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Beköszöntő

A Humán Innovációs Szemle című szakfolyóirat a Human Exchange Emberi Erőforrás 
Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, az Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók 
Országos Szövetsége, valamint a Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Tech-
nológia-traszfer Központ, illetve munkaügyi, foglalkoztatási és innovációs szervezetek 
képviselőinek kezdeményezésére, hazai és külföldi szakmai szervezetekkel együttműködve 
jött létre. 

A kiadvány célja elsősorban a humán erőforrásokra épülő innováció szükségességé-
nek, fontosságának tudatosítása a társadalmi és gazdasági szereplők körében. A kiadvány 
lehetőséget kíván teremteni a nemzetközi szakmai humán kutatás-fejlesztési és innovációs 
hálózatokhoz való csatlakozásra. A célok elérésének érdekében további lehetőséget jelen-
tenek az egyes számok megjelenéséhez kapcsolódó szakmai rendezvények és konferenciák.

Számítva a határon túli magyar és külföldi szakmai érdekeltek részvételére is, a Humán 
Innovációs Szemle mint szakfolyóirat a hazai és nemzetközi aktuális szakmai és tudomá-
nyos elvárásoknak egyaránt eleget kíván tenni, megjelenítve a különböző területek humán 
innovációs kezdeményezéseit és eredményeit. 

A Szemle elsősorban a területi, ágazati, szervezeti és szakmai vetületek között, szerte 
a világban megvalósuló humán innovációs törekvéseket, illetve a határon túli magyar és 
külföldi szervezetekkel kialakított vagy általuk folytatott értékteremtő kezdeményezéseket 
kívánja képviselni. A kiadványban szereplő témák, valamint az egyes szerzők köre di-
namikusan változó jelleget mutathat, biztosítva ezáltal a mindenkori legaktuálisabb témák, 
kérdések feldolgozásának és bemutatásának lehetőségét. A szakfolyóirat munkaerő-piaci, 
foglalkoztatás- és szociálpolitikai, képzési- és oktatáspolitikai, humán kutatás-fejlesztési, 
valamint humánerőforrás- és szervezetfejlesztési, illetve terület- és településfejlesztési-, 
EU-integrációs és globális keretek között értelmezett innovációt megjelenítő publikációkra 
épül. Az említett elméleti tanulmányok és kutatási jelentések mellett szakemberekkel és 
vállalat/ vállalkozásvezetőkkel készített riportokat, kutatási jelentéseket, beszámolókat is 
magában foglal.

A kiadvány szerkesztése, megjelentetése, illetve a kapcsolódó rendezvények megvaló-
sítása eredményeként egy szakmai együttműködési hálózatos rendszer létrejöttére számí-
tunk, ami hozzájárulhat a humán innováció témakörében folyó diskurzus kiterjesztéséhez, 
új szereplők, résztvevők bevonásához, a humán kutatás-fejlesztési és innovációs kérdések 
fontosságának tudatosításához, a szakma képviselőinek tapasztalatcseréjéhez, a vállalatok, 
vállalkozások, civil szervezetek és költségvetési intézmények innovációs folyamatokba 
történő mélyebb integrálásához. 

A folyóirat évente két számmal kíván megjelenni és eljutni a szakmai érdeklődőkhöz.  
A jelenlegi összevont szám kísérleti jelleggel jelentkezik a 2010. évben, viszonylag szé-
les spektrumában, a kapcsolódó területek felvonultatásával, de a teljesség igénye nélkül 
bemutatva a humán kutatás-fejlesztés és innováció kérdésköreit, tématerületeit. Az első, 
összevont számra történő visszajelzések alapján kívánjuk továbbformálni a következő szá-
mok tartalmát, konkretizálni a témastruktúrát. A lap szerkesztői hálásak minden javaslatért, 
visszajelzésért, kommentárért, amit az első megjelenés után az olvasók megosztanak velük.
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