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Az emberi erőforrás menedzsment legújabb 

trendjei a nemzetközi cégek helyi leány-

vállalatainál 

Fókuszban Magyarország, Románia és Szlovákia 

A közép-kelet európai térség piacgazdaságra való áttérésével, és köz-

vetlen külföldi tőkebefektetések érkezésével a multinacionális cégek is 

megjelentek a régióban és egyre nagyobb szerepet játszanak a térség 

gazdasági életében. A több országban tevékenykedő tőkeerős multina-

cionális vállalatok (MNV) általában üzleti – és menedzsment filozófiá-

jukat is magukkal hozzák. A MNV-k gyakran sajátságos emberi erőfor-

rás menedzsment gyakorlattal rendelkeznek, amit a helyi leányvállala-

taik is alkalmaznak. A multinacionális vállalatok hatékony és korszerű 

HRM gyakorlata gyakran a helyi vállalatok emberi erőforrás me-

nedzsment gyakorlatát is jótékonyan befolyásolja. Jelen munka célja a 

nemzetközi CEEIRT kutatás alapján bemutatni az emberi erőforrás 

gazdálkodás legújabb trendjeit a multinacionális vállalatok Magyaror-

szágon, Szlovákiában és Romániában levő leányvállalatainál.  

A multinacionális vállalatok szerepe a régióban 

A régióba a multinacionális vállalatok általában a közvetlen külföldi tőkebefekteté-

sek útján gyűrűztek be. A külföldi beruházások két fajtáját különböztethetjük meg: a 

közvetlen működő tőkeberuházást és a portfólió beruházásokat. 

A közvetlen működő tőkeberuházások (foreign direct invesments – rövidítve 

FDI) lehetővé teszik a befektetőnek egy másik országban levő vállalat tulajdonlását 

és ellenőrzését. Így a befektető biztosítja a külföldi erőforrások feletti ellenőrzést, és 

közvetlenül részt vesz a külföldi leányvállalat irányításában. Poór et al (2012) hang-

súlyozzák, hogy a helyi piac jellege, a gazdasági környezet és a nemzeti kultúra 

sajátosságai gyakran szükségessé teszik a cég stratégiájának és a menedzsment gya-

korlatának adaptálását a helyi viszonyokhoz. 

A portfólió beruházások (portfolio investments) esetében a befektető általában 

pénzügyi eszközöket, részvényeket vásárol. Ez azonban általában csak passzív bele-

szólást biztosít a megvásárolt cég működésébe. 

A közvetlen működő tőkebefektetések 2006-ban világviszonylatban meghalad-

ták az 1400 milliárd dollárt. A világgazdasági válság hatására e téren is tapasztalható 

volt a csökkenés, de 2011-ben már újból növekvő tendencia fedezhető fel és az FDI 
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értéke elérte az 1500 milliárd dollárt. A legnagyobb tőkeexportálók a legfejlettebb 

országok: az USA, a nyugat-európai államok és Japán. A tőkefelvevők is a legfejlet-

tebb országok közül kerülnek ki, de ma már a feltörekvő és az átalakuló országok is 

egyre nagyobb mértékben részesülnek az FDI-ből. (Poór et al, 2012) 

A közvetlen tőkeberuházások jelentős mértékben hozzájárulhatnak a befogadó 

ország gazdasági fellendüléséhez. Erdős (2003) meglátása szerint főleg a kisebb 

országok növekedési potenciálját befolyásolhatják jelentősen a külföldi tőkeerős 

cégek. Stiglitz (2003) a multinacionális cégek előnyei mellett a hátrányaira is felhív-

ja a figyelmet, hiszen kiemeli, hogy e nagy vállalatok gyakran elsorvasztják a helyi 

kis cégeket. 

A közép-kelet európai régióban is jelentős FDI beáramlás figyelhető meg. Az 

EU 12 új tagállamába 2011 végéig kb. 700 milliárd dollárnyi beruházás érkezett. A 

tanulmányban vizsgált három ország FDI beáramlási adatait az alábbi táblázat fog-

lalja össze. 

 számú táblázat: FDI beáramlás (2009) 1.

 Magyarország Szlovákia Románia 

FDI értéke (milliárd $) 85,9 50,2 73,9 

FDI aránya a GDP-ben 41 % 48% 37% 

Egy lakosra jutó FDI ($) 8572 9265 3440 

Forrás: Poór et al (2012) 

 

A Magyarországra érkező közvetlen működőtőke beruházások jelentős része a 

szolgáltatások területére érkezett döntően Németországból, Ausztriából és Holland i-

ából. Romániába a legnagyobb külföldi befektetések Hollandiából, Ausztriából és 

Németországból érkeztek és főleg az iparba kerültek. Szlovákiába a pénzügyi szek-

tor és a kereskedelem területére érkezett a legtöbb FDI főleg Hollandiából, Ausztri-

ából, Olaszországból és Németországból. (Poór et al, 2012) Megállapíthatjuk tehát, 

hogy a külföldi tőkeberuházások forrása a vizsgált három országban hasonló trende-

ket mutat. A szektorális eloszlás azonban már azt  mutatja, hogy a külföldi befekte-

tők figyelembe veszik a fogadó országok sajátosságait is.  

A CEEIRT kutatás 

Jelen tanulmány a nemzetközi CEEIRT (Central and Eastern European International 

Research Team) kutatás 2012-es eredményeinek egy részét ismerteti. A hosszú távú 

nemzetközi kutatási együttműködés alapján létrejött kezdeményezés Közép és Kelet 

Európa 12 országából származó kutatókat, egyetemi oktatókat öleli fel. A kérdőíve-

zésen alapuló empirikus kutatás 2009 óta folyik a régióban megtelepedett multinac i-

onális vállalatok HR gyakorlatával kapcsolatban. 

A kutatási modell kialakításakor nemzetközi eredményekre és korábbi vizsgála-

tunkra is támaszkodtunk. (Poór-Farkas, 2012) A modell az elmúlt néhány év alatt is 

fejlődött, ma már sokkal több belső vállalati tényezőt (cégjellemzők, belépési eszkö-

zök, cégfejlődési fázisok, mandátumok) vizsgálunk, mint a CEEIRT kutatás elején. 

Vizsgálatunkat a 2012-es évben a következő kutatási modell alapján végeztük:  
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 ábra: Kutatási modell 1.

 
Forrás: A szerzők saját kutatása 

 

A személyes vállalati interjúk és az on-line válaszadás során a statisztikai elem-

zés megkönnyítése és adatok összehasonlíthatósága érdekében standard, az adott 

ország hivatalos nyelvére lefordított kérdőíveket használunk. A benchmark kutatás 

kérdőívét az MNV leányvállalatának HR felelőse (HR-igazgató, HR-szakértő, cég-

vezető, stb.) töltötte ki, míg web-survey a www.ceeirt-hrm.eu címen érhető el. 

A kérdőív a következő kilenc témakört öleli fel: 

− A válaszadó adatai 

− Szervezeti adatok 

− A HR funkció jelentősége és eredménymutatói 

− Központi (HQ) és a helyi HR-szerepek 

− HR-vezetők kompetenciái 

− Expatrióták (külföldi és helyi) 

− Külső HR-erőforrások igénybevétele 

− Tudásmenedzsment a HR-ben 

− A HR jövőbeli feladatai 

Jelen munkánkban a szervezeti adatok ismertetése után, a multinacionális válla-

lat központi HR-osztálya és a helyi kirendeltség HR-osztálya közötti feladatmegosz-

tást, az expatrióták alkalmazását és a HR-vezetőktől elvárt kompetenciákat mutatjuk 

be Magyarország, Szlovákia és Románia területén levő MNV-ék a 2011-es adatai 

alapján. Mégha a kapott adatok nem is tekinthetők reprezentatívnak a vizsgált orszá-

gokban tevékenykedő multinacionális vállalatok HR gyakorlatával kapcsolatban, 

jelzésértékük jelentős. 

Minta bemutatása 

A 2011-es CEEIRT felmérésben a nemzetközi vállatok 60 magyarországi, 22 romá-

niai és 21 szlovákiai leányvállalata vett részt. Az alábbi ábra a résztvevők országo n-

kénti százalékos megoszlását mutatja be. 

  

http://www.ceeirt-hrm.eu/
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2.ábra: A résztvevő cégek országonkénti százalékos megoszlása 

Forrás: A szerzők saját kutatása 

 

A kutatásban résztvevő cégek többsége Magyarországon tevékenykedik, míg a 

szlovákiai és romániai leányvállalatok kisebb, de szinte egyenlő arányban vettek 

részt a felmérésben. 

A kutatásban részt vett leányvállalatok nagyság szerinti megoszlását a 3. ábra 

mutatja be. 

3. ábra: A résztvevő cégek nagyság szerinti megoszlása 

 

Forrás: A szerzők saját kutatása 

 

A felmérésben résztvett multinacionális cégek leányállatainak többsége mindhá-

rom vizsgált országban a kis és közepes vállalatok köréből került ki, hiszen alkalma-

zottaik száma 250-nél kevesebb. A 250 és 1000 fő közötti alkalmazotti létszámmal 

rendelkező leányvállalatok teszik ki a következő nemzetközi válaszadói csoportot, 

míg az 1000 foglalkoztatottnál nagyobb cégek jellemzően csak a magyarországi 

mintában szerepeltek. (Megjegyzés: A méret alapján KKV-énak tekinthető leányvál-

lalatok működés alapján legtöbb esetben nagy nemzeközi cég részeként vettek részt 

a felmérésben.) 

A 4. számú ábra a válaszadó cégek iparági megoszlását mutatja be a vizsgált or-

szágokban. 

4. ábra: A résztvevő cégek iparág szerinti megoszlása 
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Forrás: A szerzők saját kutatása 

 

A vizsgált magyarországi cégek iparági megoszlása egyenletes, szinte egyenlő 

arányban kerülnek ki az iparból, a kereskedelemből, a pénzügyi szektorból és az 

egyéb szolgáltatások területéről. A romániai válaszadók megoszlása hasonló, bár ott 

az ipari területről kevesebb válaszadó került ki. Ezzel szemben a szlovákiai leány-

vállalatok csaknem fele az ipar területéről érkezett, míg a szolgáltatások területéről 

kisebb arányban kerültek ki. 

Kutatási eredmények 

A kutatás érdemi részében vizsgáltuk a multinacionális cégek anyavállalati 

(headquarter-HQ) HR osztályának és a külföldi leányvállalatok HR osztályának 

viszonyát, az anyacég jellemző szerepköreit, és befolyását a helyi leányvállalatok 

HR tevékenységére. 

A kapott adatokat mutatja be a következő ábra. 

5. ábra: A központi (HQ) HR-szervezet jellemző szerepkörei 

 
Forrás: A szerzők saját kutatása 

 

A multinacionális vállalatok magyarországi, romániai és szlovákiai leányvállala-

tainak HR osztályai/részlegei viszonylag nagy önállósággal rendelkeznek, hiszen az 

anyacég HR osztálya általában csak általános irányelveket és keretrendszert határoz 

meg, nem szól bele a mindennapi HR-tevékenységek kivitelezésébe. Ehhez képest 

Szlovákiában és Romániában a leányvállatok mintegy 30%-a teljes autonómiával 

rendelkezik, önállóan dönt a HR-kérdésekről és a bonyolítja is azokat, Magyarorszá-
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gon ezen cégek aránya csak 13%. Megállapíthatjuk tehát, hogy míg a térségben a 

MNV leányvállalatainak HR osztályai/részlegei aránylag nagy önállósággal rende l-

keznek, megfigyelhetők az országokra jellemző sajátosságok is.  

A következő ábra a külföldi kiküldöttek alkalmazásának gyakoriságát mutatja 

be. 

6. ábra: A külföldi kiküldöttek (expatrióták) alkalmazásának gyakorisága  

 
Forrás: A szerzők saját kutatása 

 

A vizsgált három ország közül az MNV-k magyarországi leányvállalatainál al-

kalmaznak legnagyobb arányban (48%) külföldről érkező expatriótákat. Romániában 

a leányvállatok 40%-ban, míg Szlovákiában csupán 28%-ban fordultak elő a 2011-es 

évben külföldről érkező kiküldöttek. 

A kutatásban kitértünk annak vizsgálatára is, hogy milyen mértékben küldték ki 

a leányvállalatok helyi dolgozóikat külföldi munkavégzésre. A kapo tt adatokat a 7. 

ábra illusztrálja. ábra: A helyi dolgozók külföldi munkavégzésének gyakorisága  

7. ábra: A helyi dolgozók külföldi munkavégzésének gyakorisága  

Forrás: A szerzők saját kutatása 

A kapott adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált három országban mű-

ködő leányvállalatokra a helyi dolgozók kiküldése külföldi munkavégzésre kevésbé 

gyakori, bár hasonló tendencia figyelhető meg, mint az expatrióták fogadásánál. A 
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leginkább Románia, majd Magyarország és végül Szlovákia területén működő le-

ányvállalatokra jellemző ez a HR-gyakorlat. 

Ezután azt vizsgáltuk, hogy a leányvállatokban kik a főbb HR-döntéshozók, 

mely HR-tevékenységről döntenek egyedül a vonalbeli vezetők, a HR-vezetők, s 

mely kérdésekben döntenek közös konzultáció eredményeként.  

A magyarországi leányvállatokra jellemző helyzetet, hatásköröket a 8. számú 

ábra mutatja be. 

8. ábra: A fontosabb helyi HR-döntések felelőse – Magyarország 

 
Forrás: A szerzők saját kutatása 

(*Magyarázat: HR Planning: Emberierőforrás-tervezés; Recruiting: Toborzás; Selection: Kiválasztás; 

PM: Teljesítményértékelés; T&D: Képzés és fejlesztés; Compensation: Javadalmazás)  
 

Magyarországon a legfontosabb HR kérdéseket, a munkaerő-tervezésre, kivá-

lasztásra és javadalmazásra vonatkozó döntéseket a vonalbeli vezető a HR mene-

dzserrel konzultálva hozza meg. A toborzás és a képzés-fejlesztés területén a HR-

vezető még nagyobb önállósággal rendelkezik, hiszen ezen területeken ő dönt a 

vonalbeli vezetővel folytatott konzultáció után. Kiemelnénk, a HR-menedzser leg-

nagyobb önállósága a toborzás területén jut kifejezésre, hiszen a cégek csaknem 

negyedében teljesen önállóan dönt e kérdéskörben. 

A következő ábra az MNV-k romániai leányvállataira jellemző helyzetet mutatja 

be. 
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9. A fontosabb helyi HR-döntések felelőse – Románia 

 
Forrás: A szerzők saját kutatása 

 

A magyarországi helyzettel ellentétben Romániában a vizsgált cégek többségé-

nél minden fontos HR-döntés a vonalbeli vezető hatáskörébe tartozik. Ő dönt a HR-

tervezés, a toborzás és kiválasztás, a teljesítményértékelés, a képzés és fejlesztés, 

valamint a javadalmazás kérdéseiben is. A HR-vezető a vonalbeli vezetővel konzul-

tálva leginkább a kiválasztás, képzés és toborzás kérdéseiben dönthet. Kiemelnénk, 

hogy a vizsgált cégek kb. 15%-nál a HR-vezető önállóan hozhat döntést a dolgozók 

képzésével és fejlesztésével kapcsolatban. 

A 10. ábra a szlovákiai helyzetképet szemlélteti. 

10. ábra: A fontosabb helyi HR-döntések felelőse – Szlovákia 

 
Forrás: A szerzők saját kutatása 

 

A kapott adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a szlovákiai leányvállalatokban 

a HR-vezető önállósága a magyarországi és a romániai helyzet között helyezkedik 

el. Itt ugyanis a legtöbb kérdésben a vonalbeli vezető dönt, de önállósága a magya r-
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országi kollégáitól kisebb. Mégha a vizsgált cégek többségében a HR-kérdések több-

ségében a vonalbeli vezető dönt is, jelentős azon cégek aránya, ahol ezen döntéseket 

a vonalbeli vezető és a HR-vezető közösen hozzák meg. 

A HR-vezető hatásköre a képzés területén a legnagyobb, míg a vonalbeli vezető 

a javadalmazás kérdéseiben rendelkezik a legnagyobb hatáskörrel. 

A kutatás kitért annak vizsgálatára is, hogy milyen kompetenciákat várnak el a 

multinacionális cégek a HR-menedzserektől. A vizsgált három országra vonatkozó 

adatokat a következő ábra szemlélteti. 

11. ábra: A HR-vezetőktől elvárt kompetenciák 

 
Forrás: A szerzők saját kutatása 

 

A multinacionális vállalatok hasonló kompetenciákat várnak el HR-

menedzsereiktől Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Mindhárom or-

szágban a személyes megbízhatóság, hitelesség szerepel első helyen, majd az 

idegennyelv-ismeret, a HR-szaktudás és a stratégiai hozzájárulás következnek, 

mindhárom országban hasonló mértékben. Az elemzett kompetenciák közül az üzleti 

ismeretek jelentősége volt a legkisebb. Mivel multinacionális cégekről van szó, az 

idegennyelv-ismeret fontossága érthető, bár dobogós helyezése az elvárt kompeten-

ciák között meglepő, hiszen az már egy magától értődő készség is lehetne. 

Következtetések 

A nemzetközi CEEIRT kutatás módszertana alapján Magyarországon, Romániában 

és Szlovákiában 2012-ben végzett benchmark jellegű felmérés eredményei alapján 

megállapíthatjuk, hogy a multinacionális cégek helyi leányvállalataiban működő 

HR-osztályok relatíve nagy önállósággal rendelkeznek, hiszen az anyacég HR-

osztálya a legtöbb esetben csak általános irányelveket határoz meg, nem szól bele a 

taktikai tervezésbe és a mindennapi döntéshozatalba. Érdekes, hogy a Magyarorszá-

gon, ahol más szempontok szerint fejlett HR-hozzáállást figyelhetünk meg, a HR-

osztály önállósága alacsonyabb. 

A külföldi kiküldetések még a régióban jelen levő multinacionális cégekre sem 

jellemzőek. Külföldi kiküldöttek a vizsgált cégek kevesebb mint felében voltak je-

len. A vizsgált országokból helyi alkalmazottakat a multinacionális vállalat közpon t-

jába, vagy más kirendeltségeibe még ennél is kevesebb mértékben küldenek ki. A 
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kapott adatok arra utalnak, hogy a régióban a MNV-k is inkább a helyi alkalmazot-

takra támaszkodnak. 

A helyi HR döntésekért felelős vezetőt vizsgálva megállapítottuk, hogy a vona l-

beli vezetés hatásköre még mindig meghatározó. A legtöbb HR-kérdésben ők dönte-

nek, leginkább a HR-osztály megkérdezése nélkül. Egyedül Magyarországon más 

egy kicsit a helyzet, ahol a vonalbeli vezető már a legtöbb HR-témakörre vonatkozó 

kérdésben kikéri a HR-osztály véleményét, és együtt hozzák meg a munkavállalókat 

érintő személyügyi döntéseket. 

A multinacionális cégek HR-vezetőiktől leginkább a személyes hitelességet 

majd az idegennyelv-ismeretet, a HR-szaktudást és a stratégiai hozzájárulást várják 

el. A személyes hitelesség hangsúlyozása arra utalhat, hogy HR-menedzser nem csak 

emberekkel dolgozik, de emberek sorsáról is dönt, így az átlagosnál jobb interpe r-

szonális készségekkel kell, hogy rendelkezzen, de egyidőben hatékonyan és eredmé-

nyesen kell, hogy végezze a munkáját, a vállalat céljainak elérése érdekében.  

A 2011-es CEEIRT adatok alapján megállapítható, hogy a multinacionális válla-

latok leányvállalatainak HR gyakorlata Magyarországon, Romániában és Szlovákiá-

ban hasonló, bár kisebb ország-specifikus eltéréseket is megfigyelhetünk. A térségbe 

érkező MNV-nek fontos megismerni az adott térség gazdasági, politikai és társada l-

mi kihívásait, hogy a globális menedzment-gyakorlatát és HR technikáit sikeresen 

adaptálva egyidőben hatékony és humánus piaci szereplővé váljon.  

Ebben a tanulmányban az eddig beérkezett adatok alapján szerettünk volna egy 

helyzetjelentést adni. Célunk a minta elemszámának folyamatos emelkedésével to-

vábbi elemzéseket végezni. 
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