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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

A Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnöksége pályázatot hirdet 

 „A Humán Szakemberek Országos Szövetségének szakértője” cím elnyerésére 

 

A Humán Szakemberek Országos Szövetségének (a továbbiakban: HSZOSZ) a humán tudomány, 

valamint a kapcsolódó tudományágak magas színvonalú képviselete érdekében a pályázati 

feltételeknek maradéktalanul megfelelő tagjai részére "A Humán Szakemberek Országos 

Szövetségének szakértője" címet adományozhatja. E magas szakmai elismerést jelentő cím 

odaítélésének célja felkészült, tudományterületük iránti elkötelezett, tudományos fokozattal illetve 

megalapozott szakmai múlttal rendelkező szakemberek olyan csoportjának létrehozása, akik a 

szakterületüket hitelesen képviselik, amennyiben szervezetektől, munkáltatóktól, felsőoktatási, 

továbbá szakképzési intézményektől - a HSZOSZ honlapján elérhető szakértői névjegyzékéből 

történő kiválasztás után – erre felkérést, megbízást kapnak. 

Pályázati feltételek: 

A cím elnyerésére az HSZOSZ azon tagjai pályázhatnak, akik a cím odaítélésének célját elfogadják, 

és az alább felsorolt – egy vagy több – szakterület művelését igazoló tudományos fokozattal, 

felsőoktatási oktatói és/vagy kutatói fokozattal, vagy ezek hiányában a megjelölt szakterületen 

legalább 10 év igazolt szakmai gyakorlattal és legalább egy éves HSZOSZ tagsággal rendelkeznek, 

valamint nincs tagdíj elmaradásuk. 

A következő szakterületek képviselői nyújthatnak be pályázatot: 

• az emberi erőforrás menedzsment stratégiai tervezése, integrált szervezése, értékelése (HR-

kontrolling, HR minőségbiztosítás), szervezet és rendszerfejlesztés, 

• munkavégzési rendszerek, 

• emberierőforrás-biztosítási rendszerek (toborzás, kiválasztás, beillesztés, mentorálás, 

tehetséggondozás, karriermenedzsment, életpálya-tervezés, generációmenedzsment, 

kormenedzsment, kiáramlás menedzsment), 

• emberierőforrás-fejlesztés (munkavégzéshez kötődő /tréning, coaching, akciótanulás stb.), 

munkavégzésen kívüli fejlesztések, HR felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, 

tudásmenedzsment, LLL), 

• kompetenciamenedzsment, 

• teljesítménymenedzsment, 

• ösztönzésmenedzsment, 

• munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés, kommunikáció, munkaügyi konfliktusok, 

mediáció, 

• HR-informatika és egyéb technikai alkalmazás, 

• munkajog, 

• közszolgálati jog, 

• menedzsment tanácsadás. 
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A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: 

 

• fényképes, tudományos, illetve szakmai portfóliót; 

• motivációs levelet; 

• a hiánytalanul kitöltött „Adatlapot”,, a név mellett „sk.”-val; 

• tudományos fokozattal rendelkezők esetében: a tudományos fokozat megszerzését igazoló 

doktori oklevélnek vagy okleveleknek a kiállító szervezet által hitelesített fénymásolatát  

• az eljárási díj átutalását igazoló banki bizonylatot elektronikus módon csatolva; 

• az „Adatkezelési Tájékoztató” megismeréséről szóló nyilatkozatot; 

• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a "A Humán Szakemberek Országos 

Szövetségének szakértője" címet viselők nevének, elérhetőségének a HSZOSZ honlapján 

történő közzétételéhez, illetve ahhoz, hogy az Együttműködési Szerződést aláírt, ezáltal tagi 

jogviszonyt szerzett intézmények, szakmai körök és klubok a saját honlapjukon az adott 

szervezeti egység kutatási körébe tartozó szakemberek névsorát, elérhetőségüket működési- 

és kutatási területüket feltüntethessék. 

(A nyilatkozat nyomtatványok valamint az „Adatlap” a  www.hszosz.hu honlapról tölthetők le.) 

Az eljárási díj: 

Az eljárási díj a közgyűlés által megállapított, éves alap tagdíj kétszerese, melyet a HSZOSZ 

bankszámlájára való átutalással kell megfizetni. Az eljárási díj tartalmazza a „Tanúsítvány” 

elkészítésének, valamint kiadásának költségét is. 

A pályázat benyújtásának határideje:  folyamatos 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos 

A pályázat elbírálásának rendje: 

A Döntés-előkészítő Bizottság a jelölt által benyújtott pályázat formai és tartalmi megfelelőségéről 

tájékoztatót készít, melynek ismeretében a HSZOSZ Konzultatív Testülete – mint Bíráló Bizottság 

- dönt a cím odaítéléséről. Az elbírálást követően a pályázó értesítést kap a Bíráló Bizottság 

döntéséről. Amennyiben a bizottság a cím odaítélésről döntött, az értesítéssel egyidejűleg a címet 

igazoló tanúsítvány is megküldésre kerül az érintett részére. 

A részletes eljárásrendet a „A Humán Szakemberek Országos Szövetségének szakértője" cím 

odaítélésének rendjéről szóló dokumentum tartalmazza, amely a HSZOSZ honlapján érhető el: 

www.hszosz.hu 

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a HSZOSZ Titkársága részére az alábbi e-mail címre: 

hszosz.kapcsolat@gmail.com 

A benyújtandó pályázat fájlnevét kérjük, az alábbi formátum alapján szíveskedjenek megadni: 

Pályázat2019_Név 
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