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A szakosztályunk Magyar Hadtudományi Társaság Humánerőforrás-fejlesztési
Szakosztály. A korábbi beszámolókban rögzítettek szerint szakmai munkáink, illetve
a Társaság rendezvényeinek támogatása mellett fontos feladatunk volt a tagrevízió
és a tagtoborzás. Jelenleg az inaktív tagokkal a létszámunk 30 fölött van, de csak
kevés a fizető és a rendezvényeken is aktívnak tekinthető tag. Ezt a munkát egész
évben folytattuk három fiatal új tagunk lett ebben az évben és kb 15 főmondható
aktívnak. Az elnökség által korábban kért adategyeztetéseket elvégeztük.
Az elmúlt évben megkezdett együttműködés az egyetem kutató műhelyeivel és a
tárca vezetésével teljesebbé vált, melyet a tárca szakmai vezetése is igényelt. Az év
elejétől bekapcsolódtunk honvédség állományát, a felkészítési érintő szakmai
fórumokba, work shopokba. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Hadtudományi és Katonai Vezetéstudományi Szakmai Kutatóműhelyek és az ÖHP
kutató műhelye és szakosztályunk által szervezett fórumokon tevékenyen részt
vettünk.a fiatal tisztek kézikönyve előkészítő munkáiban. Az év második felében a
korábbi években elindult szakmai műhelykonferenciáink bázisán a Társaság központi
konferenciája szervezésére koncentráltunk.
. A 2016. évi munka értékelése
A szakosztály ez évi tevékenységében folytatta azt a munkaformát, amely az évek
során kialakult és amelyről előzőkben is tájékoztattuk az elnökséget. Ez a
munkamódszer lehetővé teszi egy-egy fontosabb témakör igényesebb vizsgálata
mellett a téma iránt érdeklődő szakemberek rugalmas és szelektív mozgósítását. A
szakosztály elnöksége mindig ügyelt arra, hogy a rendezvényeket kívülállók,
„külsősök” is látogathassák.
Formális rendezvényeinket 2016-ban is szakmai műhelymunkával töltöttük meg.
Mindezek mellett több sikeres szakmai fórum társrendezői is voltunk. Ezek az
egyetem kutató műhelyeivel –kiemelten a Katonai Vezetéstudományi Szakmai
Kutatóműhellyel- közösen megtartott rendezvények voltak. Több közös
rendezvényünk volt a Humánszakemberek Országos Szövetsége budapesti
szakosztályával
Bekapcsolódtunk a szakmai munkákat megalapozó tankönyvkidolgozó és kutatási
feladatokba. Bekapcsolódtunk a Hadtudomány Lexikon szakterületi kidolgozó
munkáiba, az előkészítő munkákba. A központosított tervezési munkák miatt nem
volt mód arra a múlt évben, hogy mélyebben is ki lehessen fejteni a szakértői
tevékenységet.
A napirendre tűzött vitatémákon túl fórumainkon rendszeres tájékoztatást kaptunk a
honvédség illetékeseitől azokról az aktuális kérdésekről, feladatokról, amelyek a
honvédség előtt állnak.
Továbbra is jó a kapcsolatunk a civil kutatóhelyekkel, szakmai szervezetekkel, az
egyetem kutatóműhelyeivel.
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Kapcsolódva az előzőben jelzett kidolgozó munkákhoz az adott probléma vizsgálatát
követően megszerveztük az elmúlt évben is a feltárt új ismeretek közreadását a
honvédség valamelyik tudományos folyóiratában, amely már hadseregen kívüli
hozzáférhetőséget is lehetővé tesz munkánkhoz. Több (6) olyan publikáció is
megjelent tagjainktól az elmúlt év során, mely a szakosztályi munkánkhoz is
kapcsolódóan vázolta a téma fontos összefüggéseit. Egy tagunk pályázott a
Társaság által meghirdett pályázaton.
Terveinknek megfelelően foglalkoztunk
az erőforrás tervezési kérdésekkel
szakosztály bekapcsolódási lehetőségekkel a kutatási folyamatokba. 2017-re is
áthúzódóan kaptunk lehetőséget a honvédség kompetencia-térképéhez kapcsolódó
kutatás egyes mozzanataiban való részvételre. A kutatási feladatok végrehajtása az
elmúlt évről csúszott, anyagi források hiánya miatt leginkább csak a tervezési,
előkészítési fázisok történtek meg, így azok tervezett szakosztályi feldolgozása is
elmaradt.
Az éves rendezvényeink bizonyos szempontból kijelölték a következő éves
feladataink fő irányait. Egyebek mellett megfogalmazódott, hogy
jelentős
változásokat vetítenek előre a tervek, de nagyon mélyek azok változások, amelyek
a szélesebb értelemben vett környezetben zajlanak. Ezek akár jogi, akár gazdasági
értelemben is tekintjük azokat átírják a feltételeket, sokkal nehezebbé, bonyolultabbá
teszik a tervezést és a folyamatok vezetését is. Indokolt lehet egy olyan kidolgozói
folyamat, amelyben az elvek és a gyakorlat ütköztetése, az iteráció, sokkal szélesebb
körű, mint az a korábbi gyakorlatunkban benne volt. Tagjaink hangsúlyozottan
kifejezték annak igényét, hogy a részletek kidolgozása során folytatódjanak a
szakmai fórumok, készüljenek alapos elemzések a konkrét döntések előtt.
2017. év feladatai
Terveink szerint a következő munkaév első felében szakosztályunk jövőbeni
munkáját lényegében is szeretnénk újragondolni. Ebben kapcsolódunk a Társaság
új vezetése által meghatározott követelményekhez. A megkezdett szervezeti
építkezések mellett munkánk szorosan kapcsolódik a honvédség korszerűsítése, az
egyetemi képzés hatékonysága fokozása érdekében hozott döntésekhez, az elvek
végrehajtását megalapozó kidolgozó munkához, a professzionális
haderő
kialakításának feladataihoz.
Négy nagyobb területhez kapcsolódva tervezünk vitafórumokat:
Első szakmai rendezvényünkön a tiszti kézikönyv tapasztalatai kapcsán fiatal tisztek
bevonásával tervezünk egy szakmai workshop-ot. Ennek során az egyetem szakmai
kutatóműhelyei bevonásával a tiszképzési tapasztalatokat is szeretnénk górcső alá
vetni. Ennek a rendezvénynek az előkészítését már megkezdtük.
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Következő fórumunkon a minisztérium fejlesztési döntései megszületése után az új
elgondolás végrehajtásához kapcsolódó szakmai kérdésekkel foglalkoznánk. Ennek
során csatlakoztunk a KÖFOP „”Tiszti pályaalkalmasság, vezetői kompetenciák
mérése, komplex fejlesztése az új katonai életpályamodell rendszerében”
programhoz.
Az év második felében a katonai képzés új alapokon címmel tervezünk egy
szélesebb fórumot, szervezni együttműködve a honvédség szakmai szerveivel.
Természetesen tagságunk egy részét érinti a folyamatban levő képzési integráció és
a tiszt képzés fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatok, így ezekhez
kapcsolódóan is tervezünk szakmai fórumokat.
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