0 1 7 16 5 29 

0% 3,4% 24,1% 55,2% 17,2% 100% 

Innovációs ráta 
0 2 12 10 5 29 

0% 6,9% 41,4% 34,5% 17,2% 100% 

Környezetvédelmi 
ügyek 

0 0 15 9 4 28 

0% 0% 53,6% 32,1% 14,3% 100% 

 
 

 
7.5 A HR-MUNKA KULCSMUTATÓINAK JELLEMZŐI 
 
Ebben részben a következő HR-jellemzőkről adunk képet: 

� A HR-részleg létszámának és leterheltségének alakulása,  

� A HR munka fontosságát, eredményeit, hatékonysági jellemzőit reprezentáló főbb 
mutatók  a képzési költségkeret relatív súlya. 

 
7.5.1 A HR DOLGOZÓK LÉTSZÁMA  
 
A megkérdezett cégeknél az egy HR dolgozó által kiszolgált átlagos foglalkoztatotti létszám 
2011-ben 32 fő volt.  
 

157.  táblázat: A részt vevő cégek össz- és HR-létszám jellemzői (fő)  

Év 
A foglalkoztatottak  

összlétszáma 
A foglalkoztatott HR 

létszám 
Egy HR alkalmazottra jutó 

összlétszám (fő) 

2011 11011 347 32 
 
A vizsgált szervezetek HR-részlegei leginkább kislétszámú (1- 4 fő) (71,4%), ami az alacsony 
szervezeteti méretből adódik. Nagyobb HR részleget (20 fő fölött) csupán két vállalat működtet.  
 

158.  táblázat: A HR-részleg létszáma (fő)  

  2011 

Az összes HR dolgozó  
Gyakoriság 

Megoszlás  

(fő) % 

Nincs 3 10,7 
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1-4 fő 20 71,4 

5-10 fő 0 0 

11-15 fő 3 10,7 

16-20 fő 0 0 

20 fő fölött 2 7,1 

Összesen 28 100 

Átlag 12 fő 
 
7.5.2 AZ ÉVES BÉRKÖLTSÉG ARÁNYA  
 

159. táblázat: Az éves bérköltség arány (%) 

Bérköltség aránya               
(%) 

2011 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

5 % alatt 1 4,2 

5-10 % 5 20,8 

11-20 % 6 25 

21-30% 6 25 

31-40 % 4 16,7 

41-50 % 1 4,2 

50 % fölött 1 4,2 

Összesen 24 100 
 

7.5.3 A KÉPZÉSI KÖLTSÉGKERET RELATÍV SÚLYA 
 
A szakirodalom a korszerű és eredményes HR-munka egyik fontos mutatószámaként tekint a 
képzési költségek relatív súlyának (a teljes éves bérköltséghez viszonyított) alakulására. Az e 
kérdésre válaszadó cégek 70%-nál (40 + 30 %) ez az arány relative alacsony (1-3% és 3-5%). 
Mindezek mellett mintánkban vannak olyan leányvállalatok is, ahol ez az arány nem éri el az 1%-
ot (a minta 20%-a).  

160.  táblázat: Az éves képzési keret a teljes éves bérköltség %-ában 

Képzési költség / éves 
bérköltség % 

2011 

Gyakoriság 
 Megoszlás   

% 

1% alatt 6 20 

1-3 % 12 40 

3-5% 9 30 

5-10% 3 10 

Összesen 30 100 
 
7.6 A HR RÉSZLEG MŰKÖDÉSE 
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7.6.1 A KÖZPONTI ÉS A HELYI HR SZERVEZET VISZONYA 
 
A vizsgált vállalatok körében sokféle szerepmegosztási gyakorlatot találtunk (161. táblázat).  

� A tipikus, a válaszadók 37,9%-ra érvényesülő megoldás az, hogy a vállalati központ 
HR részlege általános irányelveket fogalmaz meg és egységes keretrendszert biztosít 
a leányvállalatoknál tevékenykedő HR részlegek munkájához.  

� A válaszadó leányvállalatok HR-részlegeinek 31%-a válaszolta azt, hogy a központ 
csupán auditori szerepet betöltve információkat, riportokat vár, illetve, hogy a 
központtól szinte teljesen szabad kezet kap HR munkája végzésekor. 

� A cégek kisebb része 24,1% válaszolta, hogy a részletes HR modell kidolgozása is a 
központ feladata volt, és itt a személyzeti irányelveken túl az eljárásmódok, 
folyamatok szabályainak elkészítése is centralizáltan történik, illetve hogy náluk 
gyakorlatilag teljes a centralizáció. 

 

161. táblázat: A központi (HQ) HR szervezet jellemző szerepkörei  

Szerepkörök 
Az „igen” válaszok 

gyakorisága 
Megoszlás  

% 

Általános irányelveket és keretrendszert 
biztosít  a leányvállalati HR részlegeknek 

11 37,9 

 Nagymértékű döntési és végrehajtási 
szabadságot ad (decentralizáció) 

9 31 

Részletes HR modell, személyzeti politika, 
folyamatok és szabályozás megadása  

7 24,1 

Minden kevésbé jelentős HR döntés forrása 
és beleszólás (centralizáció)  

2 6,9 

Összesen 29 100 
 
7.6.2 ELSŐDLEGES DÖNTÉSHOZATALI FELELŐSSÉG A FŐBB HR FUNKCIÓK 

TERÉN 
 
Mostani felmérésünk megerősíti azt, a más vizsgálatokban is kimutatott (CRANET, 2006 és 
Karoliny et al. 2009 és 2010) felismerést, hogy a HR funkciókkal kapcsolatos döntések egy 
részében inkább a (helyi) vezetői hierarchia tagjainak, míg más részében inkább a HR-részleg 
helyi munkatársainak van nagyobb felelőssége vagy beleszólása.  
 

162. táblázat: Döntéshozatali felelősség a HR kulcsfunkcióiban  

A HR kulcsfunkciói 
Helyi 

vezetők 

Helyi 
vezetők a 

HR 
részleggel 

konzultálva 

Helyi HR 
részleg a 

helyi 
vezetőkkel 

konzultálva 

Helyi HR 
részleg 
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Emberi erőforrás tervezés 27,6% 31% 27,6% 13,8% 

Toborzás 6,7% 26,7% 43,3% 23,3% 

Kiválasztás 34,5% 20,7% 27,6% 17,2% 

Teljesítményértékelés 72,4% 17,2% 3,40% 6,9% 

Személyzetfejlesztés 26,7% 20% 20% 33,3% 

Tehetséggondozás 24,1% 24,1% 27,6% 24,1% 

Ösztönzés és juttatások 65,5% 20,7% 6,9% 6,9% 

Munkaügyi kapcsolatok 26,7% 33,3% 23,3% 16,7% 

Dolgozói (belső) kommunikáció 31% 24,1% 27,6% 17,2% 

HRIS (informatika) 21,4% 25% 28,6% 25% 

Munkavédelem, munka-egészségügy 10,7% 14,3% 46,4% 28,6% 

Egyéb:…………….…. 0% 0% 0% 0% 
 
Ahogy az a táblázatbeli adatokból (162. táblázat) is látszik, a HR kulcsfunkcióiban történő 
beavatkozások legtöbbjét a válaszadók többsége olyan közös döntés eredményének tartja, 
amelyekben a végső döntés inkább a helyi vezetőké. Fő területei a teljesítményértékelés és az 
ösztönzés és a juttatások. A helyi vezetők a helyi HR részleggel konzultálva csupán az emberi 
erőforrás tervezés és a munkaügyi kapcsolatok esetében jelentős. Helyi HR részleg a helyi 
vezetőkkel konzultálva a toborzás és a munkavédelem területén fordult elő. A helyi HR részleg 
szakemberei Szlovákiában is a munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó döntésekben élvezik a 
legnagyobb szabadságot. 
 
7.6.3 A HR SZERVEZETEBEN VÉGREHAJTOTT ÁTALAKÍTÁSOK 

 
Esetünkben arra voltunk kiváncsiak, hogy a HR szervezetben milyen átalakulások valósultak meg. 
Leginkább a  HR feladatok/funkciók kiszervezése (28,6%) és a HR üzleti partneri szerep/funkció 
erősödése (28,6%) valósult meg. Megvalósult a HR feladatok/funkciók visszakerülése a 
vezetéshez (25%), Önkiszolgáló HR bevezetése vezetők számára (21,4%), HR üzleti partneri 
szerep/funkció bevezetése (21,4%). Végül a vállalatok csupán töredékénél valósult meg a HR 
SSC létrehozása vállalati / regionális szinten (14,3%), az önkiszolgáló HR bevezetése az 
alkalmazottak számára (10,7%) valamint a HRSSC létrehozása (7,1%) 
 

163. táblázat: HR átalakulások megvalósulása 

HR szervezetben végrehajtott változások 
megvalósulása 

Megvalósult 

Igen 
válaszok 

gyakorisága 

Megoszlás  
% 

 HR feladatok/funkciók kiszervezése 8 28,6 

HR üzleti partneri szerep/funkció erősödése 8 28,6 

HR feladatok/funkciók visszakerülése a vezetéshez  7 25 

 Önkiszolgáló HR bevezetése vezetők számára  6 21,4 

HR üzleti partneri szerep/funkció bevezetése 6 21,4 

HR SSC létrehozása vállalati / regionális szinten  4 14,3 
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Önkiszolgáló HR bevezetése az alkalmazottak 
számára 

3 10,7 

HRSSC* létrehozása  2 7,1 
*Magyarázat: SSC=Shared Service Center 
 
7.6.4 A KÜLSŐ HR SZOLGÁLTATÓK SZEREPÉNEK ALAKULÁSA 
 
Esetünkben érdekes módon munkavédelem, munkaegészségügy területén alkalmaztak a vállalatok 
leginkább külső szolgáltatókat (majd 80%). A megkérdezettek kétharmada személyzetfejleszté 
területén igénybevette a külső szolgáltatók szolgálatait. Kissé lemaradva, de munkaügyi 
kapcsolatok, HRIS (informatika), toborzás, emberi erőforrás tervezés, tehetséggondozás és 
kiválasztás területén inkább alkalmaztak a vállalatok külső szolgáltatókat mint sem. 
 
 

164.  táblázat: A külső szolgáltatók szerepe és igénybevételük 
alakulása az egyes HR kulcsfunkciók területén 

HR kulcsfunkciók Növekedett Csökkent Változatlan 
Nem alkalmaz 

külső 
szolgáltatót 

Munkavédelem, 
munkaegészségügy 

32,1% 0% 46,4% 21,4% 

Személyzetfejlesztés 23,3% 10% 33,3% 33,3% 

Munkaügyi kapcsolatok 3,3% 3,3% 53,3% 40% 

HRIS (informatika) 27,6% 0% 31% 41,4% 

Toborzás 10% 6,7% 40% 43,3% 

Emberi erőforrás tervezés 20% 3,3% 30% 46,7% 

Tehetséggondozás 13,3% 3,3% 36,7% 46,7% 

Kiválasztás 10% 6,7% 33,3% 50% 

Dolgozói (belső) 
kommunikáció 

24,1% 0% 24,1% 51,7% 

Teljesítményértékelés 16,7% 0% 30% 53,3% 

Ösztönzés és juttatások 10% 6,7% 26,7% 56,7% 
 
7.6.5 HR VEZETŐ HIÁNYA 
 
Azoknál a vállalatonál ahol nem volt HR vezető, ott leginkább az első számú vezető (43,3%) 
töltötte be ezt a szerepet. Valamivel kisebb mértékben fordult elő az, hogy a pénzügyi vezető 
(20%) esetleg a termelési vezető (13,3%) hozta meg ezeket a döntéseket. 
 

165. táblázat: Ha nincs HR vezető, akkor a következő személyek 
rendelkeznek a legnagyobb hatáskörrel HR kérdésekben 

Beosztás 
Igen 

válaszok 
gyakorisága 

Megoszlás 
% 
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Első számú vezető 13 43,3 

Pénzügyi vezető 6 20 

Termelési vezető 4 13,3 

Marketing/Értékesítési vezető 2 6,7 

Gazdasági/Adminisztratív 
vezető 

1 3,3 

Egyéb  1 3,3 

 
 
7.7 KRITIKUS HR KÉRDÉSEK 
 
7.7.1 AZ EGYES HR FUNKCIÓK FONTOSSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 
 
A vizsgálat időszakában legkritikusabbnak tartott HR területek rangsorát (166. táblázat) a 
toborzás és kiválasztás (2,9) vezette, kissé megelőzve az emberi erőforrás tervezést (2,8), a 
munkaügyi kapcsolatok (2,8) valamint a képzés és fejlesztést (2,8). Mindezektől alig észrevehető 
módon maradt el a javadalmazás és juttatás (2,7), a kommunikáció az alkalmazottakkal (2,7), a 
teljesítményértékelés (2,7) és a tehetséggondozás (2,7). 
 
 

166. táblázat: A HR munka kritikus területei (1⇒⇒⇒⇒5-ös skálán, 
átlagban) 

(Magyarázat: 1= kritikus ⇒ 5 = egyáltalán nem kritikus) 

A 2011-ben kritikus emberi 
erőforrás menedzselési 

területek rangsora 

A válaszok 
átlaga 

Toborzás és kiválasztás 2,9 

Emberi erőforrás tervezés 2,8 

Munkaügyi kapcsolatok 2,8 

Képzés és fejlesztés 2,8 

Javadalmazás és juttatás 2,7 

Kommunikáció az 
alkalmazottakkal 

2,7 

Teljesítményértékelés 2,7 

Tehetséggondozás 2,7 
 
 
7.7.2 LEÁNYVÁLLALATUK  JELLEMZŐ HR FELTÉTELEI ÉS EREDMÉNYEI 
 
Esetünkben arra voltunk kiváncsiak, hogy a lentebb felsorolt állítások mennyire voltak érvényesek 
a megkérdezett vállalatokra. Arra megállapításra, hogy a vállalatok könnyen találnak fizikai 
dolgozókat a megkérdezettek teljes mértékben egyetértettek (32,1%). Azt, hogy könnyen találnak 
a munkaerőpiacon jól képzett műszaki szakembereket már kis mértékben tartották igaznak 
(46,4%). A legtöbb munkakörben nem jelent problémát az idegen nyelvtudás állítással nem 
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értettek egyet (35,7%). A tehetségek megtartását nagyobb problémának tartották (35,7%). 
Versenyképes jövedelem biztosítása a munkavállalók számára állítást kevésbé tartották igaznak 
(35,7%). A szakszervezetek jelentőségét jelentőségét jelentéktelennek tartották (37%). 

167. táblázat: HR-kérdések jellemző mértéke 

HR kérdések 2011-ben 
Egyáltalán nem 

jellemző 

Kis-
mértékben 

jellemző 

Nagy-
mértékben 

jellemző 

Teljes 
mértékben 

jellemző 

Könnyen találunk a 
munkaerő-piacon fizikai 
dolgozókat 

21,4% 21,4% 25,% 32,1% 

Könnyen találunk a 
munkaerő-piacon jól 
képzett műszakiakat 

28,6% 46,4% 21,4% 3,6% 

A legtöbb munkakörben 
nem jelent gondot az 
idegen nyelvtudás 

35,7% 32,1% 17,9% 14,3% 

Könnyen meg tudjuk 
tartani a tehetségeket 
(talent) 

14,3% 32,1% 35,7% 17,9% 

Minden munkakörben 
versenyképes jövedelmet 
tudunk biztosítani 
dolgozóinknak 

14,3% 35,7% 32,1% 17,9% 

A szakszervezet(ek) 
befolyása jelentős 

37,0% 29,6% 18,5% 14,8% 

 
7.8 A KIKÜLDÖTTEK ÉS SZEREPEIK  
 
7.8.1 KÜLFÖLDI KIKÜLDÖTTEK 
 
A hosszabbtávra kiküldöttek két kategóriáját szokás megkülönböztetni. A külföldről 
(anyavállalattól vagy harmadik országból) érkezőket, akiket ismert angol szóval expatriótáknak 
hívunk és a hazai leányvállalattól tartósan külföldi (az anyavállalathoz vagy más országokban 
működő leányvállalatokhoz) kiküldetésre kinevezetteket (168. táblázat). 

� Külföldről kiküldöttek (expat-ok) nem menedzseri szerepben történő alkalmazására a 
vizsgálatban szereplő szlovák leányvállalatok több mint kilencven százalékánál 
(93,3%) egyáltalán nem fordult elő. Annál a néhány cégnél, ahol tartósan 
foglalkoztattak ilyen expat-okat, számuk jellemzően csupán 2-3 fő volt.  

� A menedzseri szerepben foglalkoztatott expat-ok jelenléte ugyan erőteljesebb, de a 
vizsgált időszakban a válaszadók több mint kétharmada (66,7%) ilyen szerepkörben 
sem foglalkoztatott külföldi kiküldötteket. Ahol jelen voltak, számuk jellemzően 1 fő 
esetleg 2- 3 főközött mozgott. 

168. táblázat: Külföldi kiküldöttek (expat) száma  
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Az expat-ok száma (fő) 

Menedzseri szerepben Nem menedzseri szerepben 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
Gyakoriság 

Megoszlás  
% 

Nem volt 20 66,7 28 93,3 

1 fő 6 20 0 0 

2-3 fő 4 13,3 2 6,7 

Összesen 30 100 30 100 
 
7.8.2 SZLOVÁK KIKÜLDÖTTEK 
 
A továbbiakban (169. táblázat) azt vázoljuk, hogy a mennyire volt jellemző és milyen 
szerepekben fordult elő, hogy szlovák kiküldettek kerültek az MNV külföldi cégeihez. 
 

169.  táblázat: A szlovák kiküldöttek száma és szerepkörei 

A szlovák kiküldöttek 
száma (fő) 

Vezető Beosztott 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 
Gyakoriság 

Megoszlás  
% 

Nem volt 26 92,9% 26 92,9% 

1 fő 1 3,6% 1 3,6% 

2-3 fő 0 0% 0 0% 

4-5fő 0 0% 0 0% 

6-10 fő 0 0% 1 3,6% 

11-15 fő 0 0% 0 0% 

16-20 fő 1 3,6% 0 0% 

Összesen 28 100% 28 100% 

 

A megkérdezett leányvállalatok közzül csupán kettő olyan volt, amely külföldre küldött 
volna kiküldötteket. 

� Mintánkból az is kiderül, hogy leginkább menedzseri szerepre küldtek kiküldötteket. 

� Mindezek mellett nem volt olyan vállalat, amely nem menedzseri szerepbe több mint 
tíz személyt küldött volna. 

 
 
7.8.3 JELLEGZETES SIKERT HOZÓ HR KOMPETENCIÁK 
 

Az egyik legismertebb HR guru, Dave Ulrich és szerzőtársai által 2009-ben azonosított HR-
menedzseri kompetenciaterületek némileg kiegészített listájából (170. táblázat) a válaszadók a 
négy legfontosabb közé a következőket sorolták: 

� személyes hitelesség (eredményesség, hatékony kapcsolatok, kommunikációs 
képességek) (78,6%), 
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� HR információs technológia használata (64,3%), 

� HR szolgáltatások (toborzás-kiválasztás, képzés, TÉR, HR mérés, stb.) (60,7%) 

� Idegen nyelvű kommunikáció (60,7%) 
 
A válaszadók megítélése szerint a nagyon fontos HR kompetenciák rangsorát a vizsgált 
időszakban az üzleti ismeretek (értéklánc, értékteremtés) valamint a stratégiai hozzájárulás 
(kultúramenedzselés, gyors változtatás, stratégiai döntéshozás) ismerete zárta. 
 

170. táblázat: A HR-vezetők kulcskompetenciáinak rangsora  

HR kulcskompetenciák 
jelentősége                             

(Nagy mértékben + teljes 
mértékben jellemző válaszok 

összesítve) 

Nagyon fontos 

Gyakoriság 
Megoszlás  

% 

Személyes hitelesség 
(eredményesség, hatékony 
kapcsolatok, kommunikációs 
képességek) 

22 78,6 

HR információs technológia 
használata 

18 64,3 

HR szolgáltatások (toborzás-
kiválasztás, képzés, TÉR, 
HR mérés, stb.) 

17 60,7 

Idegen nyelvű 
kommunikáció 

17 60,7 

Üzleti ismeretek (értéklánc, 
értékteremtés) 

14 50 

Stratégiai hozzájárulás 
(kultúramenedzselés, gyors 
változtatás, stratégiai 
döntéshozás) 

13 46,4 

 
 
7.9 TUDÁSMENEDZSMENT A HR-BEN 
 
A tudásmenedzsment nem más, mint egy adott szervezet dolgozói kollektív tudásának (know-
how, képességek és intellektuális képességek) integrált módon történő irányítása, megosztása. A 
jelzett kérdéskörrel HR területen érvényesülő gyakorlattal kapcsolatban a következő három 
területet vizsgáltunk: 

� a személyes HR kompetenciafejlesztés módszerei, 

� a HR tudásáramok elősegítői, 

� a HR tudásáramok irányai. 
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7.9.1 A SZEMÉLYES HR KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
 
A szlovák válaszadók a HR területén megvalósuló fontos személyes kompetenciafejlesztési 
lehetőségnek tartották a helyi HR képzést és fejlesztést (3), a HR-képzést és fejlesztését az 
anyavállalatnál (2,8), az informális tanulást a leányvállalat HR részlegében (2,6) valamint az 
informális tanulást az anyavállalatnál (2,1). Kevésbé fontosnak ítélték a HR-képzést és fejlesztést 
más leányvállalatnál (2,1) és az informális tanulás másik leányvállalat HR részlegében (1,9). 
 

171. táblázat: A személyes HR kompetenciafejlesztés módozatainak 
fontossága (1-5-ös skálán, átlagban) 

Kompetenciafejlesztési 
módok 

A válaszok 
átlaga 

Helyi HR-képzés és fejlesztés 3 

HR-képzés és fejlesztés az 
anyavállalatnál  

2,8 

Informális tanulás a 
leányvállalat HR részlegében  

2,6 

Informális tanulás az 
anyavállalatnál  

2,5 

HR-képzés és fejlesztés más 
leányvállalatnál  

2,1 

Informális tanulás másik 
leányvállalat HR részlegében  

1,9 

 
 
7.9.2 AZ ANYA- ÉS A LEÁNYVÁLLALAT KÖZÖTTI HR-TUDÁSTRANSZFER  
 
A válaszadók a HR tudásáramok (172. táblázat) értékelésekor az anyavállalattól induló 
tudásáramot (3,4) és a HR részlegen belüli tudás átadást (3,2) ítélték a legfontosabbnak. 
Legkevésbé fontosnak a leányvállalatok közötti tudásáramot tartották (2,1). 
 

172.  táblázat: A HR tudásáramok (1-5 skálán, átlagban) 

(Magyarázat: 1= fontos ⇒ 5 =nem fontos) 

Tudásáramok a HR területén A válaszok átlaga 

HR-tudástranszfer az anyavállalattól az Önök 
leányvállalata irányába  

3,4 

HR-tudástranszfer az Ön leány-vállalatánál a HR 
részlegen belül 

3,2 

HR-tudástranszfer az Önök leány-vállalatától az 
anyavállalat irányába 

2,6 

HR-tudástranszfer az Ön leányvállalata és más 
szervezeti egységek között 

2,4 
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HR-tudástranszfer az Önök leány-vállalata és más 
leányvállalatok között 

2,1 

 
 
7.10 A HR JÖVŐBELI FELADATAI 
 
7.10.1 A HR SZÁMÁRA FELADATOT JELENTŐ FŐBB ÜZLETI KÉRDÉSEK, 

TRENDEK 
 
A megkérdezett HR vezetők az elkövetkező 12-24 hónap kulcskérdéseivel összefüggésben az 
alábbi problémákat vagy trendeket tekintették fontosnak: 
 
 

� A gazdasági válság nehéz hatással volt a vállalat pénzügyi helyzetére, amely 
munkaerő csökkentést vont maga után. 

� A HR részleg fokozatos leépítése. 

� A konkurenciaképesség megtartása és növelése. Rugalmasság az új 
munkatörvénykönyv bevezetése folyamán. HRIS felhasználóbarát alkalmazásának 
növelése. 

� A vállalatnál semmilyen aktivitást nem fordítanak a HR fejlesztésére. A cég jelenlegi 
formában semmilyen területen nem fejlődik. Az anyavállalat döntése alapján kivonja 
a szlovákiai biztosítási piacról a vállalatot ebben a formában és csak mint külföldi 
biztosító kirendeltsége fog működni. 

� A válság következtében várhatóan csökkentjük alkalmazottaink létszámát. 

� Amennyiben a vállalat termékei iránt növekedni fog a kereslet, amennyiben az 
anyavállalattól új projektek érkeznek, a HR részleg toborzási feladatai 
megnövekednek. Ellenben ezt a feladatot könnyedén fogják teljesíteni, mivel a 
térségben megnövekedett a munkanélküliség. 

� Az EU-ban meglevő bizonytalanság következtében visszafogjuk a termelést és 
valószínüleg csökkentjük az alkalmazottak számát is. 

� Bizonytalan politikai helyzet, magas költségek. Adórendszer változása. 

� HR tudástranszfer a leányvállalat és más szervezeti egységek között- itt a 
kommunikáció fejlesztése, bővítése, elmélyítése- a hatékonyabb együttműködés 
reményében. 

� Lassú ügyintézés baleset esetén. 

� Legnagyobb probléma cégünknél az alkalmazottak elcsábítása a konkurencia 
részéről. 

� Létszámcsökkentés, maga a gazdasági válság, az anyavállalat növekvő 
szerepvállalása. 

� Mivel a HR feladatokat egy személy végzi el, így nagy feladat hárul rá. Az esetleges 
növekedésnél az folyamatok átláthatatlanná válhatnak, ezért a továbbiakban várható a 
HR részleg fejlesztése és  bővítése. 

� Munkaerő költségek emelkedése, a kórházak gazdasági visszaesése, az orvosok 
külföldre való kiáramlása, a kedvezőtlen jogszabályi viszonyok. 
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� Munkarerőhiány a gyártás minden területén. 

� Nincs elegendő szakképzett munkás. 

� Nyelvi kurzusok, törvények követése, kommunikáció a menedzserekkel és az 
alkalmazottakkal, információátadás. 

� További képzések indítása. 
 
 
7.11 A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI 
 
A felmérésben megkérdezettek szinte kivétel nélkül egyetemi, főiskolai, vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel rendelkeztek, néhányuknak PhD. fokozatuk is van (173. táblázat). 
 

173.  táblázat: Az iskolai végzettség szintje  

A kitöltő végzettségi szintje Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

Egyetemi doktor (PhD) 1 3,7 

Egyetem (MSc) 10 37 

Főiskola (BSc) 11 40,7 

Egyéb 5 18,5 

Összesen 27 100% 
 
A szlovákiai válaszadók döntő többsége (52,2%) műszaki végzettségű (174. táblázat), de volt 
közöttük a társadalomtudományok (34,8%), valamint a természettudományok területén (13%) 
diplomázott szakember is. 

174.  táblázat: A szakmai végzettség területe  

A kitöltő végzettségének 
szakmai területe 

Gyakoriság 
Megoszlás  

% 

Műszaki 12 52,2 

Társadalomtudomány 8 34,8 

Természettudomány 3 13 

Összesen 23 100% 
 
A válaszadók majd fele 3-5 éve áll a posztján, mindezek mellett nem érte el a 30%-ot azon 
válaszadók aránya, akik kevesebb mint 3 éve dolgoznak jelenlegi pozíciójukban.  
 

175. táblázat: A jelenlegi pozícióban eltöltött idő 

A jelenlegi pozícióban 
eltöltött idő (év) 

Gyakoriság 
Megoszlás 

% 

0-3 év 8 29,6 

3-5 év 12 44,4 

5-10 év 3 11,1 
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10-15 év 2 7,4 

15 fölött 2 7,4 

Összesen 27 100% 
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8 ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK (POÓR JÓZSEF-SZLÁVICZ ÁGNES-
KOVÁCS ILDIKÓ-KEREKES KINGA-SZABÓ KATALIN-DOBRAI KATALIN-
KAROLINY MÁRTONNÉ) 

 
A továbbiakban röviden összefoglaljuk az öt országra kiterjedő felmérésünk legfontosabb 
következtetéseit. 
  
8.1 A FELMÉRÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK JELLEMZŐI 
 
A kérdőíves felmérésben az öt vizsgált országban összesen 254 külföldi tulajdonú, jogilag önálló 
leányvállalat vett részt. A vizsgált szervezetek fontosabb jellemzői: 
 

 Szervezeti méret: A felmérésben részt vevő leányvállalatoknál a vizsgált időszakban több 
mint 245000 fő dolgozott. A táblázatokban foglaltak alapján megállapítható, hogy a cégek 
többsége létszámuk alapján inkább a közép- és nagyvállalati kategóriába sorolható, hiszen 
a foglalkoztatottak száma alapján a felmérésben részt vevők jelentős hányada (48 %-a) 
250 főnél több foglalkoztatottal rendelkezik. 

 A szervezet mandátuma: Felmérésünkben azt is vizsgáltuk, hogy ezek a válaszadó 
szervezetek MNV-k leányvállalataiként milyen mértékben ellenőrzik a teljes értékláncot 

(value chain)7. A vizsgálatban szereplő 254 leányvállalat 74,2%-a tipikus helyi 
leányvállalati szerepet tölt be (beszerez, termel/működtet és elad/kiszállít).  

 A vállalat leányvállalatainak száma a felmérést készítő országban: A felmérésben részt 
vevő vállalatok közel 60%-a csupán egy leányvállalattal van jelen az országban, 40%-uk 
pedig azt válaszolta, hogy több jogilag önálló egységet működtet az adott országban. 

 Az anyavállalat eredete: A vizsgálatban részt vevő 254 leányvállalat 34 különböző 
országból érkezett a régió öt vizsgált országába (176. táblázat). Több mint 67 százalékuk a 
következő öt országból: Németország, USA, Franciaország, Ausztria és Svájc. A 
fennmaradó mintegy 23%-on további 29 ország osztozik. 

176. táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
országonként  

                                                 
7 A mandátumok értelmezése a 2.3.2. alfejezetben olvasható. 
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Gyakoriság Megoszlás %

1. Németország 72 28,3%
2. USA 48 18,9%
3. Franciaország 24 9,4%
4. Ausztria 17 6,7%
5. Svájc 11 4,3%
6. Holland 10 3,9%
7. Svédország 9 3,5%
8. Olaszország 8 3,1%
9. Magyar 7 2,8%
10. Japán 7 2,8%
11. Egyesült Királyság 6 2,4%
12. Csehország 5 2,0%
13. Finnország 5 2,0%
14. Dánia 2 0,8%
15. Egyéb* 23 9,1%

Összesen 254 100,0%

Összesen
Sorszám

Anyavállalat eredete

 
• Egyéb: Ide soroltuk az egy-egy leányvállalattal képviselt országokat (pl. Izrael, Kuvait, 

Oroszország stb.) 
 Menedzsment kultúra a részt vevő cégekben (177. táblázat): A vizsgált öt országra 

vonatkozó mintában legnagyobb arányban vannak jelen az ún. germán (44,9%) és az 
angolszász (23,2%) menedzsment kultúrájú cégek. A trendekben fellelhető, hogy a 
hagyományos multik csoportjai mellett megjelentek az ún. feltörekvő (emerging) és az 
átmeneti (transitional) országok cégei (6,3%) is. 

177. táblázat: A részt vevő cégek anyavállalatának eredete 
menedzsment kultúrák szerint  
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Az anyavállalat eredete 
menedzsment kultúrák 
szerint 

Országok 
Megoszlás 

% 

Északi (Nordic) Dán, finn, izland, norvég, svéd,  7,1% 

German (Germanic) Német, holland, osztrák, svájci 44,9% 

Latin és dél-európai 
(Latin and South-European) 

Ciprusi, Görög, olasz, máltai, 
portugál, spanyol, 

14,2% 

Angolszász (Anglo-saxon) 
Angol, amerikai, ausztrál, ír,  
kanadai, újzélandi  

23,2% 

Kelet-európai (Eastern-
European) 

Cseh, észt,  lengyel, lett, litván, 
magyar,orosz, román, szlovák, 
ukrán 

6,3% 

Ázsiai (Asian) Japán, koreai,  3,9% 

Arab (Arabic) Kuwaiti, más arab 0,2% 

Egyéb (others) izraeli 0,2% 

Összesen 100% 

 
 

 
 

 A leányvállalatok megalakulásának ideje: A vizsgált leányvállalatok több mint ötödének 
(27,7%) külföldi tulajdonosai 1995 előtt hajtották vége a többségi irányítás átvételét vagy 
a zöldmezős beruházásokat. A cégek 26,9%-a az 1996 és 2000 közötti időszakban érkezett 
a régióba. A vizsgált cégek közel fele (45,1%) a millennium éve után érkezett a vizsgált öt 
országba. 
 

 A leányvállalatok megalakulásának formája: A felmérésben részt vevő cégek külföldi 
tulajdonosainak mintegy 51%-a zöldmezős beruházást megvalósítva érkezett a régióba, 49 
százalékuk pedig felvásárlással egybekötött privatizáció vagy az azt követő akvizíció útján 
szerzett többségi irányítást az itteni vállalatokban. 

 Működési terület: Szektor-ágazat: A vizsgált szervezetek 45,7%-a hagyományos termelő 
tevékenységgel, míg a többiek (16,5%) kereskedelemmel, anyagi és nem anyagi 
szolgáltatásokkal foglalkoznak (35,4%).  

 Főbb stratégiai problémák-orientációk: A vizsgálat időszakában a válaszadók többsége 
(59,1%) a növekedést és piacbővítést jelölte a legfontosabb stratégiai orientációnak. A 
stabilitás megőrzését a válaszadók mintegy 36,9%-a alkalmazta, míg a méretcsökkentést a 
megkérdezett cégek alig 3,2%-a jelezte. 

 
8.2 A HR-MUNKA KULCSMUTATÓI  
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Ebben részben a következő HR-jellemzőkre vonatkozó legfontosabb tapasztalatainkat 
összegezzük: 

 A HR dolgozók létszáma: A vizsgált öt országban megkérdezett 254 leányvállalatnál az 
egy HR dolgozó által kiszolgált átlagos foglalkoztatotti létszám 2011-ben 69 fő volt. (178. 
táblázat) 

178.  táblázat: A részt vevő cégek össz- és HR-létszám jellemzői (fő)  

Létszám 

Év 
 
A foglalkoztatottak 
 összlétszáma (fő) 

A foglalkoztatott 
HR létszám (fő) 

Egy HR 
alkalmazottra jutó 
összlétszám (fő) 

2011 247.000 3.550 69 

 
 

 HR részleg nagysága: A vizsgált szervezetek HR-részlegei átlagosan 15 fővel rendelkeznek. 

Az eredmények szerint a jelzett viszonylag magas átlagérték ellenére a válaszadók közel 45,1%-a 
1-4 fős HR részleggel rendelkezik, 18,9 százalékuk 5-10 HR-est foglalkoztat, és 14,4 százalékuk 

esetében 10-20 és 14,3 százalékuknál nagyobb a HR osztály létszáma. (175. táblázat) 
 A képzési költségkeret relatív súlya: Az e kérdésre válaszadó cégek 26%-a egy százaléknál 

kevesebbet költ az alkalmazottai képzésére.  Az 1-3% közötti sávban jelölte meg válaszát a 
leányvállalatok 42,4%-a. A válaszadók 31,6 százaléka három százaléknál nagyobb összeget fordít 
a dolgozók képzésére és fejlesztésére.  
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8.3 A HR MUNKA MŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 
 

Ezzel összefüggésben a következő tényezőket elemeztük: 
 

 A központi és a helyi HR szervezet viszonya: A vizsgált vállalatok körében sokféle 
szerepmegosztási gyakorlatot találtunk. A válaszadók majdnem felére (47,5%) 
érvényesülő megoldás az, hogy a vállalati központ HR részlege általános irányelveket 
fogalmaz meg és egységes keretrendszert biztosít a leányvállalatoknál tevékenykedő HR 
részlegek munkájához. A cégek kisebb része (32,6%) válaszolta, hogy a részletes vagy 
minden részletre kiterjedő HR modell alapján dolgozik. A válaszadó leányvállalatok HR-
részlegeinek 19,8 %-a válaszolta azt, hogy a központ csupán auditori szerepet betöltve 
információkat, jelentéseket vár, illetve, hogy a központtól szinte teljesen szabad kezet kap 
HR munkája végzésekor. 

 Elsődleges döntéshozatali felelősség a főbb HR funkciók terén: Mostani felmérésünk 
megerősíti azt, a más vizsgálatokban is kimutatott (CRANET, 2006, 2011 és Karoliny et 
al. 2009 és 2010) felismerést, hogy a HR funkciókkal kapcsolatos döntések egy részében 
inkább a (helyi) vezetői hierarchia tagjainak, míg más részében inkább a HR-részleg helyi 
munkatársainak van nagyobb felelőssége vagy beleszólása.  

179. táblázat: Döntéshozatali felelősség a HR kulcsfunkcióiban  

 

Helyi vezetés
Helyi vezetés 

a HR-el 
konzultálva

Helyi HR a helyi 
vezetéssel 

konzultálva
Helyi HR

1 Emberi erőforrás tervezés 29,8% 39,9% 25,4% 4,8%

2 Toborzás 16,9% 25,7% 35,3% 22,1%

3 Kiválasztás 23,8% 30,6% 34,7% 10,9%

4 Teljesítményértékelés 49,6% 27,4% 17,3% 5,6%

5 Személyzetfejlesztés 27,3% 30,1% 29,7% 12,9%

6 Tehetséggondozás 26,1% 26,6% 34,0% 13,3%

7 Ösztönzés és juttatások 35,9% 33,9% 20,4% 9,8%

8 Munkaügyi kapcsolatok 25,6% 23,2% 26,0% 25,2%

9 Dolgozói (belső) kommunikáció 28,5% 23,2% 29,7% 18,7%

10 HRIS (informatika) 21,4% 21,0% 26,5% 31,1%

11 Munkavédelem, munkaegészségügy 23,4% 17,2% 27,9% 31,6%
12 Egyéb 45,0% 20,0% 15,0% 20,0%

Összesen

HR kulcsfunkciói

Sorszám
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 A HR szervezetben végrehajtott átalakítások: A válaszadók szerint HR feladatok 
kerültek vissza a vezetéshez a vizsgált időszakban. (18,3%) Ennek ellenére a 
megkérdezettek másik 35%-a legnagyobb változásként a HR üzleti partneri szerep/funkció 
erősödését jelezte. A HR üzleti partneri szerep/funkció bevezetése többeknél (23,6%) 
előfordult.  

 A külső HR szolgáltatók szerepének alakulása: A képzés-fejlesztés és a HR informatika a 
(HRIS) területén tapasztaltunk a 254 leányvállalat esetében növekedést. Gyakori még a 
külső szolgáltatók részvétele a toborzás és kiválasztás terén. Ahol viszonylag kevesen 
jelezték, hogy támaszkodtak külső szolgáltatóra, az az emberi erőforrás tervezés, a 
munkaügyi kapcsolatok és a teljesítményértékelés.  

 HR vezető hiánya: A jelzett esetben leggyakrabban az elsőszámú vezető és kisebb részben 
gazdasági vagy a pénzügyi vezető veszi át ezt a szerepet. 

 Az egyes HR funkciók fontosságának változása: A vizsgálat időszakában 
legkritikusabbnak tartott HR területek rangsorát a munkaügyi kapcsolatok, a 
teljesítményértékelés, az alkalmazotti kommunikáció és a tehetséggondozás vezette, kissé 
megelőzve az emberi erőforrás tervezés és a javadalmazás és juttatások kérdéseit.  

 Leányvállalatuk jellemző HR feltételei és eredményei: A vizsgált öt országban vizsgált 
leányvállalatok esetében mind a fizikai, mind a műszaki végzettséggel rendelkező dolgozók 
megtalálását egyaránt közepesen nehéznek ítélték. Az idegen nyelvtudás a válaszadók közel 
egyharmada esetében gondot jelent. A tehetséggondozás nagyobb kihívást jelent a lengyel 
vállalatok számára. A szakszervezetek befolyását mind az öt ország válaszadói nagyon alacsonyra 
értékelték.  

8.4  A KIKÜLDÖTTEK ÉS SZEREPEIK  
 

 Külföldi kiküldöttek: A vizsgált 254 vállalat közel 1.000 főt foglalkoztatott expatként, 
menedzseri vagy beosztotti funkcióban. A vizsgált vállalatok több mint 60 százalékánál 
egyáltalán nem dolgozott külföldi kiküldött a vizsgálatunk idején. Jóval nagyobb arányban 
találtunk külföldi kiküldötteket menedzseri beosztásban, mint beosztottiban. 

 Helyi kiküldöttek: A vizsgált vállalatoknál közel 800 helyi kiküldöttet találtunk. Nagyobb 
részük (67%) nem menedzseri beosztásban dolgozott. A vizsgált leányvállalatok több mint 
73%-nál nem foglalkoztattak helyieket expat munkakörben. 
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8.5 JELLEGZETES SIKERT HOZÓ HR KOMPETENCIÁK 
 

A válaszadók a három legfontosabb sikert hozó HR kompetenciák közé a következőket sorolták: 

� személyes hitelesség (eredményesség, hatékony kapcsolatok, kommunikációs 
képességek) (89,3%) 

� idegen nyelvű kommunikáció (76,7%), 

� HR szolgáltatások (toborzás-kiválasztás, képzés, TÉR, HR mérés) (73,8%), 

� üzleti ismeretek (79,6%) 
 
Csak ezután következett a stratégiai hozzájárulás. (69,1%). Az üzleti ismereteket a válaszadók 
68,3-os fontosságúnak itélte. A válaszadók megítélése szerint nagyon fontos HR kompetenciák 
rangsorát a vizsgált időszakban cégeiknél a HR információs technológia használata ismerete 
(56,8%) zárta.  
 
8.6 TUDÁSMENEDZSMENT A HR-BEN 
 
A jelzett kérdéskörben, a HR területen érvényesülő gyakorlattal kapcsolatban a következő  
területeket vizsgáltuk: 

� A személyes HR kompetenciafejlesztés módszereit: A 254 vállalat válaszadói a HR 
területén megvalósuló legfontosabb személyes kompetenciafejlesztési lehetőségének 
tartották a helyi HR-képzést és fejlesztést (3,22%), valamint az informális tanulást a 
helyi leányvállalat HR részlegében (3,18%). Fontosnak ítélték a válaszadók még az 
anyavállalatnál folyó HR képzést és a fejlesztést (2,69%) is. 

� Az anya- és a leányvállalat közötti HR-tudástranszfer: A válaszadók a 
legfontosabbnak a leányvállalat HR részlegén belüli (3,34%) és más részlegei közötti 
(3,06%) és az anyavállalat és a leányvállalat HR részlegei (3,28%) közötti 
tudástranszfert ítélték tartották. 

 
8.7 A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI 
 
A felmérésben szereplő megkérdezettek szinte kivétel nélkül egyetemi, főiskolai, vagy azzal 
egyenértékű végzettséggel rendelkeztek, néhányuknak PhD. fokozatuk (4,9%) is van. 
  
Az öt országban működő 254 leányvállalat válaszadóinak a nagyobb része (61,2%) 
társadalomtudományi végzettségű. Több mint egyharmaduk műszaki és természettudományi 
területen szerzett diplomát.  
 
A válaszadók 61,8%-a 5 évnél rövidebb ideje dolgozik jelenlegi pozíciójában. A válaszadók 
17,1%-a több mint 10 éve dolgozik jelenlegi HR munkakörében.  
 



 - 158 - A felmérésben részt vevő vállalatok 

 

9 A FELMÉRÉSBEN RÉSZT VEVŐ VÁLLALATOK 
 
A felmérésben 254 leányvállalat vett részt a régió öt országából. 
 
9.1 LENGYELORSZÁG 
 
Az 53 lengyel leányvállalat közül 50 engedélyezte neve közlését. 
 

180. táblázat: A lengyelországi részt vevő leányvállalatok nevei 

 
Sorszám Leányvállalat neve

1 3M Poland

2 Apakor

3 Arcelor Mittal Poland Oddzia? Zdzieszowice

4 Atem Polska sp. z o.o.

5 Avantis S.A.

6 BDN sp. z o.o.

7 Boot Square sp. z o.o.

8 Cargill Polska sp. z o.o.

9 Colgate - Palmolive Manufacturing Poland sp. z o.o

10 Eurida

11 Euro Bank S.A.

12 Fagor Mastercook

13 Faurecia S.A.

14 Fenergo Poland

15 Fluid Engineering sp. z o.o.

16 Global Colors Polska S.A.

17 Globale Business Operations sp. z o.o.

18 Goodyear

19 Graniou Atem

20 Hamilton Sundstrand Kalisz sp. z o.o.

21 Hewlett-Packard

22 Hilti Poland sp. z o.o.

23 IBM GSDC Polska sp. z o.o.

24 Korff Isolmatic

25 Kreatina

26 Lafarge sp. z o.o.

27 Mahle Filtracja Przemyslowa

28 Manuli Ekobal sp. z o.o.

29 Michael Huber sp. z o.o.

30 Networks

31 Nokia Siemens Networks

32 PCC SA

33 Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o.

34 Pro Minent Dozotechnika sp. z o.o.

35 Sauer - Danfoss sp. z o.o.

36 SCA Hygene Products sp. z o.o.

37 Sitech

38 Telekomunikacja Polska S.A.

39 Tensis sp. z o.o.

40 Terra Thaler

41 The Lorenz Bahlsen Snack - World Poland

42 Tristone Flowtech Poland sp. z o.o.

43 UPS Sp. z o.o.

44 Vita Polymers Poland sp. z o.o.

45 Volkswagen Motor Polska

46 Volvo Polska sp. z o.o.

47 Volvo Polska sp. z o.o.

48 VOSS Automotive Polska sp. z o.o.

49 Warsaw Trucks Center

50 Winkelmann  
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9.2 MAGYARORSZÁG 
 
A 118 magyarországi válaszadó leányvállalat közül 86 engedélyezte neve közlését. 

181. táblázat: A magyarországi részt vevő leányvállalatok nevei  

 
Sorszám Leányvállalat neve Sorszám Leányvállalat neve

1 AGC Glass Hungary Kft. 44 IT SERVICES HUNGARY Kft.

2 Alcoa Europe 45 Jabil Circuit Hungary Kft.

3 ALDI Magyarország Kft. 46 KIKA LAKBERENDEZÉSI KFT

4 Allianz Hungária Kft. 47 Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

5 AMB Components Hungary Bt. 48 Lear Corporation Hungary Kft.

6 Arval Mo. Kft. 49 Linamar Hungary Zrt.

7 AUDI HUNGÁRIA  MOTOR Kft. 50 LKH Leoni Kft.

8 Avis Group Business Support Centre Kft. 51 Lufthansa System Hungária Kft.

9 AXEL SPRINGER Hungary Kft. 52 Magyar Posta Biztosító Zrt.

10 B.Braun Medical Kft. 53 Magyar Duty Free Kft.

11 Bauder Kft 54 Mattes Hungária Kft.

12 BHG-ASZ Kft. 55 MAV Trakció Zrt.

13 BIS HUNGARY Kft. 56 McDonald's Kft.

14 Brunswick Kft. 57 MG Tolna Üzemeltet? Kft.

15 Buw Hungary Kft. 58 Microsoft Hungary

16 C. F. Maier Kft. 59 Nobel Biocare Hungary Kft.

17 Cascade Engineering Europe Kft. 60 NOKIA Magyarország Kft.

18 Celanese Hungary Kft. 61 Nolato Hungary Kft

19 Chemetall Kft 62 Orco Hotel MAnagement Kft.

20 Citibank Zrt. 63 Orion Elektronikai Kft.

21 Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 64 Perfekt Zrt.

22 Continental Automotive Hungary Kft. 65 Pigge Hungária Kft.

23 Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. 66 Porsche Inter Auto Hungária Kft.

24 Coty Hungary Kft. 67 Pos Hungária Kft

25 Nobel Biocare Magyarország Kft 68 Raiffeisen Bak Zrt.

26 Dupont Hungary Kft. 69 Rail Cargo Hungaria Zrt.

27 EAGLE OTTAWA HUNGARY Kft. 70 Rév és Társai Nemesacél Kereskedelmi Kft.

28 EON Hungária Zrt. 71 Robert Bosch Elektronika Kft. 

29 EPAM SYSTEMS Hungary 72 Schneider Electric Kft.

30 Epicor Software Hungary Kft. 73 Siemens Zrt.

31 Eurasia Logistics Kft. 74 Stanley Electric Hungary Kft.

32 Femad Kft. 75 Sykes közép-európa Kft

33 Fiat Hungary Kft. 76 Tchibo Budapest Kft.

34 Fiege szállítmányozási és logisztikai Kft. 77 Telenor Hungary Zrt.

35 FŐGÁZ Zrt. 78 Tesa tape Kft.

36 Friesland Hungária Zrt. 79 Tesco Global Áruházak Zrt. 

37 GE Capital Zrt. 80 TEVA Gyógyszergyár Zrt.

38 GE Hungary Kft. -Fényforrásgyár Nagykanizsa 81 Thissenkrupp Presta Hungary Kft.

39 GE Hungary Kft., GE Appliances Lighting üzletág 82 Tu-Plast Kft

40 Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. 83 Tyco Electronics Hungária kft

41 HP Informatika Kft. 84 Michelin HungaryKft.

42 IBM Hungarí ISSC Kft 85 Xerox Hungary Kft.

43 Immergas Hungaria Kft 86 Zollner Elektornik AG  
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9.3 ROMÁNIA 
 
A 34 válaszadó romániai leányvállalat közül mindegyik engedélyezte neve közlését. 
 

182. táblázat: A romániai részt vevő leányvállalatok nevei 

 
Sorszám Leányvállalat neve

1 AIMS TIMISOARA SRL

2 Bosch Rexroth

3 BRD-GSG Suc. Blaj

4 Carrefour

5 ContiTech Fluid Automotive Romania SRL

6 CSI Romania

7 Deloitte SRL

8 EBS Romania SRL.

9 Eckerle Automotive

10 Emerson

11 Fujikura automotive

12 Genpact

13 Groupama Asigurari

14 Heineken Romania

15 ING Bank

16 ING Life insurances

17 Isopor

18 Ital Textil

19 Mc Donald's Romania SRL

20 Nokia SRL.

21 OTP Bank SA.

22 SC Arcodom SRL

23 SC Austin Powder Exploziv SRL

24 SC Dekra Certifications SRL

25 SC Game Loft Romania Srl

26 SC Goodwill Consulting GWC SRL

27 SC JRO Masini de cusut industriale SRL

28 SC Pilkinyton Automotive Romania SA

29 SC Power Belt SRL

30 Sykes Enterprises Eastern Europe

31 Tenaris Silcotub

32 The Rompetrol Group SA

33 Ursus

34 Vifor Pharma  
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9.4 SZERBIA 
 
A 19 szerbiai leányvállalat közül mind a 19 engedélyezte neve közlését. 
 

183. táblázat: A szerbiai részt vevő leányvállalatok nevei 

Sorszám Leányvállalat neve

1 Actavis d.o.o.

2 Company X from banking sector

3 Cargo-partner doo

4 Contitech

5 Ericsson

6 Ernst &Young

7 Erste banka Srbija

8 FIM DOO

9 Frikom AD

10 Holcim (Srbija) d.o.o.

11 Company X from insurance sector

12 Nokia Siemens Networks

13 OTP Serbia

14 Tapflo d.o.o. 

15 Tarkett SEE d.o.o.

16 Tarkett SEE d.o.o.

17 Telenor d.o.o.

18 Telenor d.o.o.

19 Wiener Stadtische osiguranje a.d.  
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9.5 SZLOVÁKIA 
 
A 30 szlovákiai leányvállalat közül 22 engedélyezte neve közlését. 
 

184. Táblázat: A szlovákiai részt vevő leányvállalatok nevei 

Sorszám Leányvállalat 
1 AGEL SK, a.s. 
2 Aries s. r. o.  
3 Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel 
4 Frekvent s. r. o. 
5 Groupama poistovna a. s. 
6 HÖRNLEIN SLOVENSKO s. r. o. 
7 IBM International Services Centre s.r.o. 
8 Icopal a.s 
9 Imet Group a. s.  

10 KOM Polster s.r.o. 
11 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
12 LB Cemix, s.r.o. 
13 Olympic Casino Slovakia s. r. o 
14 Partner in Pet Food sk s. r. o. 
15 Polifarbe SK spol. s r.o. 
16 Raiffeisen BANK (Tatra banka a. s. ) 
17 Sano - Moderná výživa zvierat s. r. o. 
18 Smurfit Kappa Obaly Stúrovo a. s. 
19 TESCO STORES SR, a.s. Kolarovo 

20 
Veolia, Stredoslovenská Vodárenská Prevádzková Spoločnosť 
a. s. 

21 Wolfcraft s. r. o. 
22 ZDEMAR  RD Slovakia s. r. o.  

 



 - 163 - Szakirodalmi források 

 

10 SZAKIRODALMI FORRÁSOK 
 

1.  Adler, N. (1986): International Dimensions of Organisational Behavior. PWS-Kent, 
Boston. 

2. Bartlett, C.A., - Ghoshal, S. (1989): Managing across border: The transnational solution. 
Harvard Business School Press, Boston.  

3. Bartlett, C.-Ghoshal, S. (2000): Transnational Management: Text, Cases and Readings in 
Cross-border Management. Irwin/McGraw-Hill, Boston. 

4. Békés, G. - Helpern, L., - Muraközy B. (2011): A teremtő rombolás szerepe a vállalati 
termelékenység alakulásában. Közgazdasági Szemle, 2, pp: 110-132. 

5. Bender, S.-Fish, A. (2000): The transfer of knowledge and the retention of expertise: the 
continuing need for global assignments.  Journal of Knowledge Management, Volume 4, 
Number 2, pp. 125-137 

6. Black, J.S.-Gregersen, H.-Mendenhall, M.-Stroh, L. (1999): Globalizing People Through 
International Assignments. Addison Wesley-Longmans, Reading, Mass. 

7. BNR (2013): Investiţiile Străine Directe în România în anul 2012 (Foreign Direct 
Investments in Romania in 2012), Bucharest, National Bank of Romania. 

8. Bozic, L.-Gallagher, P. (2006): Report; Export Oriented Foreign Direct Investment into 
Croatia and its Major Competitors. Strategic Plan for the Long Term Development of 
Existing Free Zones in Croatia. CARDS Project. Zagreb, July 24th, 2006. 

9. Boudreau, J.W. (2010): Retooling HR. Boston (MA):  Harvard Business Press. 

10. Boyaciggler, N.A. -  Adler, N.J. (1991): The parochial dinosaur: organizational science in a 
global context. Academy of Management Review,  2, pp.  262-290. 

11. Brewster, C. - Maryhofer, W. -  Morley, M. (Eds.) (2004): New Challanges for European 
Human Resource Management. Macmillan Publishing Co. London. 

12. Brewster, C. (2004): European perspectives on human resource management. Human 
Resource Management Review, 4: 365-382.  

13. Briscoe, D.R.-Schuler, R. (2004): International Human Resource Management. Routledge, 
London. 

14. Cavusgil, S.T.- Knight, G.-Riesenberger, J.R. (2008): International Business. Strategy, 
Management and the New Realities. Pearson-Prentice Hall, Uppers Sidle River (NJ). 

15. Chikán A. -  Czakó, E. (2009): Versenyben a világgal.  Akadémiai Kiadó, Budapest. 

16. Cranet (2006): International Executive Report 2005, CRANET Survey on Comparative 
Human Resource Management. CRANET-Cranfield University, Cranfield. 

17. Cranet (2011): International Executive Report 2011, CRANET Survey on Comparative 
Human Resource Management. CRANET-Cranfield University, Cranfield (under 
publication) 

18. Csath M. (2004): 2003, a fekete év. Kariosz Kiadó, Budapest. 

19. Delany, E. (1998): Strategic development of multinational subsidiaries in Ireland. In: 
Birkinshaw, J. - Hood, N. (Eds.) Multinational corporate evolution and subsidiary 
development. St Martin's Press, New York. 

20. Dobrai K. -  Farkas F. (2009): Tudásintenzív üzleti szolgáltatások.  Vezetéstudomány, 7-8, 
pp. 56-66. 



 - 164 - Szakirodalmi források 

 

21. Dobrai, K. (2008): Knowledge-Related Issues in Human Resource Management. 
Proceedings of the International Conference: “New Trends and Tendencies in Human 
Resource Management – East Meets West”, Pécs.  

22. Dobrai, K. and Farkas, F. (2007): Professional Service Organizations Meeting the 
Challenges of a Changing Business Environment. In: International Journal of Knowledge, 
Culture and Change Management, (Common Ground Publishing, Australia) 3. pp. 73-84. 

23. Dobrai K.-Farkas F.-Karoliny Zs.-Poór J. (2012): Knowledge Transfer in Multinational 
Companies – Evidence from Hungary. In: Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied 
Sciences, Volume 9, Number 3,  pp.149-163.   

24. Dowling, P.J. -  Festing, M. -  Engle, A. (2008): International Human Resource 
Management. Thomson-Cengage, London. 

25. Eesti Pank (Bank of Estonia) Statistics data. (Jan 26, 2011) 

26. Elbert, N. - Karoliny M-né (2006): Managing Human Resources in a local subsidiary of an 
MNC.  in: Poór J. : Case Compilation  on International Human Resource Management in 
Emerging and developed Countries of Europe. Cleveland: Cleveland State University. 

27. Farkas F. – Karoliny Zs. – Poór J. (2007): Nemzetközi összehasonlító vizsgálat fókuszában 
az emberi erőforrás menedzsment magyarországi és kelet-európai sajátosságai pp. 46-79. 
Working Paper Series Volume 1, Issue 1. UP FBE – PTE KTK, Pécs. 

28. Farkas F. (2004): Változásmenedzsment. KJK, Budapest. 

29. Farkas F. (2013): Változásmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

30. Farkas F.- Karoliny M-né.-Poór J. (2009): Az emberierőforrás menedzsment magyar és 
közép-kelet európai sajátosságai a CRANET kutatás alapján. Vezetéstudomány, 2009. 7-8., 
pp.3-11. 

31. Farkas F. - Poór J. – Engle, A. (Eds.)(2011): Human Resource Management Issues and 
Challenges in Multinational Companies: Central and Eastern Europe.  University of 
Pécs,Pécs.(Kutatási jelentés) 

32. Fodor P.-Kiss T.- Poór J. (2010): A válság hatása a HR-re és a tudásmenedzsmentre – négy 
kelet-európai ország szervezeteinek empirikus vizsgálata alapján. Vezetéstudomány. 2010. 
10. szám, pp. 2-18.  

33. P. Fodor- T. Kiss – J. Poór (2011): Focus on the Impact of the Economic andFinancial 
Crisis on the Human ResourceFunction – Four Eastern European Countries inthe Light of 
Empirical Research in 2009. In: Acta Polytechnica Hungarica Journal of Applied Sciences, 
2011. Vol. 8, Number 1. pp.81-104.   

34. Foreign Direct Investment Incentives Strategy Of Montenegro, Podgorica, July 2006. 

35. GMGEF (2010): Áttekintés az aktuális működőtőke-beáramlási folyamatokról. Budapest: 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Gazdaságpolitikai és Elemzési Főosztály, 
március 31.  

36. A. Gross-E. Solymossy-Poór J.(2009).:A nyugati menedzsment- tanácsadás változó 
körvonalai. Marketing&Menedzsment,  XLIII évf.  4. szám  pp. 20-32.  

37. Hill, C.W.L. (2002): Global Business. Boston: McGraw-Hill. 

38. Hiltrop, J.M. (1991): Human Resources Practices of Multinational Organizations in 
Belgium. European Management Journal,  4,  pp. 404-411. 

39. Hofstede, G. (2001): Culture's Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions, 
and Organizations Across Nations Thousand Oaks CA: Sage Publications. 



 - 165 - Szakirodalmi források 

 

40. Hunya, G. (2000). Home Country Patterns of Foreign Direct Investment in Central and 
Eastern European Countries. Russian and East European Finace and Trade, 2, pp:87-104. 

41. Hüttinger, M. 2007.: National Cultural Values of the Baltic States, Communication in the 
Baltic Region: Cultural Challenges, 7. December, Visby, Sweden. www.v4ce.net 

42. INS Tempo Online Database. www.insse.ro; 

43. Jarjabka, Á. (2009): Hasonlóságok és különbségek a kelet-európaiak vállalati kultúrájában. 
In. Poór J.- Bóday P.- Vitay Zs.. Trendek és tendenciák a kelet-európai emberi erőforrás 
menedzsmentben. Selye János Egyetem, Révkomárom. 

44. Jarjabka, A. (2010): Hasonlóságok és különbségek a kelet-európaiak vállalati kultúrájában. 
in: Poór J.- Bóday P. - Kispálné V.Zs.: Trendek és tendenciák a kelet-európai 
emberierőforás menedzsmentben Gondolat Kiadó, Budapest.  

45. Karoliny M-né.- Poór J. (2010): Emberi erőforrás menedzsment. Complex Kiadó, Budapest.  

46. Karoliny M-né. – Farkas F.-Poór J. (2010) : Az emberierőforrás-menedzselés magyarországi 
változásai (két egymást követő Cranet felmérés eredményei alapján). Competitio,  IX. évf.  
2. szám,  pp. 92-110.:  

47. Karoliny M-né.-Farkas F.-Poór J. (2011): Varying importance of HR and its outcomes in 
different management cultureswith CEE focus. (unpublished manuscript), PTE KTK, Pécs. 

48. Karoliny Zs. –  Farkas F. – Poór J. (2009): In Focus: Hungarian and Eastern European 
Characteristics of Human Resource Management - An International Comparative Survey. 
Journal for East European Management Studies No. 1. pp. 9-47. 

49. Kazlakauiste, R.-Buciunine, I. - Poór, J.- Karoliny, Zs.-Alas, R.- Kohont, A.- Szlávicz, Á. 
(2013): Human Resource Management in the Central and Eastern European Region. pp. 
103-121. In: Parry, E.- Stavrou, E.- Lazarova, M. (Eds.):Global Trends in Human Resource 
Management. .Palgrave-Macmillan, London. 

50. Kerekes K. – Pleşoianu G. – Farkas F. – Poór J. (2011): Human resource management 
practices of large multinational firms in Romania, in the light od a Central and Eastern 
European Survey 2009-2010, Managerial Challenges of the Contemporary Society, 2(1): pp. 
146-150. 

51. Kozma, M. (2008): Emberi erőforrás gazdálkodás nemzetközi vállalatoknál. 
(műhelytanulmány). Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 

52. Krugman, P.R.- Obstfeld, M. (2003): Nemzetközi gazdaságtan. Panem, Budapest. 

53. KSH (2002): Magyar statisztikai évkönyv 2003. Központi Statisztikai Hivatal Budapest. 

54. KSH (2010a): Közvetlen külfödli tőkebefektetések. Statisztikai Tükör, IV. 16: pp. 1-2. 

55. KSH (2010b): Külföldi érdekeltségű vállalkozások külföldi tőkéje gazdasági ág szerint 
(1995–2008) statisztikai táblázat, 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk002b.html. 

56. KSH (2010c): A külföldi érdekeltségű vállalkozások tevékenysége a régiókban. KSH, 
Budapest.  július. 

57. KSH (2010d): A versenyszféra létszám- és keresetalakulása. Statisztikai Tükör, 86:pp. 1-3. 

58. KSH (2010e): A válság hatása a munkaerőpiacra. KSH (internetes kiadvány) április. 
www.ksh.hu. 

59. KSH (2014): Külföldi érdekeltségű vállalkozások külföldi tőkéje gazdasági ág szerint 
(2008–2011) https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpk010.html. 



 - 166 - Szakirodalmi források 

 

60. KSH: 
http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/kmt.html?mapid=qpk005&layer=regi&color=1&
meth=sug&catnum=4. 

61. Kusic S., Cvijanović D., (2002), The Importance of Foreign Direct Investments for 
Stimulating Economic Growth in Croatia , Retrieved from http://www.ost-west-
kommunikation.de/kusic/sites/The%20Importance%20of%20Foreign%20Direct%20Invest
ments%20for%20Stimulating%20Economic%20Growth%20in%20Croati1.pdf 

62. Lawler, J.J. (2006): Cultural and Institutional Determinants of HR Systems in International 
Affiliates of American Multinational Corporations. Institute of Labor and Industrial 
Relations, University of Illinois. 

63. Lewis, P.C. (2005). How the East was won. New York: Palgrave Macmillan. 

64. List of Major Foreign Investors. (Bezpośrednie inwestycje zagraniczne) (Lengyelül) (2010). 
Warsaw. 

65. Minbaeva, D. – Michailova, S. (2004): Kowledge transfer and expatriation practices in 
MNCs: The role of disseminative capacity. Employee Relations. 26(6): pp. 663-679.  

66. Moore D. and Vamvakidis1 A. (2007): Economic Growth in Croatia: Potential and 
Constraints, IMF Working Paper, International Monetary Fund WP/07/198, August 2007 

67. Mroczkowski, T., Wermus, M., and Clarke, D.L. ( 2005): Employment Restructuring in 
Polish Companies during Economic Transition: Some Comparisons with Western. 
Experience. Journal East European Management Studies, 1: pp. 36-54. 

68. Mura L. -Szakács N.-Karoliny M-né. - Poór J. (2012):Emberi erőforrás menedzsment 
gyakorlata. 2011 magyar-szlovák összehasonlítás” III. Országos Emberi Erőforrás 
Menedzsment. éves nemzetközi szakmai konferencia, HR megoldások – határok nélkül.  
Humán Szakemberek Országos Szövetsége, MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi 
Bizottsága, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. Pécs, 2012. október 3.  

69. National Bank of Serbia (2010). Beograd. 

70. National Bank of Slovakia (2013):Preliminary data.Bratislava. 

71. Nemzetgazdasági Minisztérium (2013): Áttekintés az aktuális működőtőke-beáramlási 
folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium. Versenyképességi Főosztály. Budapest, 
2013. december 23. 

72. ONRC (2013): Societăţi comerciale cu participare străină la capital. Sinteză statistică a 
datelor din Registrul Central al Comerţului la 31 decembrie 2012 (Companies by FDI 2012. 
Statistical synthesis of the National Trade Register’s data on December 2012). Ministerul 
Justiţiei, Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, Bucharest, 
www.onrc.ro/statistici/is_decembrie_2012.pdf, downloaded at 05.04.2014. 

73. Peng, M. W. (2006): Global Strategy.  Thomson-South Western, Mason. 

74. Perlmutter, H.V.(1969): The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation. 
Columbia Journal of World Business, January-February: 9-18.  

75. Pfeffer, J. (1994): Competitive advantage through people. Harvard Business School Press, 
Boston. 

76. Poland in numbers (Polska w liczbach) (Lengyelül) (2009).Warsaw. 

77. Poór, J.-Farkas, F. (Eds.) (2001): Nemzetközi menedzsment.  KJK, Budapest.   

78. J. Poór – A. Gross (Eds.)(2003): Management Consultancy in an Eastern European 
Dimension. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó - Kerszöv, Budapest. 



 - 167 - Szakirodalmi források 

 

79. Poór, J.- Karoliny, Zs. - Farkas, F. (2007): Human Resource Management in Hungary in 
Light of Eastern European and Global Comparison EBS (Estonian Business School) Review 
(2), No 23. pp. 19-36. 

80. Poór J. (2009): Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. Complex Kiadó, Budapest. 

81. Poór J. (Szerk.) (2010): Menedzsment tanácsadási kézikönyv. Akadémia Kiadó, Budapest. 

82. Poór J.- Németh G. (2010): HR tanácsadás. In: Poór J.: Menedzsment tanácsadási 
kézikönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

83. Poór, J. - Engle, A. - Gross, A. (2010): Human Resource Management Practices of Large 
Multinational Firms In Hungary 1988-2005. Acta Oeconomica, 4, pp: 427–460. 

84. Poór J. (2011):  The transformation of HRM in the Eastern European region and in 
Hungary. Marketing & Menedzsment, XLV (45.) évfolyam, 4. szám, pp.15-26. 

85. J. Poór - F. Farkas – A. D. Engle (Eds.) (2012). Human Resource Management Issues and 
Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Faculty of 
Economics , Janos Selye University, Komárno. 

86. Poór J .- Farkas F. (2012): Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek 
helyi leányvállalatainál Közép-és Kelet-Európában. Szent István Egyetem Kiadó, Gödöllő. 

87. Poór J.(2013): Nemzetköziesedés és globalizció az emberi erőforrás menedzsmentben. 
Complex-Walters Kluwer, Budapest. 

88. Porter, M. (1980): Competitive Strategy. Free Press, New-York. 

89. PriceWaterhouseCoopers (2008): HR Benchmarking: A cégvezetés és a HR közös nyelve. 
PriceWaterhouseCoopers, Október 17. Budapest. 

90. Quintanilla, J. és Ferner, A. (2003):  (Multinationals and human resource management: 
between global convergence and national identity. International Journal of Human Resource 
Management, 3: pp. 363-369. 

91. Redman, T.,  Keithley, D. (1998): Downsizing goes to East? Employment re-structuring in 
post-socialist Poland. International Journal of Human Resource Management, April: pp. 
274-295. 

92. Reiche, B. - Sebastian (2007): The effect of international staffing practices as subsidiary 
staff retention in multinational corporations. International Journal of Human Resource 
Management 18(4): pp. 523-536. 

93. Riege, A. (2007): Actions to overcome knowledge transfer barriers in MNCs. Journal of 
knowledge management. 11(1): pp. 48-67. 

94. SARIO (Slovak Agency for Development of Investment and Trade) (2010). 

95. SIEPA (Serbia Investment and Export Promotion Agency) (2014) www.siepa.rs 

(letöltve 2014.04.10). 

96. Simai M. (1989): Külföldi működő tőke az európai szocialista országok gazdaságában az 
1980-as évek végén. Közgazdasági Szemle, (7-8): pp. 873-897. 

97. Simai M. (2008): Napjaink globális válságának előzményei és potenciális következményei, 
Közgazdaság Tudomány Füzetek, Budapest Corvinus Egyetem,  4, pp. 13-24. 

98. A Slavić, G. Š. Šusnjar és  J. Poór (2012): The Role of HRM in Serbian and Hungarian 
Companies in the light of the Cranet 2008 Survey. In: . In: Michael Morley (ed.): 
Management Re-imagined. (Proceeding) The 11th World Congress of the International 
Federation of Scholarly Associations of Management. 26th-29th June 2012, University 
Limerick, Intesource Group Publishing, Limerick. 



 - 168 - Szakirodalmi források 

 

99. Skuflic L., Botrić V., (2006): Foreign Direct Investment in Southeast European Countries: 
The Role of the Service Sector, Eastern European Economics, Volume 44, Number 5 / 
September-October 2006, Pages: 72 – 90, DOI: 10.2753/EEE0012-8775440503  

100. Slovak Agency for Development of Investment and Trade (2010): Foreign direct investment 
report. Bratislava: SARIO. 

101. Slovak Statistical Office (2010): Bratislava. 

102.  Slovak Statistical Office, regional statistics, (2012). Bratislava. 

103.  Slovak Statistical Office, regional statistics, (2014). Bratislava. 

104. SohingerJ., Galinec D., Škudar A., (2005): The Structure Of Foreign Direct Investment 
Incroatia And Its Impact On The Domestic Economy: An Empirical Analysis, Retrieved 
from 
http://oliver.efri.hr/~euconf/2005/files/1st%20session/7th%20sohinger%20galinec%20skud
ar.pdf. 

105. Sohinger, J. (2005): Growth and Convergence in European Transition Economies. Eastern 
European Economics, Vol. 43, 2:73-94. 

106. Sparrow, P.- Hird, M.- Hesketh, A.-  Cooper, C. (eds.) (2010): Leading HR. Palgrave-
Macmillan, Basingstoke. 

107. Svetlik, I. et al., (2010): Human Resource Management in the Countries of the former 
Yugoslavia. Review of International Comparative Management, 11, (December), pp. 807-
833. 

108. Szalavetz, A. (2010): Relokáció és helyi leányvállalati fejlődés egy autóipari beszállító 
példája alapján. Közgazdasági Szemle, 2: pp. 89-102. 

109. Szerb, L., Richbell, S., and Vitai Zs (2010).  HRM in the Hungarian SME sector. Employee 

Relations, 32 (3): pp. 262-280. 

110. Taylor, S. - Beechler, S. -  Napier, N. (1996): Toward an integrative model of strategic 
international human resource management. Academy of Management Review, 21, pp. 959-
985. 

111. TEMPO_FOM104B_12_4_2014. 

112. Tung, L.R.-Havlovic, S.J. (1996): Human resource management in transitional economies: 
the case of Poland and Czech Republic. The International Journal of Human Resource 
Management, February: pp. 1-19. 

113. Ulrich, D. (1998): Human Resource Champions. Harvard Business School Press, Boston. 

114. Ulrich, D. - Allen, J.- Brockbak, W.- Younger, J.- Nyman, M. (2009): HR Transformation. 
New York: McGraw Hill. 

115. UNCTAD (2008): World Investment Report, 2007: Transnational Corporations and Export 
Competitiveness. United Nations, Geneva-New York. 

116. UNCTAD (2010): World Investment Report, 2010. Investing in low carbon economy. 
United Nations, Geneva-New York. 

117. UNCTAD [2012]: World Investment Report 2012-Towards a New Generation of 
Investment Policies. United Nations, Geneva. 

118. White, R. -  Poynter, T. (1984): Strategies for foreign-owned subsidiaries in Canada.  
Business Quarterly, Summer, pp. 59-69. 

119. Wild, J.J.-Wild, K.L.-Han, J.Cy. (2003): International Business. Prentice Hall, New Jersey.  

 



 - 169 - Szakirodalmi források 

 

 
Egyéb internetes hivatkozások  
 

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 
• www.geert-hofstede.com és  www.itim.org; 
• www.stat.ee/29958; www.stat.ee/29980;  
• www.stat.ee/29956;  
• IMF World Economic Outlook; 
• www.nbs.rs. 

 
 
 

 


