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MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 

a Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) Digitális Tudástár 

(Tudástár) működtetéséről 

 

 

1. A  Tudástár célja:  

 

Egy helyen tegye lehetővé a honlap látogatók - az érdeklődő elméleti és 

gyakorlati szakemberek, felsőoktatási hallgatók - számára a humán erőforrás 

menedzsment tudományterület és a gyakorlati HR aktuális, releváns szakmai 

dokumentumainak elérését.  

 

A megőrzésre érdemes dokumentumok kereshetősége mellett a Tudástárban 

a szerzők bemutatkozására is lehetőség nyílik, rövid – maximum 150  karakter 

terjedelmű - szakmai önéletrajz közzétételével. (Tárhely méretéből adódó ok 

miatt kérjük ne szerepeljen fénykép az önéletrajzban. Javasoljuk a honlapon a 

tisztségviselőknél közzétett önéletrajzokat a tartalomhoz mintaként 

figyelembe venni.) A HSZOSZ Elnökség célja a szakmai közösség létszámának 

bővítése is, ezért a honlapon publikálásra kerülő dokumentumok szerzőinek 

javasolt – amennyiben még nem történt meg - a tagsági jogviszony létesítése, 

a publikálásnak azonban nem feltétele a HSZOSZ tagsági jogviszony megléte. 

A tudásmegosztás szándéka is vezérli az Elnökséget, ezért a HSZOSZ Digitális 

Tudástárban közzétételre kerülő írásművet valamennyi érdeklődő, Honlap 

látogató – külön regisztráció nélkül – eléri. 

 

2. A Tudástár témái: 

 

• A védés utáni szakdolgozatok 

• „Egyéb anyagok” (HR jó gyakorlatok bemutatása; idegen-, vagy magyar 
nyelvű humán kifejezések, fogalmak gyűjteménye, stb.) 

• Konferenciák-, szimpóziumok, szakmai értekezletek HR témájú anyagai 
(prezentációk, kapcsolódó írások) 

• Szakkönyv-, és folyóirat ajánló 
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• Tanulmányok 
 

A közzétételre javasolt írásművek ebben a felosztásban kerülnek publikálásra a 
Tudástárban. Lehetőség lesz arra is, hogy a Magyar Tudományos Művek Tára 
linkjén keresztül elérjék az érdeklődők a doktori disszertációkat és egyéb 
tudományos publikációkat. www.mtmt.hu  

 

3. Elvárás a Tudástárba kerülő szakmai anyagokkal kapcsolatban: 

 

• A humán erőforrás menedzsment tudományterületen és a gyakorlati HR-

en belül előremutató jellegű, korszerű szemléletű, színvonalas írásművek 

legyenek, amelyek értéket képviselve, hozzájárulnak az érdeklődő 

szakemberek tudásbázisának bővítéséhez. 

 

4. A Tudástárhoz kapcsolódó jogszabályi előírások betartásának folyamata: 

 

• Az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások 

betartása olyan kötelezettséget jelent, amelyet a HSZOSZ Tudástárával 

kapcsolatban is be kell tartani. Erre figyelemmel készült el a szakmai 

önéletrajz közzétételéhez kapcsolódó „Hozzájáruló nyilatkozat”, és az 

írásműhöz kapcsolódó „Felhasználói Szerződés”.  

o Ezeket a dokumentumokat kitöltve, aláírva és beszkennelve, a 

publikálásra kerülő anyaggal és a szakmai önéletrajzzal egyidejűleg 

kell a HSZOSZ kapcsolattartó részére elektronikus úton megküldeni, 

annak érdekében, hogy a Honlapon történő közzététel mielőbb 

megtörténjen.  

o Az eredeti példányokat (a hozzájáruló nyilatkozatból 1, a 

felhasználói szerződésből 2 eredeti példányt a HSZOSZ 

kapcsolattartó postai címére kell megküldeni.) A felhasználói 

szerződést a HSZOSZ elnöke is aláírja, majd ezt követően 1 példány 

a szerző részére visszaküldésre kerül. 

 

5. A Tudástárba kerülő dokumentumok szakmai előszűrése: 

 

• A közzétételre kerülő anyagok a szerzők szakmai álláspontját tükrözik, 

ugyanakkor összhangban kell lenniük a HSZOSZ által a Tudástárral 

kapcsolatban megfogalmazottakkal. A beérkezett pdf dokumentumot az 

http://www.mtmt.hu/
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Elnökség által felkért HSZOSZ tag, vagy külsős HR szakértő tekinti át, majd 

javaslatot tesz a közzétételre, esetleg jelzi azt a szakmai döntést, amely 

nem teszi lehetővé az anyagnak a Tudástárban történő elhelyezését. 

 

6. Kapcsolattartó: 

 

• Kelenvölgyi Zoltán, a HSZOSZ titkára  

Telefon: +36 28 522-000/3650, E-mail:  hszosz.kapcsolat@gmail.com  

Levelezési cím: SZIE GTK Társadalomtudományi Intézet,  

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. 

 

7. Szakmai koordinátor: 

 

• dr. Hunyadi-Barta Zsuzsanna HSZOSZ alelnök  

• Amennyiben a Tudástárral kapcsolatban szakmai kérdés merül fel, azt a 

h.bartazs@gmail.com  e-mail címre kell megküldeni, az üzenet tárgyában 

feltüntetve: „Tudástár”. 

 

8. Közzététel: 

 

• A Tudástár szakmai koordinátor e-mail visszajelzése alapján, az azonnali 

közzétételről, vagy a lektorálás eredményéről (közzététel, vagy javítási 

szükséglet, vagy elutasítás) a HSZOSZ Titkár, kapcsolattartó e-mail 

üzenetben haladéktalanul értesíti a szerzőt. 

 

Budapest, 2019. április 

 

 

 

 

 


