
Kedves Asszonyom/Uram!

A Közép- és Kelet-Európai Nemzetközi Kutatócsoport
(CEEIRT) nevében meghívjuk Önt az

”Átalakuló emberi erőforrás gyakorlat külföldi
vállalatok leányvállalatainál”

című felmérésben való részvételre, amelyet szakmailag
támogat  a  Joint  Venture  Szövetség  (JVSZ)  Emberi
Erőforrás  Munkabizottsága,  a  Humán  Szakemberek
Országos  Szövetsége  (HSZOSZ)  és  az  Országos
Humánmenedzsment Egyesület (OHE).

Amikor a szervezetek új kihívásokkal kerülnek szembe,
sok vállalat  küzd azzal,  hogy mely módját  válassza az
emberi erőforrás fejlesztésének. Kutatásunk célja, hogy
megértsük mind a jelenlegi, mind a jövőben várható, az
emberi erőforrásokat érintő kihívásokat, amelyeket az új,
komplex és dinamikus környezet állít elénk.

Arra  kérjük  Önt,  hogy  segítse  munkánkat  ebben  a
fejlődési folyamatban, amikor feltesszük a kérdést: Mely
emberi  erőforrás  tényezők  lesznek  a  legnagyobb
hatással  arra,  hogy  a  szervezetek  a  jövőben  is
növekedjenek?

Minden  iparágban  működő  szervezetet  arra  buzdítunk,
különösen  a  Közép-és  Kelet-Európai  régióban
elhelyezkedő  nemzetközi  vállalatokat,  hogy  vegyenek
részt a kutatásban. Kérjük, hogy lehetőség szerint azon
dolgozók  töltsék  ki  a  kérdőívet,  akiknek  a  legjobb
rálátásuk  van  szervezetük  HR gyakorlatára.  A kérdőív
kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe.

A  kitöltők  személyazonosságát  és  válaszaikat  teljes
mértékben anonim módon és bizalmasan kezeljük. Ha a
kérdőívvel  kapcsolatban  kérdése  merülne  fel,  kérjük,
forduljon  az  országát  képviselő  partnerünkhöz  (ld.
mellékelt  Partnerlista).  A kérdőív  kitölthető  elektronikus
úton (Kérjük, kattintson ide vagy látogasson el a u vagy
nyomtatott  formában  (Kérjük,  töltse  le  a  kérdőívet  pdf
formátumban  angol  vagy  magyar  nyelven  és  küldje
vissza részünkre scannelt formában kitöltve a következő
e-mailcímre: info@ceeirt-hrm.eu). A kérdőív kitöltése előtt
lehetősége van kiválasztani  azt a nyelvet,  amelyen Ön
számára  a  legkényelmesebb  kérdéseink
megválaszolása.

A  Közép-  és  Kelet-Európai  Nemzetközi  Kutatócsoport
minden  válaszadó  számára  megküldi  a  felmérés
eredményei alapján készült kutatási összefoglalót.

Köszönjük értékes közreműködését.

Dr.Poór József
egyetemi tanár
a kutatás koordinátora
Szent István Egyetem

A  www.ceeirt-hrm.eu  honlapról  letöltheti  a  kutatási
kérdőívet és a partnerlistát.

Dear Madame/Sir,

On behalf of Central and Eastern European International
Research Team (CEEIRT) we invite you to participate in
the survey:

“Human  Resources  (HR)  in  Transition  at  Local
Subsidiaries of Foreign Owned Companies”

which  is  professionally  supported  by  the  Joint  Venture
Association  (JVSZ)  Working  Committee  on  Human
Resources,  the  National  Association  of  Human Experts
(HSZOSZ)  and  the  National  Human  Management
Association (OHE).

With  organizations  facing  new  challenges,  many
companies  are  struggling  to  determine  how  best  to
develop  their  HR practices  to  meet  new and changing
organizational  needs.  The  goal  of  our  survey  is  to
understand both the recent and future challenges inherent
in human resource management given this new, complex
and dynamic landscape.

We are asking you to help us understand this evolutionary
process; as we ask “what key HR elements will prove to
be central in driving organizations toward future growth?” 

We urge organizations of all industries, particularly MNCs
operating in the CEE region, to participate. We encourage
responses  from  employees  who  have  the  best
understanding  and oversight  of  your  organisation's  HR
practices and roles. The survey will take approximately 15
minutes to complete.

Your  identity  and  responses  will  remain  completely
confidential  and  anonymous.  If  you  have  general
questions  about  the  survey,  please  contact  research
representative of your country (see partner list). You can
fill the questionnaire either in electronic way (please click
here or visit the www.ceeirt-hrm.eu website) or in printed
form (Download the questionnaire in pdf format in English
or in Hungarian and send it back to us in a scanned form
to  the  following  e-mail  address:  info@ceeirt-hrm.eu.)
Before  starting  the  questionnaire  you  can  select  the
language in which you would like to complete it.

The  Central  and  Eastern  European  International
Research  Team  will  provide  all  respondents  with  a
research summary of the survey findings.

Thank you in advance for your valuable participation.

Dr. József Poór
Professor of Management
Coordinator of the Research Team
Szent István University

Enclosures are available on our www.ceeirt-hrm.e  u   website
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