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A projekt indokoltsága:
A Honvédség működési folyamataiban érzékel-
hető a generációs probléma, melyet a korábbi idő-
szakok szervezeti változásai tovább erősítettek. Azt 
is láthatjuk ugyanakkor, hogy a jelenlegi irányelvek, 
elvi szabályozók sem kezelték megfelelően a kér-
dést (pl. a „Humánstartégia”). 
A generációmenedzsment nem új fogalom, azonban 
egy olyan, emberi erőforrással kapcsolatosan bizto-
sítandó funkció, melynek egyre nagyobb hangsúlyt 
kell kapnia a honvédelmi ágazatban is.

A projekt tartalma:
Az egyes generációk jellemzőinek, értékrend-
jének megismerése, megértése és elfogadása 
(szükségletek és elvárások), így például: 

• kiemelten a Z (a legfiatalabb munkaerő- 
 piacon lévő) generáció jellemzőinek rögzí- 
 tése;

• idősödő generációk hatékonyabb foglalkoz- 
 tatásának elősegítése;

• szakmai, módszertani fejlesztések (anyagok)  
 publikálása;

• szemléletformáló/tájékoztató kampány, 
 „kapcsolat-együttműködés formáló” rendez- 
 vények;

• külföldi gyakorlatok vizsgálata, bemutatása;

• a projekt eredményeként javaslatcsomag 
 készítése a döntéshozók részére. 



A GINOP-5.3.5-18 Munkaerőpiaci alkalmazkodó-
képesség fejlesztését célzó tematikus projektek 
megvalósításának támogatása keretében a „a 
Generációk közötti kapcsolat” témában – közigaz-
gatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás – 
ágazatban „generációk közötti együttműködés 
elősegítése a munkahelyeken” címmel a Honvéd-
szakszervezet a GINOP-5.3.5-18-2020-00157 azo-
nosító számú nyertes pályázatával 29,87 millió Ft 
vissza nem terítendő európai uniós támogatás se-
gítségévél projektet valósít meg a 2021.02.01-tól 
2022.03.01-ig tartó időszakban.  

A projekt háttere és céljai: 
Társadalomkutatók elemzése szerint a munkaerőpia-
con jelenleg döntően négy generáció van jelen (Baby 
Boomer, X, Y és Z generáció), mely helyzet különleges 
kihívás elé állít minden egyes szervezetet. A munkaerő, 
az emberi erőforrás biztosítása szempontjából kiemelt 
jelentőségű, hogy az egyes szervezetek (legyen az civil 
vagy éppen katonai szervezet) alkalmazkodni tudjanak 
az eltérő jellemzőjű generációk alkalmazása jelentette 
kihíváshoz. Ehhez azonban alapvetően meg kell ismer-
ni a generációkat, jellemvonásaikat sajátos munkaerő-
piaccal kapcsolatos értékrendjüket, motivációjukat, 
erősségeiket, gyengeségeiket.

A projekttel a Honvédszakszervezet is hozzájárul a 
Magyar Honvédség szervezetfejlesztési folyamataihoz. 
Ennek keretében kezdeményezi a HM tárca és a Hon-
védség vezetése felé a generációs problémakezelést 
célzó – elvi, szabályzást igénylő – lépéseket.  Másrészt a 
honvédelmi szervezeteknél dolgozó vezető képviselők 
felkészítésével igyekszünk tevőlegesen részt venni a 
generációs problémák megoldásában, a szervezeti in-
tegritás erősítésében. 

Generációk megoszlása az ágazatban

1. ábra: a generációk megoszlása a honvédelmi ágazatban


