
Az átalakuló közép- és kelet-európai emberi erőforrás-menedzsment gyakorlata 

135 

MURA LADISLAV – SZAKÁCS NORBERT – 

KAROLINY MÁRTONNÉ – POÓR JÓZSEF 
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Fókuszban Magyarország és Szlovákia 

 

Sok Közép- és Kelet-Európán belül és kívül megjelent HRM publikáció eléggé felü-

letesen foglalkozik ezzel a fontos menedzsment funkcióval. Kevés kutatás irányul 

kifejezetten e régió HR gyakorlatának feltárására, jellegzetességeinek azonosítására. 

Egy, a kivételek közé tartozó ilyen kutatási projekt a Cranet-hálózat által végzett 

vizsgálatsorozat. E tanulmány két, időben néhány év eltéréssel végzett Cranet -

kérdőíves felmérés néhány fontos eredményét mutatja be. A teljes felmérés 

2008/2010-ben zajlott, a Magyarországon és Szlovákiában végrehajtott új felmérést 

pedig 2011-ben végeztük. A felmérési eredmények bemutatásával és egybevetésével 

elsődleges célunk e hasonló történelmi múlttal és hasonló átalakuláson átment 9 

közép-kelet-európai (CEE) volt szocialista ország HR gyakorlatában megragadható 

hasonlóságok keresése és fókuszba állítása. Míg az első, a globális vizsgálat elemzé-

se a CEE országokat önálló európai régióként kezeli, a második felmérés eredmé-

nyei a régió két szomszédos országának 2011-es gyakorlatát e tükör fényében vizs-

gálja. 

A Cranet mintáról 

Ahogy az 1. táblázat is mutatja mintánkat a 30 országból származó 6039 megkérde-

zett szervezet és intézmény alkotja. Elemzésünkben az e szervezetektől kapott vála-

szokat használtuk fel, azokat négy, általunk definiált régió szerint csoportosítva. 

Ezek nevei és tagországai a következők: 

– I. régió a CEE régió (Közép- és Kelet- Európa) országaival foglalkozik, fókusz-

ban kilenc régióbeli ország (20%-át teszi ki a teljes mintának) (Bulgária, Cse-

hország, Észtország, Magyarország, Litvánia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia 

és Szlovénia) 

– A II. régió 16 európai országot foglal magába, továbbá ide soroljuk azon orszá-

gokat is, amelyek földrajzilag közel vannak Európához. Ezt a régiót későbbiek-

ben Nyugat- Európaként fogjuk említeni, ebbe a régióba nem tartoznak  bele a 

volt szocialista országok. Beletartozik: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Fin-

nország, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, Izrael, Norvégia, 

Svédország, Svájc, Török Ciprus és az Egyesült Királyság. A mintánkban ezt a 

régiót, mint Európa Közép- és Kelet- Európa nélkül fogjuk említeni (EU 

nonCEE). Ez a régió a teljes minta 47%-át teszi ki. 
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– III. régió országai, amely magába foglalja Ausztráliát, Dél-Afrikát és az USA-t, 

mindez a teljes minta 22%-át adja, ezt a régiót a kutatásban nem-európai angol-

szász országoknak hívjuk (NonEU AS) 

– IV. ázsiai régió, amely magába foglalja a minta 11%-át. Ebben a mintában há-

rom Dél- Kelet-Ázsiából származó ország szerepel (Japán, Fülöp szigetek és 

Tajvan). 

A vizsgálatokban 99 szervezet vett részt, ami közül Magyarországról 62,6% és 

Szlovákiából 37,4% származik. 

A kérdőív 

A kutatás egy 70 kérdést magában foglaló nemzetközi Cranet kérdőíven alapul. A 

kérdőív hét fő részből áll. 

− Az első rész a felmérésben résztvevő szervezetek Emberi Erőforrás Me-

nedzsment (HRM) fő jellemzőit vizsgálja. 

− A kérdőív második része a személyzetbiztosítás gyakorlatára kérdez rá.  

− A harmadik rész a teljesítményértékelés, személyzetfejlesztés, karrierfejlesz-

tés területeire vonatkozó kérdéseket elemzi.  

− A negyedik rész az ösztönzés-juttatás használt módszereit kutatja. 

− Az ötödik részben a szervezeten belüli munkavállalói kapcsolatok, dolgozói 

kommunikáció meglétére illetve formáira keres választ a kérdőív.  

− A hatodik részben általános szervezeti adatokra vonatkozó kérdések találha-

tóak. 

− A hetedik rész a kérdőívet kitöltő személyi adataival foglalkozik. 

1.ábra: Résztvevők megoszlása (%) 

2008-2010 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Felmérési eredmények 

Szervezeti méret 

 Globális: Tipikus válaszadó a 251-1000 fő 

A mintát vizsgálva a szervezeti méretről a 2. táblázat adatai alapján megállapít-

hatjuk, hogy az Európa, CEE nélkül és a Délkelet- Ázsiát magába foglaló minta 

komoly hasonlóságot mutat az összesített minta eredményeivel. A minták valamivel 

több, mint harmadát olyan cégek teszik ki, amelyek kevesebb, mint 250 alkalmazot-
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tat foglalkoztatnak. A leggyakoribb válaszadók olyan cégek voltak, amelyek 251-

1000 alkalmazottat foglalkoztattak (~40%) továbbá számottevő (17%) még az olyan 

cégek részaránya is, amelyek több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztattak. Az Eu-

rópán kívüli angolszász országok részmintájában a válaszadó cégek több mint ké t-

harmada több mint 250 alkalmazottat foglalkoztat, a CEE minta mindennek az ellen-

téte, ahol is a minta kétharmadát 250 és annál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató 

cégek alkotják. 

1.táblázat: Szervezeti méret (%) 

Résztvevők 

(fő) 

I. I.a I.b II. III. IV. V. 

Közép- 

Kelet- 

Európa 

Magyar-

ország 
Szlovákia 

Európa, 

CEE 

nélkül 

Európán 

kívüli angol-

szász orszá-

gok  

Délkelet- 

Ázsia 
Összesen 

1. – 250 60 74 86 33 25 34 35 

2. 251–1000 27 16 9 39 54 36 40 

3. 1001– 

5000 
10 5 0 19 12 22 17 

4. 5001- 3 5 5 9 9 8 8 

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 

Megjegyzés: (I, II, III, IV és V=2008-2010) és (I.a and I.b=2011) 

 

– HU-SK: Nagyobb részt 250 fő alatti résztvevők 

A 2. táblázat adataiból látható, hogy Magyarországon a válaszadó szervezetek leg-

nagyobb része kis- és középvállalkozás, mely 10-49 illetve 50-249 alkalmazottat 

foglalkoztat. Szlovákiában a válaszadó szervezetek nagy része szintén kis - és közép-

vállalkozás 10-49 illetve 50-249 alkalmazottal. 

HR-részleg 

– A globális mintában a tipikus HR-szervezet mérete 1-5 fő. 

– A HU-SK mintában a kis méret miatt sok cégnél nincs ilyen részleg, ahol pedig 

van, 

– azok mérete is 1-5 fő közötti. 

Magyarországon a vizsgált vállalatok 52%-a rendelkezik önálló személyzet osz-

tállyal. Szlovákiában ez az arány jóval kisebb, a vizsgált intézmények mindösszesen 

35%-a rendelkezik önálló személyzeti osztállyal. 

Szlovákiában a vállalatok kétharmada egyáltalán nem alkalmaz személyzeti /HR 

területen munkaerőt, 27%-ban pedig csak legfeljebb 4 embert foglalkoztat. Mindkét 

ország esetében megállapítható, hogy csak a nagyvállalatok alkalmaznak személyze-

ti területen nagyobb létszámban munkaerőt. 
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3. táblázat: A HR-részleg mérete (%) 

Létszám 

(fő) 

I. I.a I.b II. III. IV. V. 

Közép- 

Kelet- 

Európa 

Magyar-

ország 
Szlovákia 

Európa, 

CEE 

nélkül 

Európán 

kívüli angol-

szász orszá-

gok 

Délkelet- 

Ázsia 
Összesen 

1. 0 35 49 65 14 7 13 17 

2. 1 – 5 45 32 27 45 44 41 42 

3. 6- 10 12 2 0 18 15 20 17 

4. 11- 21 4 5 0 10 11 11 10 

5. 21-  4 12 8 14 23 15 14 

Total 100 100 100 101 100 100 100 

Megjegyzés: (I, IV, V, VI és VII=2008-2010) és (II és III=2011) 

 

 A globális mintában A HR-vezető a válaszolók 2/3-nál a felsővezetői te-

am tagja 

 

Két jelentős tényező befolyásolja azt, hogy milyen a fontossága és szerepe van a 

HR funkciónak vagy részlegnek a szervezeten belül. Vajon: 

 tagja-e az igazgató tanácsnak vagy a top menedzserek csoportjának,  

 részt vesz-e, és ha igen, akkor milyen a szerepe az üzleti stratégia alakítá-

sában. 

Ahogy a 4. táblázat adatai is mutatják, a HR-feladatokat ellátó személy szerepe 

és fontossága a szervezeti életben nélkülözhetetlen. Annak ellenére, hogy a Közép- 

és Kelet- Európára vonatkozó adatok a többi régió értékei alatt vannak, de ezen 

eredmények így is figyelemre méltóak lettek. Különböző tanulmányok nem csupán a 

kilencvenes évek közepén (Koubek és Brewster, 1995; Tung Havlovic, 1996), de az 

új évezredben is keletkeztek, (Kohont, 2006; Svetlik és munkatársai, 2010) amelyek 

Csehországból, Lengyelországból és Szlovéniából származnak, ezen tanulmányok is 

azt bizonyítják hogy a HRM szerepe az itt is vizsgált tényezők tanulsága szerint 

jelentősen felértékelődött. 

– HU-SK: Ahol van HR-es, ill. HR-részleg, itt is meghatározó pozícióban van 
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4. táblázat: HR-részleg szerepe (%) 

Országok 

Nemek 

aránya a 

HR-

részlegen 

férfi: nő 

(%) 

Bérkölt-

ség-

hányad 

 

(%) 

A HR-

vezető tagja 

az igazgató-

tanácsnak 

(%) 

A HR részt 

vesz a stratégi-

ai döntés-

hozatalban (%) 

Rendelkeznek 

írott+ 

íratlan 

üzleti 

stratégiá-

val 

írott+ írat-

lan HR-

stratégiával 

I. Közép- 

Kelet- Európa 
13: 87 36 62 88 91 77 

I.a Magyaror-

szág 
26:74 51 83 49 84 64 

I.b Szlovákia 22:78 38 83 53 81 70 

II. Európa, 

CEE nélkül 
25:75 47 69 91 94 84 

III. Európán 

kívüli angol-

szász orszá-

gok 

25:75 49 66 87 83 83 

IV. Délkelet- 

Ázsia 28:72 25 67 94 95 86 

V. Összesen 28:72 44 67 90 91 81 

Megjegyzés: (I, II, III, IV és V=2008-2010) és (I.a és I.b=2011) 

 

Személyzetfejlesztés és TÉR 

– Globális: Erőteljesebben használják a vezetői és szakalkalmazotti szinteken  

Ahogy az az 5. táblázat adataiból látható, a teljesítményértékelési, teljesítmény-

menedzsment rendszereket széleskörűen alkalmazzák. Legkevésbé a fizikai dolgo-

zók érintettek, legnagyobb arányban pedig a vezetőket értékelik. Az Európán kívüli 

angolszász országokban és Délkelet- Ázsiában majd minden területen kiemelkedően 

magas mértékben használtak formális teljesítményértékelő rendszereket. Közép - és 

Kelet- Európában megfigyelhető trendek csak kismértékben maradnak el Európa, 

CEE nélkül értékeitől. 

– HU-SK: A KKV méret miatt még felsőbb szinten is kisebb mértékben használják 

Magyarországon a válaszok alapján megállapítható, hogy a teljesítményértékelés 

minden vizsgált munkaköri kategória esetén elterjedt: a műszaki dolgozók valamint 

a menedzsment felére kiterjed. A teljesítményértékelés szerepe fizikai munkakörök 

esetében a legkisebb, a fizikai dolgozók 68%-át egyáltalán nem értékelik formális 

teljesítményértékelő rendszer keretében a részt vevő vállalatok. A formális teljesí t-

ményértékelést alkalmazó vállalatoknál a dolgozók 80-90%-ára kiterjed az értékelés. 

Szlovákiában a válaszok alapján megállapítható, hogy a teljesítményértékelést 

csupán a vállalatok 35%-a alkalmazza a szakalkalmazottak esetében. A többi mun-

kaköri kategória esetén csak a negyedére kiterjed ki. A teljesítményértékelés szerepe 

az adminisztratív munkakörök esetében a legkisebb, az adminisztratív dolgozók 

65%-át egyáltalán nem értékelik formális teljesítményértékelő rendszer keretében a 

részt vevő vállalatok. A formális teljesítményértékelést alkalmazó vállalatoknál 

viszont a dolgozók 80-90%-ára kiterjed az értékelés. 
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5. táblázat: A formális teljesítményértékelés alkalmazása (%)  

Régiók/ országok 
Menedzsment 

Szakalkal-

mazottak 

Adminisztratív 

dolgozók 

Fizikai 

dolgozók 

I. Közép- Kelet- Európa 57 61 55 48 

I.a Magyarország 44 48 37 22 

I.b Szlovákia 24 35 19 22 

II. Európa, CEE nélkül 67 63 61 45 

III. Európán kívüli angol-

szász országok 
90 90 88 68 

IV. Délkelet- Ázsia 91 92 91 24 

V. Összesen 71 70 68 54 

Megjegyzések: (I, II, III, IV és V=2008-2010) és (I.a és I.b=2011) 

 

– Globális: A legtipikusabb alkalmazás a fizetés és ösztönzés meghatározása  

A formális teljesítményértékelő rendszerek szerepe  – ahogy 6. táblázatból kide-

rül – a képzés és fejlesztési igények elemzése, meghatározása és az ösztönzési rend-

szer alakítása terén egyaránt nagyon fontos. A közép-kelet-európai gyakorlat a glo-

bális trendekkel összhangban áll, pedig a 90-es évek elején a kutatások még azt 

mutatták hogy e régióban szinte teljesen hiányzott a modern teljesítményértékelő 

rendszer (Pierce, 1991). 

– HU-SK: Itt is a fizetés és ösztönzés meghatározása, de kisebb mértékben 

Magyarországon a kérdőívet kitöltők leginkább a fizetés meghatározásához (a 

cégek 60%-a) és a képzési, fejlesztési igények elemzésekor (a cégek 54%-a) alkal-

mazzák a teljesítményértékelés eredményeit. Szlovákiában a kérdőívet Magyaror-

szághoz hasonlóan a fizetés meghatározásához (a cégek 65%-a) és a képzési, fejlesz-

tési igények elemzésekor (a cégek 46%-a) alkalmazzák a teljesítményértékelés 

eredményeit. 

6. táblázat: TÉR/TM használata (%) 

  

I. I.a I.b II. III. IV. V. 

Közép- 

Kelet- 

Európa 

Magyar-

ország 

Szlová-

kia 

Európa, 

CEE nélkül 

Európán 

kívüli angol-

szász orszá-

gok 

Délkelet- 

Ázsia 

Össze-

sen 

Fizetés-

ösztönzés 

meghatározása 

77 60 65 78 70 85 92 

Képzési és 

fejlesztési 

igények meg-

határozása 

77 54 46 68 82 85 83 

Karriertervezés 74 42 38 66 77 79 57 

Munkaerő 

tervezés 
56 48 42 53 51 64 69 

Megjegyzések: (I,II,III,IV és V=2008-2010) és (I.a és I.b=2011) 
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– Globális: A válaszadók több mint 50%-a csak 2 százaléknál kevesebbet költ 

képzésre 

A vizsgált vállalatoknál és intézményeknél a képzésekre fordított költségek 

nagyságát jól meg lehet határozni a képzésre fordított költségnek az éves bérkölt-

séghez viszonyított aránya alapján. A 7. táblázatból jól látszik az, hogy ez az érték 

valamennyi régióban meglehetősen sok válaszadónál nagyon alacsony (0-2%). A 2% 

feletti értékeknél nincs nagy eltérés az egyes részminták között, így az Közép - és 

Kelet- Európára vonatkozó adatok nem a legrosszabbak. Összesítve elmondhatjuk, 

hogy a vállalatok többsége nagyon kis összeget fordít az alkalmazottak fejlesztésére, 

míg a cégek egy meglehetősen alacsony aránya relatíve sokat költ e célra.  

– HU-SK: A képzési ráfordításarányok átlagértékei jó gyakorlatot sejttetnek  

Magyarországon a jelenleg képzésre fordított költségnek az éves bérköltséghez 

viszonyított átlagos aránya 4,8%, Szlovákiában valamivel kevesebb: 4,5%. Ezek a 

mutatók nemzetközi összehasonlításban alacsonynak egyáltalán nem mondhatók!  

7. táblázat: A képzési költségek aránya (%) 

Képzési 

költségek (%) 

Minta 

I. I.a I.b  II. III. IV. V. 

Közép- Kelet- 

Európa 

Magyar-

ország 

Szlová-

kia 

Európa, 

CEE 

nélkül 

Európán 

kívüli 

angol-

szász 

országok 

Délke-

let- 

Ázsia 

Össze-

sen 

0-2 58 62 54 55 52 55 54 

2,01-4 11 5 13 18 11 14 15 

4,01-6 12 10 13 14 17 9 13 

6,01-10 11 5 10 8 9 12 10 

10,01- 8 18 10 5 10 8 8 

Megjegyzések: (I,II,III,IV és V=2008-2010) és (I.a és I.b=2011) 

 

Dolgozói kapcsolatok – szakszervezetek 

Globális: A szervezettségi szint átlagértékei az egyes régiók lényegesen eltérő gya-
korlatát fedik 

A vizsgált minták között több eltérés, mint hasonlóság azonosítható. Az összesí-

tett minta átlageredményei két, számottevően eltérő gyakorlatot foglalnak maguk-

ban. Az egyik szélsőséget az európai, CEE nélküli régió, jelenti, ahol a legmagasabb 

a szakszervezeti tagság aránya. A 8. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 

ezzel ellentétben a többi régióra, közöttük is főként a délkelet-ázsiai régióra az ala-

csony szervezettségi szint a jellemző. 

HU-SK: Ebben a környezetben ez a tendencia még erősebb 

Magyarországon a felmérésben résztvevő cégek 53%-ánál egyáltalán nem mű-

ködnek szakszervezetek és a résztvevők mindössze 2%-ára jellemző, hogy a dolgo-

zók többsége szakszervezeti tag. 
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Szlovákiában a felmérésben résztvevő cégek 49%-ánál egyáltalán nem működ-

nek szakszervezetek, viszont a résztvevők 22%-ára jellemző, hogy a dolgozók több-

sége tagja a szakszervezeteknek. 

8. táblázat: A szakszervezeti tagok aránya a válaszadó szervezeteknél (%)  

  

I. I.a I.b II. III. IV. V. 

Közép- Kelet- 

Európa 

Magyar-

ország 

Szlo-

vákia 

Európa, 

CEE 

nélkül 

Európán 

kívüli an-

golszász 

országok 

Délkelet- 

Ázsia 
Összesen 

0 – 1 50 66 57 14 49 75 32 

1 – 10 10 8 5 21 14 3 16 

11- 25 7 11 5 9 7 2 7 

26- 50 13 13 11 11 10 2 11 

51- 75 11 2 8 16 9 5 13 

76- 100 9 0 14 29 11 13 21 

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 

Megjegyzések: (I,II,III,IV és V=2008-2010) és (I.a és I.b=2011) 

Külső szolgáltatók – tanácsadók 

Globális: A képzés és fejlesztés területén a legjelentősebb a külső HR-szolgáltatók 
igénybevétele 
HU-SK: Itt még a képzés-fejlesztési terület aránya is nagyon alacsony 

Magyarországon a megkérdezett cégek fele teljes mértékben kihelyezi a bér-

számfejtést, kb. harmada teljes mértékben a nyugdíjakkal kapcsolatos adminisztratív 

funkciókat. Legkevésbé a juttatásokat, a munkaerő elhelyezést és csökkentést, HR-

információrendszereket, Toborzást, kiválasztást helyezik ki. 

Szlovákiában a megkérdezett cégek negyede alkalmaz külső szolgáltatókat a 

bérszámfejtés, nyugdíjak, toborzás és a juttatások területén.  A felmérésből továbbá 

kiderül, hogy a vizsgált vállalatok több mint fele  – a képzés és fejlesztési terület 

kivételével – nem veszi igénybe külső szakértők segítségét a személyügy területén.  

9. táblázat: Külső szolgáltatók a HR-ben 

Régiók/ 

országok 

Bérszámfej-

tés 

Juttatások Nyugdí-

jak 

Képzés- 

Fejlesztés 

Kiszervezé-

sek 

HRIS 

I. Közép- 

Kelet- Európa 

21 22 24 64 13 41 

I.a Magyaror-

szág 

43 11 27 10 0 6 

I.b Szlovákia 8 11 14 13 0 3 

II. Európa, 

CEE nélkül 

33 31 56 63 33 56 
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III. Európán 

kívüli angol-

szász orszá-

gok 

33 54 63 62 32 37 

IV. Délkelet- 

Ázsia 

7 13 9 49 7 33 

V. Összesen 30 34 48 63 27 44 

Megjegyzés: (I,II,III,IV és V=2008-2010) és (I.a és I.b=2011) 

Összefoglalás 

A két Cranet felmérés alapján a következő összefoglaló megállapítások tehetők : 

A globális Cranet-kutatás (2008-2010) tükrében 

− a HR stratégiai szerepben van, 

− a HR-gyakorlatok mintánként/régiónként akár jelentősen is különböznek , 

− a szakszervezetek szerepe mérsékelt, jelenlétük Ny-Európában a legerőtelje-

sebb. 

Egy KKV jellegű magyar (HU) – szlovák (SK) (2011) felmérés alapján: 

− KKV-ék miatt a HR inkább adminisztratív szerepet tölt be, 

− legtöbb területen igen alacsony – kivétel a képzés-fejlesztés – alkalmazási ér-

tékek, 

− a szakszervezetek alig léteznek. 

A tanulmány fő célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a HRM Közép- és Kelet- 

Európára vonatkozó sajátosságaira. Ahogy fentebb bemutattuk, a HRM fejlődése 

Közép- és Kelet- Európában a XXI. század első évtizedében néhány területen jelen-

tősen különbözik más régiók országainak gyakorlatától.  

A Közép- és Kelet- Európában a vállalatok többet fordítanak képzésre és fejlesz-

tésre, mint a többi országok főképpen a menedzseri és a szakemberi pozíciókban.  

Elmondható, hogy modern teljesítményértékelő rendszerek nem kifejezetten 

használták a múltban, mára viszont egyre nő e teljesítményértékelő rendszerek al-

kalmazása. A szakszervezeti tagság szintje továbbra is eléggé alacsony szinten van. 

Közép- és Kelet- Európában a szakszervezet kialakulása gyökeresen eltér a nyugati 

szakszervezetek kialakulásától. Közép- és Kelet- Európában jelentősen átalakult a 

szakszervezetek szerepe, míg a többi országban a szakszervezetek jelentősége jelen-

tősen csökkent. 

A szocializmus tervgazdasági rendszerének összeomlását követő 20 év Cranet 

kutatásai arra a megállapításra jutottak, hogy Közép- és Kelet- Európa valamint 

Európa többi országának HRM gyakorlata között megfigyelhető eltérések egy része 

jelentősen csökken, míg más területeken fennmaradtak a CEE régió HR-sajátosságai. 
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