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ELŐSZÓ 

 

Az élet minden területén, minden szituációban előzetes elvárásokat fogalmazunk meg az 

adott helyzettel kapcsolatban. A megismerés és a megértés folyamatát a helyzethez 

kapcsolódó kognitív struktúrákon kívül befolyásolják érdekeink, szükségleteink, 

érzelmeink, vagy aktuális hangulataink. Nincs ez másképp egy tudományos probléma 

megközelítésénél és megértésénél sem. A szerző és a befogadó bármennyire is törekszik az 

objektivitásra, nem tudja megkerülni saját személyiségét, a megismerés során a témában 

felhalmozott eddigi ismereteit, tapasztalatait, vagy azok hiányát. A tudományos kutatás 

hasonlít a művészethez, és bármennyit is változott Weber szavai óta a világ, továbbra is 

„tévedés azt feltételezni, hogy a tudomány számtanpélda lett, amelynek megoldásait 

laboratóriumokban vagy statisztikai kartotékokon állítják elő, kizárólag a hideg értelem 

segítségével ’mint valami gyárban’, nem pedig egész ’lélekkel’.”1. A tudományos 

értekezés lényegét tekintve alkotás, amelyben benne foglaltatik az alkotó személyisége, és 

ezzel együtt a megértés és a megértetés iránti vágya.  

 

A fent említettek miatt, a tárgyalandó tudományos probléma kapcsán négy olyan tényező 

van, amely a befogadóban - az esetleges előzetes várakozások beteljesülésének hiányában - 

csalódást kelthet, megnehezítve ezzel a megértetés szükségességét.  

 

Az egyiket nevezhetjük a hadtudományi kutatások határvonalaira vonatkozóan a háború és 

béke problémájának. A hadtudomány kialakulását megelőzően és azt követően, lényegében 

évezredeken keresztül, ez a tudomány elsősorban a háborúval, még inkább a fegyveres 

közdelem megvívásának kérdéseivel foglalkozott. Bár ma már deklaráltan „súlyponti 

terület a háború elkerülése; a béke megőrzése […] a biztonságpolitika, a honvédelmi 

politika…”2 és egyéb kérdések is, badarság lenne azt feltételezni, hogy az elmúlt néhány 

évtized radikálisan átalakította volna a katonatudósok többségének évezredes 

hagyományokra épülő, hadtudománnyal kapcsolatos gondolkodását. Ezért mindazokban, 

akik a hadtudomány területeit a hagyományos módon értelmezik, ez az értekezés csalódást 

kelthet, vagy számukra netalán értéktelennek tűnhet, mivel a fegyveres harc megvívásához 

közvetlenül semmi köze.  

                                                 
1Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, 1995. (15. o.) 
2 Riskó Péter (szerk.): a hadtudomány területei címszó. In: Katonai kislexikon 4000, HM HKF, 2008. (105. 
o.) 
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A tudományos értekezés középpontjában a hadsereg és a társadalom kapcsolatrendszere 

helyezkedik el. A gondolatmenet hátterét az a felfogás adja, miszerint jól működő modern 

polgári demokráciákban nem létezhet, és nem fejlődhet a haderő társadalmi legitimáció 

hiányában. Ebben az értelemben a társadalmi integráció nem pusztán a konkrét katonai 

műveletek sikeres végrehajtásának alapja, hanem az összes ezt megelőző tevékenységé, 

beleértve az intézményrendszer, azaz a struktúra és szabályzórendszer létezésének, 

változásának vagy változtatásának, fejlődésének vagy hanyatlásának főbb irányait. Így az 

értekezés a hadtudomány és a szociológia tudomány határterületének kérdését érinti. 

Azonban, mint „Minden munka, amely szomszédos szakterületekre nyúlik – alkalmilag 

erre sor kerül, a szociológiában pedig egyenesen kiküszöbölhetetlen –, maga után vonja a 

rezignált felismerést, hogy bár felvetjük azokat a szakemberek számára hasznos 

kérdéseket, amelyekbe ő a maga szakmai szempontjából kiindulva nem egykönnyen botlik 

bele, saját munkánk szükségszerűen rendkívül tökéletlen marad”3. Társadalomkutatásban 

lényegében lehetetlen tökéleteset alkotni. Az oksági viszonyok tudniillik itt összetett, vagy 

többszörösen összetett jellegűek, és az oksági összefüggések nem lineáris típusúak, hanem 

sokkal inkább cirkuláris hatással jelentkeznek. Valójában nem is beszélhetünk klasszikus 

értelemben vett, azaz determinisztikus oksági viszonyról, szinte kivétel nélkül meg kell 

elégednünk jelenségek leírásával vagy probablisztikus, azaz valószínűségi alapon nyugvó 

magyarázatokkal. Ez tehát a második, megértést nehezítő problémakör, amelyet itt az 

igazság és validitás kérdésének nevezhetünk, és részletesebben a módszertani fejezetekben 

kerül kifejtésre. 

 

A harmadik, értelmezéssel összefüggő kérdés, egy ismeretelméleti probléma, a 

befejezettség és befejezetlenség problémája. Bár a legtöbb, tudománnyal foglalkozó 

szakember tudja, hogy: „minden tudományos beteljesülés új kérdéseket jelent, és azt 

akarja, hogy felülmúlják és elavuljon”4, mégis az alkalmazott társadalomkutatás terén az 

idézet hangsúlyozottan igaz. Még a hosszmetszeti, vagyis longitudinális vizsgálatok 

esetében is – mint amelyekre az értekezésben megfogalmazott következtetések jelentős 

része épül –, ahol a következtetések levonására gyakran több év kutatómunkája ad alapot, 

gyakorta kell szembenézni azzal a problémával, hogy újabb és újabb kutatási irányok 

körvonalazódnak.  

                                                 
3 Weber, Max : A tudomány mint hivatás. In: A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, 1995. (14. o.) 
4 Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, 1995. (20. o.) 
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A „tudós tudatlanság” álláspontjának elkerülhetetlensége – többek között – abból látható 

be, amit Sz.L. Frank a valóság mennyiségi, illetve minőségi megragadhatatlanságának 

nevez. Az első esetben abból indul ki, hogy „minden ’megragadás’ egy összefüggésen 

belül megy végbe oly módon, hogy a megragadni kívánt létezőt, mint ’részt’ határoljuk 

körül egy azt értelmező ’egészben’. Világos azonban, hogy az ’értelmező összefüggés’ 

végső soron (azaz szüntelen továbbutalásokon át terjedve) mérhetetlenül nagy, s a valóság 

egészével esik egybe. Körülhatárolt ismereteinkbe így mintegy beleszövődik az az Egész, 

aminek ismert – de meg nem ismert – volta minden kérdésünk és minden válaszunk 

feltétele ugyan, egyben azonban lehetetlenné teszi, hogy ’végleges’, illetve ’zárt’ 

tudásanyaggal büszkélkedhessünk.”5 

 

Végezetül a negyedik fontos tényező kommunikatív etika fogalma. A demokratikus 

jogállamokban magas szintű jogszabályok garantálják az állampolgárok és a médiumok 

információhoz való jogát, amelyre a szabad véleménynyilvánítás épül. Az analitikus-

empirikus szociológiát művelő „szociáltechnikusoknak” nem az a feladata, hogy az általuk 

feltárt társadalmi jelenségekkel az emberek feletti hatalmat, politikai propagandát és 

manipulációt szolgálják, hanem az, hogy előmozdítsák egy eszményi, torzítás- és 

uralommentes diskurzus kialakulását, ahol a társadalmi problémákról nyílt és érdemi 

párbeszéd folytatható. A kutatás és az erre épülő kommunikáció célja tehát nem az, hogy a 

feltárt problémákat elfedje, hanem éppen ellenkezőleg, az, hogy a nem tudatosodott 

feszültségeket feltárja, és az érintettek közötti kollektív gondolkodás és párbeszéd szintjére 

emelje. A haderő küldetéséről, rendeltetéséről, képességeiről, felkészültségéről, a 

biztonsági kockázatokról és az erre történő reagálás képességéről, a nemzetközi 

feladatokról és szerepvállalásról, a szövetségesi kötelezettségek teljesítéséről, a 

fejlesztésekről, az állomány felszereltségéről, élet- és munkakörülményeiről, mindennapi 

tevékenységéről, érték- és normarendszeréről, a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt 

szerepéről és eredményeiről, az aktuális problémákról, stb. kellene érdemi diskurzust 

előmozdítani azért, hogy a haderő társadalmi integrációja javuljon.  A kutatóknak és a 

kommunikációs szakembereknek tehát nem az a feladatuk, hogy elfedjék a valóságot, és 

ezzel előmozdítsák „a tudat meghasadását és az emberek két osztályra való tagolódását: 

társadalommérnökökére és zárt intézetek lakóira”6 

                                                 
5 Szombath Attila: Bevezetés Szemjon Frank társadalomfilozófiájához. In: Szemjon L. Frank: A társadalom 
szellemi alapjai. Bevezetés a társadalomfilozófiába. Kairosz, 2005. (62-63.o.) 
6 Preglau, Max: Kritikai elmélet – Jürgen Habermas. In: Szociológiaelmélet. Osiris, 2004. 
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1.1. A tudományos probléma megfogalmazása, a kutatás aktualitása 

 

A posztindusztriális társadalmak hadseregei az információs társadalom keretei között 

rendkívül kritikus helyzetbe kerültek a társadalmi integráció kérdéskörében. A biztonságról 

és ennek katonai vonatkozásáról alkotott kép teljesen átrendeződött az elmúlt 

évtizedekben. A hidegháború megszűnésének szakaszában, majd ezt követően, a biztonsági 

kockázatok nagymértékben megváltoztak. Ezzel egyidejűleg a lakosság 

biztonságpercepciója is jelentős átalakuláson megy keresztül, melynek keretében a 

hagyományos értelemben vett katonai biztonsági kockázatoktól való félelem háttérbe 

szorul, míg más, a társadalom biztonságérzetével kapcsolatos tényezők előtérbe kerülnek. 

Az új típusú biztonságpolitikai kockázatokra reagálva a hadseregek professzionális jellege 

erősödött, majd számos országban önkéntes haderő került kialakításra. A mennyiségre való 

törekvés helyett – különösen a szövetségesi rendszer keretei között – előtérbe került egy 

újfajta, gyakran specializációra épülő haderőképesség kialakítása, amely mindenütt egyben 

jelentős mennyiségi csökkentést eredményezett mind a katonák, mind a katonai 

szervezetek vonatkozásában. Ezzel együtt az önkéntes haderő létrejöttével a hadsereg 

zártsága erősödött, a létszám minimalizálásával a társadalom egyéb csoportjaival az 

interakciók száma jelentősen korlátozódott, a katonai szervezetek megszüntetésével és 

összevonásával a haderő társadalmi jelenléte nagymértékben csökkent. Mindezek a 

tényezők önmagukban is felvetnek a társadalmi integrációval szorosan összefüggő 

kérdéseket. 

 

Ugyanakkor az információs társadalom napjainkban is zajló kialakulása, számos további 

szempontból is, új helyzet elé állítja a posztindusztriális társadalmak hadseregeit. A 

különböző szervezetek – gazdasági és civilszervezetek – működésének gyakorlata 

egyértelműen abba az irányba mutat, hogy a vezetők nem pusztán nyitott modellként 

értelmezik a szervezetet, amelyre a külső környezet jelentősen hat, hanem egyértelműen 

hisznek abban, hogy a külső környezet általuk is alakítható, befolyásolható. Ezért az 

információs társadalomban a szervezetek, mint a társadalmi kommunikáció meghatározó 

aktorai, jelentős erőforrásokat fordítanak arra, hogy az információs versenyben 

helytálljanak, a maguk képére igyekezvén formálni környezetüket.7  

                                                 
7 Szombath Csaba: Szervezetszociológiai paradigmaváltások kommunikációs vetületei. Humán Szemle, 
1999. 1. 
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Ez az „agymosás” áthatja a társadalom minden szegmensét, újraírva az emberek és a 

társadalom különböző csoportjainak tudás- és információkészletét, alapvetően befolyásolja 

az érdekek megjelenését, és a különböző értékekhez való viszonyulást. Így a jelzett 

változások számos kutatási kérdést vetnek föl. Egyrészt, hogy a honvédelmi ágazat és a 

katonai szervezetek képesek-e és milyen időtávon tudják érzékelni a társadalmi 

környezetben végbemenő rendkívül dinamikus változásokat? Másrészt, hogy képesek-e a 

társadalmi környezethez való viszonyukban paradigmaváltásra?  Harmadrészt megtalálják-

e a nyitott szervezeti modell működtetéséhez szükséges intézményrendszereket, 

módszereket és eszközöket, továbbá képesek-e ezeket befogadni és alkalmazni?  

 

A felvázolt problémakört jelenleg is, az elkövetkező évtizedekben pedig fokozódó módon 

befolyásolni fogja az, hogy az ország biztonsága, a védelmi szektor és a haderő milyen 

mértékben és milyen módon képes megjelenni a társadalmi diskurzusban. Ez a kérdés a 

haderő társadalmi integrációjának alapjait érinti, ezért kutatását az információs társadalom 

keretei között rendkívül időszerűnek és indokoltnak tartom.   

 

1.2. A kutatás célja 

 

A kutatás az elméleti háttér elemzésére, mint alapkutatásra épülő alkalmazott kutatás. A 

kutatás célja, hogy leírja, feltárja mindazokat a jelentős elméleti és a kommunikáció 

gyakorlatában zajló folyamatokat, amelyek napjainkat jellemzik, és a honvédség 

társadalmi integrációját a szervezeti kommunikációval összefüggésben befolyásolják. A 

leíráson túl, bizonyos esetekben, a kutatás empirikus összefüggésekre is rámutat. Mindezek 

kapcsán a kutatás alapokat szolgáltat ahhoz, hogy a Magyar Honvédség kommunikációs 

stratégiáját új dimenzióba helyezze, megújítsa, és az ennek megvalósításához szükséges 

szervezeti rendszereket, módszereket és technikákat kialakítsa. 

 

Mindezekkel összefüggésben hangsúlyozni kell, hogy a kutatásnak nem célja 

kommunikációs stratégia megalkotása. Ennek több oka van. Egyrészt, a kommunikációs 

stratégia a szervezeti stratégiából következik, amelynek kialakítása a vizsgált évtizedben a 

honvédség számára folyamatos problémát jelentett. Másrészt, a kommunikációs stratégia 

megalkotása nem kutatói feladat. A kommunikációs stratégia ugyanis a szervezeti 

stratégián túl mindig tükrözi a vezetői filozófiát, az aktuális érdekeket, az értékekhez és 

normákhoz való viszonyokat is.  
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1.3. A tudományos probléma kutatásának elméleti jelentősége 

 

A kutatás – az alapkutatással összefüggésben – elméleti szempontból új keretbe rendezi a 

haderő társadalmi integrációjának problémakörét. Az információs társadalom kihívásaival 

összefüggésben, elsősorban ennek kommunikációs aspektusai kerülnek előtérbe. A témával 

kapcsolatban – eddigiekben meg nem jelenített módon – kerül rendszerzésre a civil 

kontroll elmélete, különösen annak szociológiai megközelítése; a belső kommunikáció 

elsődleges szerepe a szervezeti kommunikáció szempontjából; továbbá – a haderő 

nemzetközi feladataival összefüggésben – a társadalmi kommunikáció, mint műveletek 

végrehajtását és sikerét befolyásoló alapkérdés. Mindezek feltárása lehetőséget biztosít új 

kutatási irányok, elemzési területek és változók bevezetésére is. 

 

1.4. A tudományos probléma kutatásának gyakorlati jelentősége 

 

Az alkalmazott kutatás gyakorlati jelentősége, hogy azonnali és direkt következtetések 

vonhatók le a kommunikációs tevékenység hatékonyságára vonatkozóan, melyek alapján 

javaslatok fogalmazhatók meg az információs társadalom keretei között a honvédség 

kommunikációs tevékenységének megújítására, mind az intézményi (strukturális, 

szabályzási) oldalról, mind az eljárási rend (módszerek és eszközök) vonatkozásában. 

Mindezek alapján várhatóan javítható az egymással korreláló kommunikációs 

tevékenységek összehangolt működése, amely kedvezően befolyásolhatja a haderő 

társadalmi megítélését és társadalmi integrációját.  

 

A kutatómunka részeredményei a szervezeti kommunikáció részterületein önállóan is 

hasznosíthatók. Alapot adnak arra, hogy akár a belső kommunikáció, akár a külső 

kommunikáció területén, vagy ezek részkérdéseiben a haderő változtasson a 

kommunikációs gyakorlatán. 

 

Ugyanakkor pedig, az összegzett következtetései alkalmasak arra, hogy a kommunikációs 

stratégia megújítását egy sajátos dimenzió – a társadalmi integráció kommunikációs 

aspektusai nézőpontjából – segítse. 
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1.5. Elméleti hipotézisek 

 

1.5.1. A társadalmi integráció problémája a szociológia egyik alapkérdése. A társadalmi 

integráció létrejöttét befolyásoló egyik jelentős tényező a kommunikáció. A modern 

demokráciákban, különösen az információs társadalom keretei között, a kommunikáció 

szerepe felértékelődik a társadalmi integráció szempontjából, ezért a szervezeti 

kommunikáció folyamata és hatékonysága hosszabb távon a Magyar Honvédség 

társadalmi integrációját meghatározó egyik alapkérdéssé válik.  

 

1.5.2. A haderő társadalmi integrációjának lényegi feltétele, hogy maga a szervezet 

integrált egészet képez. Az integráltság megítélése részben a kommunikációs 

folyamatokkal kapcsolatos. A belső kommunikáció elégtelensége, problémái így végső 

soron a szervezet, a haderő társadalmi integrációját nehezítik meg.  

 

1.5.3. A haderő társadalmi integrációjának másik meghatározó kérdése, hogy a szervezet 

milyen módon csatlakozik a társadalmi kommunikációs folyamatokhoz, beleértve a 

szervezet iránti lakossági érdeklődés szintjét, és ehhez kapcsolódóan a kommunikációs 

módszerek és eszközök megválasztását, a kor uralkodó szervezetfejlesztési tendenciáinak 

megfelelően az integrált kommunikációs megoldások felé történő elmozdulást.  

 

1.5.4. A professzionális haderő társadalmi integrációjának egyik szintmérője a munkaerő-

piaci helyzet, a munkaerő megtartó és felvevő képesség, ami részben a belső és külső 

kommunikációs folyamatok hatékonyságának együttes eredője is. 

 

1.5.5. A szövetségi rendszer keretében a haderő nemzetközi integrációjának egyik 

központi eleme, hogy hogyan alakul a honvédség nemzetközi kötelezettségeinek lakossági 

megítélése, továbbá a nemzetközi katonai feladatok lakossági támogatottsága. 

 

1.5.6. A társadalmi integráció kapcsán meghatározó kérdés, hogy a kommunikációs 

tevékenység milyen erőforrásokra támaszkodik, továbbá, hogy milyen a rendelkezésre álló 

erőforrások megoszlása az egyes kommunikációs területek vonatkozásában. 
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1.6. Empirikus hipotézisek és kutatási módszerek8 

 

1.6.1. A társadalmi integrációval összefüggő kérdések a szociológia kialakulásával 

egyidejűleg jelennek meg és lényegében az alappardigmák mindegyikében feltűnnek. A 

kommunikáció kérdése az elméleti orientációk fejlődésével a társadalmi integráció 

szempontjából egyre növekvő szerephez jut, az információs társadalom keretei között 

pedig elméleti szempontból megkerülhetetlen kérdéssé válik. A hipotézis ellenőrzése 

dokumentumelemzéssel, kvalitatív szövegelemzéssel történik.  

 

1.6.2. A belső kommunikációs csatornák elégtelen működése nehezíti a haderő 

integrációját, ezzel összefüggésben a szervezet társadalmi integrációját. A hipotézis 

ellenőrzése közvélemény-kutatásokra épül, kvantitatív adatok elemzésére és 

másodelemzésére. 

 

1.6.3. A haderő nem kellő hatékonysággal vesz részt a társadalmi kommunikációs 

folyamatokban, melyeknek részben a kommunikációs csatornák, módszerek és eszközök 

nem megfelelő, nem minden esetben az integrált megoldások felé hajló megválasztása az 

oka. A hipotézis ellenőrzése közvélemény-kutatásokra épül, kvantitatív adatok elemzésére 

és másodelemzésére. Az elemzés esettanulmánnyal egészül ki. 

 

1.6.4. A belső és külső kommunikáció elégtelenségei részben okai a munkaerő-piaci 

pozíciók romlásának még a viszonylagosan kedvező külső szervezeti feltételek megléte 

mellett is. A hipotézis ellenőrzése közvélemény-kutatásokra épül, továbbá kvantitatív 

statisztikai adatok elemzésére és másodelemzésére. 

 

1.6.5. A lakosság biztonságpercepciójának változása – részben a kommunikációs 

folyamatok elégtelen volta miatt – nincs összhangban az ezzel együtt járó és megnövekedő 

nemzetközi kötelezettségekkel és feladatokkal, ezért a nemzetközi integráció 

támogatottsága csökken. Ez bizonyos esetekben az elvárt katonai képességek kialakítását 

és a felajánlott erők alkalmazását, missziós tevékenységét is megnehezítheti. A hipotézis 

ellenőrzése közvélemény-kutatásokra épül, kvantitatív adatok elemzésére és 

másodelemzésére; esettanulmánnyal egészül ki. 

                                                 
8 Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi. 1995. 
  Cseh-Szombathy László – Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei. KJK., 1968. 
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1.6.6. A kommunikációs tevékenységhez nem állnak rendelkezésre megfelelő 

erőforrások; a rendelkezésre álló erőforrások elosztása a kommunikációs tevékenységen 

belül nem kellően hatékony a szervezeti, társadalmi és nemzetközi integráció erősítése 

szempontjából. A hipotézis ellenőrzése kvalitatív és kvantitatív dokumentumelemzés.  

 

1.7. A kutatás idődimenziója 

 

A kutatás a legtöbb vizsgált hipotézis kapcsán hosszmetszeti, kvázi longitudinális jellegű. 

A vizsgált időszak, az információs társadalom hazai kirajzolódásának időszaka, a 

vonatkozó rész tapasztalatai szerint ez az 1997 és 2008 közötti időszakra tehető. Ekkorra 

jönnek ugyanis létre azok a tényezők – a nyilvánosságot kiszélesítő demokratikus 

intézményrendszer törvényi keretei, a technológiai fejlődés és az információs piac –, 

amelyek az elemzett időszakot a megelőző társadalmi viszonyoktól alapvetően 

megkülönböztetik. A terminus zárását jelzi a médiapiac hazai kialakulása – a 

médiaszektoron belüli, és a médiafelületek közötti piaci részesedés viszonylagos 

átrendeződése mellett – a piac telítődése, a bővülés ütemének jelentős csökkenése. 

 

A kutatás teljes időintervallumát figyelembe véve, a megfogalmazott hipotézisekre 

vonatkozó következtetések empirikus megalapozottsága a 2002 és 2006 közötti időszakban 

a legerősebb. Ennek oka igen egyszerű, de magyarázata némi személyes közlést igényel.  

 

A teljes, mintegy tíz éves időszakban a vezérkar vagy a minisztérium különböző 

szervezeteinél láttam el különféle kommunikációs beosztásokat.  A belső és külső 

kommunikációt érintő kutatásoknak minimum a felhasználása, de az esetek többségében 

azok előkészítése is érintett, időszakosan feladataim között szerepelt. Ezért biztosan 

állíthatom, hogy 2002 és 2006 között a kommunikációs munka végzése során a kutatási 

adatok sokszorosa halmozódott fel, az azt megelőző vagy az azt követő időszakhoz képest. 

A kutatások jelentős része standardizált kutatási kérdések mellett zajlott, azaz az adatok 

változása, összehasonlítása időről-időre megvalósítható volt az említett öt éves időszakban. 

Ugyanakkor az ezt megelőző, és az ezt követő kutatások nem csak lényegesen ritkábbak, 

hanem csak részben, vagy egyáltalán nem támaszkodnak a kialakított standard kérdőívre. 

Ennél fogva eredményeiket az említett adatokkal korrekt módon összevetni nem lehet, 

ezért csak viszonyítási támpontként használhatók.  
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A teljes vizsgált időszakban mindezek következményeként a kutatások, magyarázó 

erejüket tekintve, sem mennyiségileg, sem minőségileg nem tekinthetők azonos értékűnek 

a vizsgálati dimenziókban. A felhasznált adatok azonban nem a kutatómunka 

szubjektivitását, „változó időhorizontú elemzési technikáját” tükrözik, hanem azt az 

objektív tényt, hogy a kommunikáció gyakorlatában a szaktevékenység empirikus 

megalapozottságának igen eltérő jelentőséget tulajdonítottak. Ennélfogva nem a jelenlegi 

kutatás, hanem sokkal inkább a kommunikáció gyakorlata az, amely bizonyos 

időközönként a honvédségnél erőteljesebben épül szubjektív elemekre, szakértői vagy 

vezetői benyomásokra, mint objektív tényekre, kutatásokra. 

 

Mivel azonban a kutatás a legtöbb vizsgált hipotézis kapcsán hosszmetszeti, kvázi 

longitudinális jellegű, ezért a hipotézisekre vonatkozó következtetések, mivel azok 

tendenciák megragadására irányulnak és nem adott állapotok leírására – a fenti 

megjegyzésekkel –, érvényesnek tekinthetők mindaddig, ameddig a tudományos munka 

szabályainak megfelelően azt más, hosszmetszeti adatokkal alátámasztva meg nem cáfolja.  

 

1.8. Az értekezés kapcsolata a témát érintő eddigi tudományos kutatásokkal 

 

A szociológiában az alapparadigmával összefüggő kérdés a társadalom és alrendszerei 

integrálódásának és differeciálódásának problémája. Ezért lényegében minden szerző, aki a 

haderő vonatkozásában szociológiai témában kutat, ennek a kérdésnek bizonyos részét 

taglalja, de nem szükségszerűen – sőt a legtöbb esetben egyáltalán nem – ennek 

kommunikációs aspektusait. A haderő belső viszonyait és a társadalom kapcsolatrendszerét 

érintő kutatómunka több évtizedes múltra tekint vissza. A ZMNE Társadalomtudományi 

Intézet és a Szociológia Tanszék munkatársainak, illetve a hozzájuk kapcsolódó 

kutatóknak a vizsgált időszakra vonatkozó főbb kutatási eredményeit külön 

tanulmánykötet összegzi9. Ezzel összefüggésben Malomsoki József, Kiss Zoltán László, 

Krizbai János, Kanyó Mária, Dobai Pál és Szilányi László munkáit szinte kivétel nélkül 

meg lehetne említeni a haderő belső kohéziójával, és részben társadalmi integrációjával 

összhangban. 

 

                                                 
9 Kiss Zoltán László (szerk.): Katonaszociológiai kutatások. Szolgálati- és életkörülmények 1996-2006. 
ZMNE. 
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A haderő és a makrokörnyezet viszonyát előtérbe helyező sajátos nézőpontja miatt külön 

utalást érdemelnek Szabó János munkái, amelyekben az integráció kérdésével 

összefüggésben részben kommunikációs szempontok is megjelennek. A vizsgált évtized 

kapcsán leginkább a haderő szervezeti kultúraváltása témában megjelent könyve10 

vonatkozó fejezeti tartalmaznak az integráció és a kommunikáció kapcsolatára vonatkozó 

elméleti megállapításokat. 

 

Egy másik megközelítési módból, amely sokkal inkább az egyén és mikrokörnyezetének 

sajátosságait érinti, és a kommunikációnak a szükségletekkel, a lelki jelenségekkel, a 

gondolkodással, a kölcsönös megértéssel összefüggő aspektusaiból kiindulva, azaz a 

személyközi szintektől halad a csoportképződés és ennek sajátos jellemzői – úgymint 

csoportidentitás, normák, értékek, erkölcs, stb. – felé, Harai Dénes munkáit kell 

megemlíteni, melyek közül itt leginkább az integrációról referáló tanulmánya 

hangsúlyos11. 

 

Végezetül, meg kell említeni két tudományos értekezést, amelyek részben a témához 

kapcsolódó kommunikációs kérdéseket tárgyaltak az említett időszakban. A tájékoztató 

szervezetek struktúráival összefüggésben Bene Gyula doktori disszertációja12, és az 

önkéntes haderő kialakítása kapcsán Hajós Dezső doktori értekezése13. 

 

Meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi értekezés a következők miatt alapvetően eltér az utóbbi 

kutatásoktól. Egyrészt, a társadalmi integrációt vizsgálja kifejezetten kommunikációs 

szempontok szerint. Másrészt, idődimenzióját tekintve sajátos, mivel a haderő és a 

társadalom kapcsolatrendszerét kizárólag az információs társadalom hazai kialakulásának 

időintervallumában és jellemző változásai mentén kutatja.  Harmadrészt, a szervezeti, a 

társadalmi és a nemzetközi integrációt, mint koherens, egymásra épülő kapcsolatokat 

vizsgálja kommunikációs szempontok szerint. Negyedrészt, a kommunikációval 

foglalkozó eddigi munkákhoz képest – nem lebecsülve a tudományos megismerés más 

útjait – erősen empirikus, döntően véleménykutatásokra épülő következtetéseket tartalmaz. 

 
                                                 
10 Szabó János: Az önkéntes haderő szervezeti kultúraváltása. Zrínyi Kiadó, (2006). 
11 Harai Dénes: Szakértelem, Szolidaritás, Bajtársiasság. UHSZ, 2006./04. 
12 Bene Gyula: A társadalmi tájékoztató tevékenység helye és szerepe az információs műveletekben, különös 
tekintettel a médiatevékenységre. PhD értekezés, ZMNE 2003. 
13 Hajós Dezső: A védelmi szektor kommunikációjának megváltozott kihívásai és lehetséges válaszai az 
önkéntes haderőre történő áttérés időszakában. PhD értekezés, ZMNE 2005. 
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2. 1. A társadalmi integráció szociológiai kérdéseinek tudománytörténeti áttekintése 

 

A szociológiai az egyén és a társadalom viszonyrendszerét és annak változását vizsgálja 

két fő tényező, a társadalmi integráció és differenciálódás mentén, elsősorban azért, hogy a 

cselekvésorientáció társadalmi meghatározottságáról számot adjon.14  A szociológiáról 

történő fenti gondolkodás egyben magában rejti az egyik, ha nem a legalapvetőbb elméleti 

dilemmát, azt, hogy az emberi társadalmak működését inkább konfliktusok, vagy inkább 

harmónia jellemzi-e.15 Az említett dilemmák mentén számos elméleti orientáció alakult ki 

– például a strukturalizmus, funkcionalizmus, csereelméletek, hatalomelméletek, stb. –, de 

szinte mindegyik visszavezethető az említett vitára okot adó alapproblémára.16  A modern 

társadalmak megragadására ugyanakkor sok szempontból alkalmazhatóbbnak tűnnek a 

harmóniaelméletek, amelyekben a társadalmi cselekvést a harmónia, a konszenzus 

keresése, a társadalmi integráció jellemzi, és a konfliktusok megjelenése diszfunkcionális 

működésre utal. Ezért a kutatás szempontjából fontos elméleti orientációk a továbbiakban a 

társadalmi integrációval összhangban, a harmóniaelméletekhez közelítő nézőpontokból 

kerülnek bemutatásra. 

 

Auguste Comte-nál (1798-1857) – akitől a szociológia elnevezés származik – már az 

egészen korai társadalomtudományi gondolkodásban megjelenik a fenti dilemma. 

Felfogása szerint az emberek „társadalmasodás iránti” hajlamát bizonyos morális elemek: a 

megegyezésre, összhangra és szolidaritásra való törekvés jellemzi. Ugyanakkor a 

szociológia feladataként „a társadalmi statika” és a „társadalmi dinamika” tanulmányozását 

és okainak feltárását jelöli meg. Ennek a kettősségnek a hátterében ugyanakkor nála az áll, 

hogy a társadalmi statikára mint rendre, mint ideális állapotra tekint, amely a társadalmi 

fejlődés adott fokán még nem következett be. Okként elsősorban a létfenntartásért folyó 

küzdelmet jelöli meg. Hosszabb távon ugyanakkor a közösségek természetes rendjének a 

harmóniát tekinti, amelyekre - megfigyelései szerint - a különböző társadalmak 

törekszenek. 

 

                                                 
14 Bauer, E.: A szociológia elmélet keletkezéséről. In: Szociológiaelmélet. Osiris, 2004. (19-42. o.) 
15 Giddens, A.: Szociológia. Osiris, 1995. (666-673. o.) 
16 Andorka R.: Bevezetés a szociológiába. Osiris, 1997. (156-167. o.) 
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Emile Durkheim (1858-1917) nevéhez köthető az akadémiai szociológia létrejötte17. 

Durkheim munkássága egyben kritika az itt nem taglalt konfliktuselméletekkel szemben. 

Szerinte a társadalom nem magyarázható pusztán gazdasági vagy lélektani 

törvényszerűségek megfelelőjeként. A társadalom önálló valóság, amelynek 

kialakulásában az emberi természet dualisztikus jellege, az organikus eredetű önző 

szükségletek és az erkölcs egyaránt szerepet játszik. Az erkölcsön elsődlegesen értékeket 

és normákat ért. A társadalom tagjai ezeket az „erkölcsi” szabályokat mintegy a közösségi 

lét folyamatában képesek csak együttesen létrehozni, és magukévá tenni. Így az erkölcsi lét 

alapja a társadalminak.18 Véleménye szerint ezek a szabályok erősebbek, mint az 

individualitás kiélésére történő késztetés, lényegében a társadalmi munkamegosztás, 

szolidaritás és erkölcs összefüggéseiben ragadható meg. Álláspontja szerint a társadalmi 

kohézió a mechanikus és organikus szolidaritásból fakad. A mechanikus szolidaritás alapja 

a közösen vallott hitek, értékek, normák; míg az organikus szolidaritás alapja a 

munkatevékenységgel összefüggő funkciómegosztás. Elmélete szerint a társadalmak 

fejlődésével összhangban a funkcionális integráció kerül előtérbe, a mechanikus 

szolidaritás szerepe ugyan csökken, de az integráció alapja továbbra is ez marad, ami a 

legitim hatalom egyedüli forrása.  

 

Max Weber (1864-1920) szerteágazó szociológiai munkásságát elsősorban sajátos 

cselekvéselméleti nézőpontjából érdemes megemlíteni a kutatás elméleti háttere kapcsán. 

Az elmélet nem a társadalom egészére, vagy annak csoportjaira, aggregátumaira, hanem az 

egyéni cselekvés okaira szolgáltat magyarázatot. Weber szerint társadalmi cselekvésnek 

„az olyan cselekvést nevezzük, amely a cselekvő (vagy cselekvők) által vélt értelme szerint 

számot vet mások viselkedésével, és ahhoz igazodik.”19 Weber – anélkül, hogy ezek 

magyarázatát részletesen taglalnánk – négy ilyen cselekvéstípust határoz meg. Ezek: 

célracionális, értékracionális, affektív és tradicionális cselekvés. Ezek a kategóriák az 

alapjai a Weber-i fogalomalkotásnak, amelyekből a számunkra lényeges társadalmi 

kapcsolatok alapformái megérthetők. Weber két ilyen kapcsolati formát határoz meg: 

közösségi társadalmi kapcsolat és társulás. Amíg a közösségi társadalmi kapcsolat az 

affektív vagy tradicionális társadalmi cselekvésből alakul ki, addig a társulás az érték- 

vagy célracionális cselekvésből.  

                                                 
17 Durkheim, E: 1887-ben társadalomtudományi és pedagógiai tanszéket hozott létre a bordeaux-i egyetemen. 
18 Durkheim, E: A társadalmi tények magyarázatához. KJK., 1978. 
19 Weber, M.: Gazdaság és társadalom. KJK, 1987. 
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 Weber teljesen más megközelítésből indul ki ugyan, mint Durkheim, mégis találunk némi 

hasonlóságot az alapfogalmak tekintetében. Ezek elsősorban a mechanikus szolidaritás és a 

közösségi társadalmi kapcsolat; illetve az organikus szolidaritás és társuláson alapuló 

társadalmi kapcsolat vonatkozásában ragadhatók meg. Meg kell azonban jegyezni, hogy 

Weber, ellentétben Durkheim elméletével, nem tekinti alapnak a közösségi léten nyugvó 

kapcsolatot (mechanikus szolidaritás) a társulással (organikus szolidaritás) szemben. Nála 

pusztán a két forma keveredése megengedett. 

 

George Herbert Mead (1863-1931) tudományos érdeklődése rendkívül széleskörű volt, és 

tevékenysége alapján elsősorban talán nem is szociológus. Ugyanakkor a szimbolikus 

interakcionalizmus néven ismertté vált elmélete jelentős hatást gyakorolt a kutatás elméleti 

háttereként bemutatásra kerülő további elméletekre. A társadalmi viszonyok kialakulása 

terén elmélete előtérbe állítja az ember sajátos nyelvi képességét, kommunikatív 

kompetenciáját. A beszéd és egyéb szimbolikus interakciók útján az emberek közötti 

viszonyokat társas-kommunikatív programozás által meghatározottnak tekinti. Az egyének 

és csoportok az interakciók folyamatában képesek megváltoztatni mások viselkedését, 

ezáltal hozzájárulni a társadalmi viszonyok kedvező változásához. Az ideális 

társadalomban minden ember integrált, azaz a kommunikációs folyamat részese. A 

kommunikáció eszménye ennek megfelelően egy univerzális dialógus, lényegében a 

korlátlan párbeszéd, ami a kommunikáció társadalma. 

 

Alfred Schütz (1938-1959) korai halálát követően fenomenológiai szociológiáját Peter L. 

Berger és Thomas Luckmann továbbfejlesztett elméletével egyetemben említjük. 

Terjedelmi korlátok miatt csak jelzésértékkel jegyezzük meg, hogy a létezés alapvetően a 

mindennapi élet valóságában zajlik. A mindennapi élet valósága azonban térben és időben 

korlátozott és strukturált. „A mindennapi élet valósága ezen túlmenően interszubjektív 

valóságként nyilvánul meg számomra, vagyis másokkal megosztott világként… Mi több 

még létezni sem létezhetem úgy a mindennapi életben, hogy szakadatlanul ne érintkeznék 

és kommunikálnék a többiekkel.”20 Ezért a mindennapi élet valóságán a társadalmi lét 

bizonyos szegmensei szükségszerűen kívül esnek. Azok az elemek, amelyek a 

                                                 
20 Berger P. L. – Luckmann T.: A valóság társadalmi felépítése. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1975. 



 20

szocializáció során kimaradnak, vagy kikopnak a tudáshalmazból és kiüresednek a 

kommunikációs folyamatból, a tudat számára lényegében nem-létezővé válnak. 

A szerzők szavaival élve például: „a vadászat és a vadászlét egy olyan társadalmi világban 

való létezést feltételez, amely világot egy ilyen tudáshalmaz definiál és ellenőriz. Mutatis 

mutandis, ugyanez áll az intézményesedett magatartás bármely szférájára.” 

 

 Talcott Parsons (1902-1979) rendkívül összetett struturális-funkcionalista elméletéből a 

következők tekinthetők a kutatás szempontjából irányadónak. Az egyéni cselekvés a 

kommunikációs helyzetek és interakciók során létrejött struktúrák által meghatározott. 

Társadalmi rendszerek több cselekvő közötti interakcióból jönnek létre. A társadalmi 

rendszerek cselekvési rendszerek, melyek nem foghatók fel egyéni cselekvők 

viselkedésének összességeként. A cselekvési rendszerek kialakulásához és 

fennmaradásához négy alapfunkciónak kell kiépülnie és működnie. Ezek: adaptáció, 

célmegvalósítás, integráció, struktúrafenntartás. A rendszerek az említett funkciókhoz 

kapcsolódóan kialakított struktúrákon keresztül különülnek el környezetüktől, és képesek 

önállóságukat megőrizve fennmaradni. (H. Staubmann, 2004)21 

 

Jürgen Habermas (1929-) többek szerint integratív kommunikatív cselekvéselmélete 

(Habermas,J)22 részben összegzi az eddig említetteket, felfogásában megtalálhatóak 

bizonyos elemek, amelyek a már említett szerzők, például Durkheim, Weber, Mead, 

Schütz, Parsons munkáinak egyes gondolataira is visszavezethetők. Habermas egyrészt 

elfogadja a rendszerelméleti megközelítést (pl.: Parsons), melyben a környezethez történő 

alkalmazkodást, a társadalom fennmaradását, a társadalmi rendszerek differenciálódása, 

sajátos, a túlélést segítő struktúrák és működési mechanizmusok kialakulása, mint például 

a munkamegosztás jellemzi (rendszerintegráció).  Habermas ugyanakkor vitatja a 

társadalmi rendszerek önreferenciális rendszer jellegét. Véleménye szerint a társadalmi 

jelenségek és a különböző alrendszerek működésének megragadására nem elégséges a 

rendszerintegráció (pl: Durkheim, Weber). A megértést az elvont analitikus-empirikus 

tudományos nézőpontból az életvilág23 keretébe kell helyezni (pl.: Schütz), ezek ugyanis 

azok az alapok, amelyeken egyáltalán rendszerek létrejöhetnek. Az életvilág ebben a 

                                                 
21 Staubmann, H.: Cselekvéselméleti rendszerelmélet – Talcott Parsons. Osiris, 2004. 
22 Habermas, J.: A kommunikatív cselekvés elmélete. ELTE, 1986. 
23 A fenomenológiai megközelítésben a társadalmi valóság szubjektív értelmezésekből szövődik, az 
elméleteknek ehhez a valósághoz kell közelíteni.  
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felfogásban egyéneknek, kultúráknak, társadalomnak sajátos összetevője, amelyek között a 

kommunikáció szimbolikus struktúrákba szerveződve közvetít (pl.: Mead).  

 

Habermas szerint tehát a különböző rendszerek az életvilágban horgonyoznak, és a 

szociális integráció adja ezek legitimitását és a bennük történő részvétel motivációját. 

Ebben az értelemben a szociális integráció alapnak tekinthető, amelyre a 

rendszerintegráció épül (pl.: Durkheim). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szociális és 

rendszerintegráció harmonikus működése mellett Habermas ezek ellentétéről is beszél, 

amelyet az „életvilág gyarmatosítása” fogalommal illet. Ebben a rendszerszerűen integrált 

aggregátumok – különösen a torzítatlan és uralommentes kommunikáció akadályozásával 

– veszélyeztetik az életvilág elemeinek, az egyén, a kultúra, a társadalom újratermelését és 

a megértés mechanizmusait, a szociális integrációt.  

 

Összességében látható, hogy a társadalmi integráció a szociológia elméleteket átható, 

fontos és rendívül összetett kérdés, amelyben a szociális és rendszerintegráció alapvetően 

megkülönböztetett és egymásra ható sajátos mozgatóerőket jelentő kérdés. 

 

2.2. Az információs társadalom elmélete 

 

A leginkább posztindusztriális társadalomként emlegetett, az elmúlt mintegy ötven évben 

formálódó, és a fejlett országokban ma is alakulóban lévő társadalmi rendszer lényegének 

megragadására számos kifejezés született. Úgymint: szükségletet meghaladó társadalom, 

fogyasztói társadalom, szolgáltatói társadalom, tudástársadalom, hálózati társadalom, 

információs társadalom, stb.  

 

A kialakulásának lényegét tekintve: „A klasszikus kapitalizmus e század második felében a 

nyugati puritán civilizációjú országokban szinte észrevétlenül, látványos fordulat nélkül 

alakult át fogyasztói társadalommá. A társadalom történetének legnagyobb minőségi 

változásához nem kellett forradalom. Ennek az okát elsősorban abban látom, hogy a 

változás nem igényelte az előző osztályhatalom erőszakos leváltását, a tulajdonviszonyok 

hirtelen megváltoztatását […] Mivel a kapitalizmusból a fogyasztói társadalomba való 

átmenet látványos forradalmak nélkül ment végbe, a kor közvéleménye, de még a 
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társadalomtudományok is alig vették tudomásul, hogy e század az emberiség legnagyobb 

forradalmának volt a tanúja.”24 

Mindezek hátterében az a dinamikus gazdasági fejődés áll, melynek hatására a termelés 

növekedése az elmúlt száz év alatt meghaladta az elmúlt 5000 év növekedését. A folyamat 

eredményeként napjainkra a fogyasztói társadalmak lakosságának közel 90%-a nem ismeri 

a nélkülözést. Ugyanakkor az említett fejlődés mellett meg kell jegyeznünk, hogy az 

emberiség 80%-a nem tartozik az említett társadalmak lakosságához. A világ fejletlenebb 

régióinak lemaradása folyamatosan gyorsult, az egy lakosra jutó nemzeti jövedelem 

vonatkozásában a különbség ötről ötvenszeresére nőtt ugyanezen időszak alatt. 

 

Az egyes régióik gazdasági fejlettségében meglévő jelentős különbségek mellett, a 

kommunikáció a fenti folyamatoktól némileg eltérő képet mutat. A 20. század elején az 

emberiség 90%-a szinte mit sem tudott a közvetlen lakókörnyezetén kívüli eseményekről. 

Ezzel ellentétben – a távközlés fejődésével – napjainkra a föld lakosságának jelentős része 

tájékozódhat a világeseményekről. A Föld lakossága jelenleg megközelíti a hétmilliárd főt. 

A 2008. évi pekingi olimpia megnyitó ünnepségét a kutatási adatok szerint több mint 

kétmilliárd néző, azaz a bolygó lakóinak közel egyharmada követte televízióban, 

megdöntve ezzel a 2006. évi futball világbajnokság 1,3 milliárdos nézettségi csúcsát25. 

Ezzel egyidejűleg, becslések szerint, jelenleg a földön 3,3 milliárd ember rendelkezik 

mobiltelefonnal, ami bolygó lakosságának közel fele26. 

 

Ezen a ponton jól látszik, hogy a technikai, gazdasági és társadalmi fejlődés nem 

szükségszerűen jár együtt, sőt bizonyos esetekben akár jelentős eltérést is mutat. 

Információs társadalomról lényegében az említett három kérdés sajátos fejlődésének 

eredője kapcsán, együttes megjelenése okán beszélhetünk. Ezek röviden a következőkben 

összegezhetők.  

 

 

 

 

                                                 
24 Kopátsy Sándor: A fogyasztói társadalom közgazdaságtana. 1992. (http://mek.oszk.hu/) 
25 http://vg.hu hivatkozása Nielsen Co. piackutató társaság adataira. 
26 http://www.origo.hu hivatkozása Nemzetközi Távközlési Egyesület tanulmányára. 
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A tudományos-technikai forradalom máig tartó hatása kiemelkedően érvényesül a híradás, 

távközlés, tömegkommunikáció területén, melyet az alábbi ábra főbb elemeiben szemléltet: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.sz. ábra: Fejlődés az információs technológia és a híradás terén 

 

A mozgatható nyomóelemes nyomtatás 1453-ban történő megjelenése forradalmi változást 

indított a kommunikációban. Lehetővé tette nem csak a tudományos és művészeti 

alkotások gyorsabb sokszorosítását, hanem az első sajtótermékek, lényegében röplapok 

gyártását. A gőzgép 1812-től történő nyomdai megjelenésével – mintegy 1100 lap/óra 

sebességgel – már létrejön az újságok tömeges gyártásának lehetősége. Az eljárás 

alkalmazásával jelentek már meg a The Times példányai 1814-től.  

 

A távíró 1838-as feltalálást követő rohamos terjedése egyben hozzájárult a napilapok 

megjelentetéséhez szükséges hírek gyors továbbításához. További lendületet ad a 

fejlődésének a rotációs nyomdagép 1863-ás és a telefon 1876-os feltalálása.  

 

A rádiózás és televíziózás két világháború közötti megjelenése és elterjedése pedig 

alapvetően kezdte átformálni a társadalmi integrációhoz kapcsolódó kommunikációs 

folyamatot, így például a hitleri invázióval szembenéző Anglia közösségi 
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összetartozásának egyik meghatározó elemévé váltak Churchill beszédei, amelyek egy 

részét a rádióban mondott. Unokája így összegzi ezt az időszakot:  

„Amióta William Caxton 1474-ben feltalálta a nyomdagépet, hosszú évszázadokon át a 

tömegkommunikáció egyetlen eszköze a sajtó volt, amely a huszadik század elejére egy 

maroknyi médiamogul kezébe került, akik egyénileg és kollektívan óriás politikai 

hatalomra tettek szert. De 1924-ben, alig tizenöt évvel a második világháború kitörése 

előtt, Stanley Baldwin első brit miniszterelnök rádióbeszédet mondott. Akkoriban csupán 

125 000 rádiókészülék volt az egész országban, 1940-re viszont ez a szám tízmillióra nőtt, 

vagyis szinte minden otthonban és kétségkívül minden kocsmában volt már rádió. Ez a 

technológiai áttörés közvetlen kapcsolatot jelentett Churchill és a tömegek között, és 

felbecsülhetetlen értéknek bizonyult”.27  

 

Hogy a rádiónak és ezen keresztül az említett beszédeknek Anglián túl is milyen 

meghatározó, néha a szó szoros értelmében életbevágó szerepe volt a közösségek életében, 

jól szemlélteti a következő, a varsói gettófelkelés egyik túlélőjétől származó idézet. „Mr. 

Churchill, én tizenkét éves voltam a gettóban a felkelés idején, amikor a náci 

rohamosztagok ránk támadtak, hogy elhurcoljanak bennünket a koncentrációs táborokba. 

Ahányszor csak az ön nagyapja beszédet mondott a BBC-n, mindnyájan a rádió elé 

gyűltünk. Én nem értettem angolul, de tudtam, ha a családomnak és nekem van reményünk 

ennek a háborúnak a túlélésére, az csakis ennek az erős, láthatatlan hangnak lesz 

köszönhető, amelyet én nem is értek.”28 

 

Az említett idézetekből is jól látható, hogy a tömegkommunikáció mekkora hatást 

gyakorolt az emberek gondolkodására, összetartozás érzetére már a rádiózás és televíziózás 

kezdeti szakaszában is. Ugyanakkor a történelmi korszak ismerői pontosan láthatják már itt 

is, hogy nem a tömegkommunikáció eszközei jók vagy rosszak, hanem az azokat használó 

emberek. Ugyanis még az egyik oldalon a túlélésért folytatott harcot segítette, addig a náci 

háborús propaganda kezében – különösen a filmhíradással – a pusztító erő eszközévé vált.   

 

A fejlődés dinamikája a II. világháborút követően sem szakadt meg, sőt az első távközlési 

műhold 1958-as felbocsátásával új dimenzióba lépett. Az első személyi számítógépek (PC) 

1981-től kezdődő kereskedelmi gyártása, és ezzel együtt az Internet létrejötte, majd ezt 

                                                 
27 Churchill, W.S.:  Sohase engedjétek! Winston Churchill legjobb beszédei. Európa, 2006. (7. o.) 
28 Churchill, W.S.: Sohase engedjétek! Winston Churchill legjobb beszédei. Európa, 2006. (6. o.) 
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követő fejlődése, a kommunikáció lehetőségét szinte korlátlanná tette a posztmodern 

társadalmakban. 

Ezen a ponton érzékelhetővé válik az információs társadalom – a technikai fejlődésen 

túlmutató – politikai és társadalmi viszonyokkal szorosan összefüggő kérdése, amelyet a 

magyar példa is jól szemléltet. Amíg az Egyesült Államok után az 1960-as évektől 

kezdődően sorra jelentek meg a kereskedelmi televíziók Európa nyugati részében, addig a 

keleti blokkban lényegében nem létezett a kereskedelmi televíziózás gyakorlata a 

rendszerváltások bekövetkezéséig, bár erre minden technikai feltétel adott volt.  

 

Hazánkban a 90-es évek társadalmi-politikai fordulatát követően, a jogalkotás 

folyamataként, csak 1995. karácsony előtt fogadta el az Országgyűlés a médiatörvényt29, 

amely – az európai gyakorlatnak megfelelően – megteremtette a közszolgálati, valamint a 

kereskedelmi rádiózás és televíziózás kettős rendszerét. Az Országos Rádió és Televízió 

Testület (ORTT) 1997. januári pályázatát követően még az év során megkezdődött a 

kereskedelmi rádiózás és televíziózás 2-2 országos sugárzású kereskedelmi rádió-, illetve 

televízióadóval.  

 

A társadalmi változás jellemzőivel összhangban T. H. Marshall elsősorban az állampolgári 

jogok fejlődését emeli ki, és erről a következőket jegyzi meg: „Amikor az állampolgári jog 

három eleme szétvált, hamarosan már beszélő viszonyban is alig voltak. Annyira teljes volt 

a válásuk, hogy a történelmi pontosság durva megsértése nélkül, mindegyikük életében a 

kifejlődési szakaszt más századra lehet tenni: a polgári jognál a 18.-ra, a politikai jognál a 

19.-re és a szociális jognál a 20.-ra. Persze ezeket a szakaszokat érdemes rugalmassággal 

kezelni, és van néhány átfedés, különösen az utolsó kettőnél.”30 A polgári jogok esetében 

különösen a törvényhozói és bírói hatalom szétválasztásáról, a vallásszabadságról, az 

egyesülési törvényről, a munka és foglalkozás szabad megválasztásáról; a politikai jogok 

esetében elsősorban a választás és választhatóság jogának kiteljesedéséről; a szociális 

jogoknál elsősorban a tanuláshoz való jogról és a kisebbségi csoportok védelméről kell 

említést tenni. Megjegyzendő, hogy bár az állampolgári jogok kialakulása a fejlett 

társadalmakban valóban köthető egy-egy korszakhoz, fejlődésükben ugyanakkor egyrészt 

                                                 
29 1996. évi I. tv. 
30 Marshall, T. H.: Az állampolgárság fejlődése a 19. század végéig. In: Ferge – Lévai (szerk.) A jóléti állam. 
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék és a T-Twins, 1991. (50-58. o.) 
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szoros kapcsolat – egymásra épülés – mutatkozik, másrészt időpontját tekintve még a 

fejlett régiók országaiban is némi különbségeket mutat.  

A kelet-európai térség megkésett társadalmi fejlődése összhangban van azokkal a magyar 

szociológiai tanulmányokkal, amelyek a félbeszakadt polgárosodás elméleteként 

ismertek.31 Ez a megkésettség – mint láttuk – az információk terjesztésével, továbbá a 

közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő jogok kapcsán is megfigyelhető, mintegy 

30-40 éves lemaradást jelent. Hazánkban ezek döntően az elmúlt évtizedek törvényalkotási 

dömpingjének termékei, mivel a rendszerváltás feladatai „az Országgyűlés számára 

törvényalkotási ’kényszerhelyzetet’ teremtettek, s csak lassan enyhülő törvényhozási 

teherrel járnak.”32 

 

A technikai és társadalmi fejlődésen túl a harmadik fő jellemzője az információs 

társadalomnak a gazdaságra gyakorolt sajátos hatása. Az információs társadalomban a 

piaci szférában hatalmas erőforrások szerveződnek az információk létrehozása és elosztása 

területén. Az egyik oldalról a telekommunikációs és számítástechnikai berendezések 

gyártása és vásárlása, a másik oldalról a hír, reklám és szórakoztatóipar dinamikus 

fejlődése jellemző. Az ezredfordulót követő évektől például a médiapiaci kiadások 

hazánkban meghaladják a védelmi tárca költségvetésének összegét.33 

 

Az információkkal leginkább különböző szervezetek rendelkeznek, melyek napjainkra 

átszövik a társadalmi rendszereket. A szervezetek alapvető jellemzőivel, azok lényegének 

megragadásával – összefüggésben az említett részkérdések vizsgálatára irányuló 

törekvésekkel – számos szervezetszociológiai irányzat foglalkozott az elmúlt 

évtizedekben34.  A különböző szervezetszociológiai paradigmák alapvetően két nagy 

csoportba sorolhatók, attól függően, hogy inkább nyitott, vagy inkább zárt rendszerként 

fogják fel a szervezetet. Korunk változásai abba az irányba mutatnak, hogy a nyitottságot 

hangsúlyozó modellek uralkodóvá váltak, és ezzel összefüggésben a szervezetszociológiai 

és szervezeti kommunikációs kérdésekben jelentős irányváltás zajlik.35 A változás lényege, 

hogy a szervezetek környezetüket nem tekintik adottnak, hanem azt különböző 

                                                 
31 Erdei: A magyar társadalomról. Akadémia, 1980. 
   Szelényi: A félbeszakadt polgárosodás elméletének újrafogalmazásai. In: Harmadik út?... Akadémiai, 1992.  
32 Soltész István: Magyarország politikai évkönyve.  1994. (119-139. o.). 
33 Szombath Csaba: Reklámok és hatékony kommunikáció a fogyasztói társadalomban. UH Szemle 2006.7. 
34 Jávor István: A szervezetszociológia gondolati rendszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 
35 Szombath Csaba: Szervezetszociológiai paradigmaváltások kommunikációs vetületei. Humán Szemle, 
1999. 1 



 27

kommunikációs módszerekkel és technikákkal számukra kedvező módon igyekeznek 

befolyásolni.  

A kommunikációs eszközöket és módszereket a szervezetek integráltan alkalmazzák, és 

integrált kommunikációs apparátus alakítanak ki.36 Ezzel együtt - egyes vélemények 

szerint - a technikai fejlődés elért arra a szintre, hogy számos esetben a piaci verseny nem a 

termékek és szolgáltatások színvonalában vagy azok árában jelenik meg, hanem sokkal 

inkább az azokhoz kapcsolt kommunikációban. Az információs társadalmat ezért egy 

jelentősen megnőtt információtömeg jellemzi, amely nyilvánvalóan hatást gyakorol az 

emberek gondolkodására, mégpedig az alábbiak szerint: 

 

− Az emberi figyelem szelektív. A válogatás a bejövő információk között nem 

feltétlenül tudatos. 

− A memória terjedelme korlátozott. Bizonyos információk szükségszerűen 

elvesznek, mert a bejövő információtömeg hatására kiszorulnak. 

− A képi feldolgozás többszörösen hatékonyabb az egyéb érzékszerveken 

keresztül kódolt információknál. 

− Az ismétlések száma növeli az esélyt az információk hosszú távú 

memóriába történő átkerülésének. 

− Az információk raktározása a hosszú távú memóriában a megelőző 

ismeretekhez kapcsolódik. 

− Az előhívások segítik az emlékképek elhalványodásának megakadályozását. 

 

Összességében a haderő vonatkozásában az információs társadalom a következő problémát 

jelenti: a posztindusztriális társadalomban kialakuló információs dömping olyan erős, hogy 

bizonyos témák a versenyben szükségszerűen hátrányba, háttérbe kerülnek.  A védelmi 

szektor vonatkozásában meg kell említenünk, hogy sajátosságai folytán hosszabb ideje 

nem, vagy pusztán alakalomszerűen áll a társadalmi érdeklődés középpontjában. Ezért a 

haderő számára az információs társadalom elsősorban a társadalmi integráció 

szempontjából jelent komoly kihívást. Visszautalva az előző fejezetre, a társadalmi 

integráció alapja a szociális integráció, amelyben értékek, normák, célok, stb. 

megfogalmazása zajlik. A közvetítő elsődlegesen a kommunikációs folyamat, a társadalmi 

                                                 
36 Szombath Csaba: A szervezeti kommunikáció szervezésének intézményesülése. Humán Szemle, 2002.2. 
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diskurzus. A diskurzusból történő kimaradás a szociális integráció meggyengüléséhez, 

hosszabb távon az erre épülő rendszerintegráció elégtelenségéhez vezet.  

Ennek egyik következménye lehet például az alulfinanszírozottság, a hiány, az állandósuló 

hiánygazdálkodás, annak összes következményével. A hiány jelensége és hatása rendkívül 

jól kutatott.37 A hiány azt jelenti, hogy a szervezet letér arról a normál pályáról, amelyen 

halad vagy fejlődik. A szervezetek ugyanakkor nem tudnak huzamosabb időn keresztül a 

normál pályán kívül maradni, mivel a hiány hosszabb távon olyan belső hatásokat generál 

a szervezeten belül, amelyek miatt a célvezérelt cselekvés összeomlik. Ennek alapvető oka, 

hogy a hiány versenyhelyzetben – legyen az piaci vagy információs verseny – maga is 

hiányt okoz, megtöbbszörözve a lemaradást.  

 

A hiány okozta kényszeralkalmazkodás végiggyűrűzik a szervezeten, és felerősödve 

jelentkezik a végpontokon. A normál pályáról való letérés ad hoc megoldások sorozatát és 

kényszercselekvéseket indít el. A kényszercselekvés három fő típusa: a mennyiségi 

csökkentés (pl. leépítések, kiképzési óraszámok visszafogása, stb.), a kényszerhelyettesítés 

(pl. minőségileg rosszabb humán erőforrás, eszközök, raktári készletek felhasználása stb.) 

és az output minőség romlása (pl.: kiképzettség és hadrafoghatóság stb.). A hiány azonban 

nem pusztán a szervezet tényleges teljesítményeiben mérhető. A hiány megmérgezi a 

közösségi kapcsolatokat és a lelki folyamatokat. A hiányhoz történő pillanatnyi 

alkalmazkodás idegességgel, kapkodással, stresszel és bizonytalansággal jár. A hiány 

konfliktusok tömegét hozza létre egyének és csoportok között. Ezért a szervezet, 

amennyiben huzamosabb időn keresztül a normál pályán kívül marad, tartós vagy 

helyrehozhatatlan károsodásokat szenved.  

 

2.3. A civil kontroll kommunikációs aspektusai 

 

A védelmi szektor és a társadalom kapcsolatát leggyakrabban a „civil kontroll” címszó 

alatt tárgyalják. A mindennapi szóhasználatban a civil kontroll kifejezésen következetesen 

a katonák civilek általi ellenőrzését, követelményén pedig a katonai hatalom 

minimalizálását értik. A fogalom mára olyan mértékben beépült a köznapi, a politikai és a 

katonai szóhasználatba, hogy a legtöbb esetben hanyag eleganciával kezelik. Ezzel 

                                                 
37 Kornai János: Hiány. KJK, 1980. 
   Kornai János: Növekedés, hiány és hatékonyság. KJK, 1982.  
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egyidejűleg a nagyvonalú fogalomhasználat mára vélekedéseink és cselekedeteink 

bizonyos fajta korlátjává vált.38 

Elméleti szempontból azonban két uralkodó nézőpont létezik. Az egyik a politikai (jogi) 

kontroll modell, a másik a szociológiai kontroll modell. Az előbbi inkább a mindennapi 

szóhasználathoz közelít39, míg az utóbbi jóval szélesebb értelmű. Szociológiai 

szempontból a kontroll leginkább akkor érvényesül, ha a haderő minél inkább kapcsolódik 

a társadalom szélesebb értelembe vett üzemmenetéhez, azaz a haderő a társadalomba 

integrálódott.40  

 

A társadalmi integrációval összefüggésben az értekezés vonatkozó fejezete bemutatja az 

integráció két alapvető, egymással összefüggő, de főbb jellemzőivel és funkcióival 

egymástól lényegileg különböző formáját, a rendszerintegrációt (pl.: munkamegosztás, 

szabályzás, ellenőrzés) és a szociális integrációt (norma, érték, cél). A politikai (jogi) 

kontrollmodell az integrációval összefüggésben a rendszerintegrációra helyezi a hangsúlyt, 

míg a szociológiai kontrollmodell a szociális integrációra.  

 

A politikai (jogi) megközelítés elsősorban azt feltételezi, hogy a formális jogszabályok 

tömege, a hatalommegosztás alkotmányos garanciái – azaz a hatalmi ágak közötti 

egyensúly –, valamint ezek hatékony működése biztosítja a haderő polgári ellenőrzését. Az 

egyes hatalmi ágensek magas szintű jogszabályokban meghatározott kompetenciákkal 

rendelkeznek az irányítás és az ellenőrzés terén. Ennek keretében a törvények és az egyéb 

jogszabályok láncolata behatárolja a védelmi szféra, ezen belül a katonák mozgásterét; a 

mindenkori végrehajtó hatalom ezen törvényes keretek között alakíthatja védelempoltikai 

céljait és törekvéseit. A jogi normáktól eltérő magatartásokat az erre illetékes hatóságok 

szankcionálják. Ebből következőleg a politikai (jogi) nézőpont alapvetően bürokratikus. A 

modell optimális állapotot feltételez, amelyben minden cselekvés pontosan körülhatárolt a 

megfelelő szintű szabályozókkal. A modellben megjelenő szereplőkről feltételezett, hogy 

ezen írott normák ismeretében alakítják cselekedeteiket. Az ettől eltérő magatartásformák 

következetesen szankcionáltak. Ebben az optimális állapotban a civil kontroll 

                                                 
38 Szombath Csaba: A védelmi szektor társadalompolitikája. Humán Szemle, 2001. 
39 Gyarmati István: Viták és változások a magyar biztonságpolitikába. In.: Magyarország politikai évkönyve. 
1990. (246-253. o.). 
    Fehér József: A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrálása (tervezet). Új Honvédségi 
Szemle 1997. 11. (21-32. o.),  
40 Szabó János: Hadsereg és civil ellenőrzés. In.: Társadalmi szemle. 1995. 5. 
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maximalizált, a paradigma apostolai pedig az esetleges kilengéseket újabb és újabb 

jogszabályok és alacsonyabb szintű rendelkezések tömegeivel kezelik. 

 

A modell - lényegét tekintve - az életvilág fogalmát a legteljesebb mértékben leszűkíti. Az 

adott szférát az életvilág más területeitől kemény határok választják el. Ennél fogva az 

értelmezés sokkal inkább statikus, mint dinamikus egyensúlyt feltételez. Kizárja mindazon 

befolyásokat, amelyek a szabályok követését, a kemény hierarchiát, a fegyelmet 

megtörhetik, alááshatják. Így a modell a kulturális közeget és a társadalmi cselekvést 

normatív szabályok által determináltnak tekinti. Kizárja mind az érdekek, mind az egyéni 

szükségletek, mind az informális csoportképződés szervezetre gyakorolt hatásait. Azt 

feltételezi, hogy a szabályzás, ellenőrzés és büntetés terén megfelelő hatáskörrel 

rendelkező csoportok a szervezetet a normál pálya közelében képesek tartani. A kontroll 

funkció lényegében az egyes hatalmi ágensek hatékony működésének feltételezésén 

alapszik, és erre leszűkített értelmet kap.   

 

Ez azonban a valóságban közelről sincs így. Csak egy példát említve: „a magyar 

országgyűlés alapvetően törvényhozó típusú, míg a nyugati országokban – a kialakult és 

stabilizálódott törvényi szabályzók mellett – egyre inkább erősödik a parlament ellenőrző 

funkciója. Az országgyűlésben sajnos nincs hagyománya a végrehajtó szervek feletti aktív 

ellenőrzésnek, ezt nem segíti a bizottságok összetétele sem, ráadásul hiányzik a bizottsági 

munkát ebből a szempontból támogatni képes szakmai háttér. A parlamenti kontroll 

elégtelensége a visszacsatolási folyamatot elnehezíti, akadályozza a szükséges jogszabályi 

korrekciókat, és elodázza a szükséges kiegészítéseket is.”41 A politikai (jogi) 

kontrollmodell a közvetett társadalmi kontrollon alapszik, és működésének sajátossága 

folytán a kontrollnak csak egy bizonyos részét képes biztosítani, elsősorban a 

rendszerintegrációval összefüggésben.  

 

A szociológiai kontrollmodell ezzel szemben a szociális integrációra helyezi a hangsúlyt. A 

szónak nem csak az eddig tárgyalt értelme okán, miszerint a hatalmi berendezkedés 

önmagában is társadalmi értékek, normák, célok stb. által meghatározott, azaz a 

hatalommegosztás ágenseinek hatalma is a szociális integráción alapszik. A kontroll 

                                                 
41Nunez, Richard: Néhány megjegyzés a magyar Parlament felügyeleti funkciójáról. Magyarország politikai 
évkönyve, 1991. (147-147. o. ). 
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kapcsán a társadalmi integráció ezen túlmutat. E felfogás szerint a civil kontroll akkor 

működik jól, ha a szociális integráció egy aggregátummal kapcsolatban minél teljesebb 

körű, azaz legitimitása minél szélesebb társadalmi bázisból származik.  

Ez alatt elsősorban azt kell értenünk, hogy a haderő nem pusztán a társadalmi 

munkamegosztásban elfoglalt helye alapján elfogadott, hanem a szervezet a társadalmi 

dialógus aktív szereplője is. Érték- és normarendszerét tekintve a vele szemben 

megfogalmazott társadalmi elvárásokhoz igazodik, tevékenységének nyilvánossága 

kapcsán a normál pályától történő eltávolodása esetén nem közvetett módon, hanem 

elsősorban közvetlen társadalmi kontrollon alapszik. Ez a közvetlen társadalmi kontroll 

azonban döntően nem kényszereken, hanem egyetértésen, az interakciók során közösen 

kialakított értékeken, normákon, célokon alapul, amelyek a szocializáció és a társadalmi 

cselekvés folyamatában belsővé váltak. Emiatt a haderő esetében sem fogalmazódnak meg 

a társadalom céljaitól jelentősen eltérő törekvések, a normakövetés kulturálisan – 

elsősorban az uralkodó értékrendnek megfelelően – meghatározott. Az életvilágot ebben a 

modellben nem zárják le merev határok. A társadalmi változások hatására a szervezeten 

belüli kulturális újratermelés, az érték- és normarendszer változása folyamatos és 

természetes, az ehhez történő alkalmazkodás – a megfelelő keretek között, a rendszer 

nyitottsága folytán – gyakorlatilag spontán folyamat.  

 

A szociológiai kontrollmodell képviselői ezért inkább támogatják a szervezeti 

kommunikáció módszereinek és eszközeinek fejlesztését, a civil szervezetekkel történő 

szélesebb körű együttműködést, a katonai oktatási intézmények nyitottságának erősítését, 

konvertálhatóbb ismeretek elsajátítását, a civil és katonai szféra közötti átjárhatóság 

kialakítását. Hangsúlyozzák továbbá a katonák és katonacsaládok horizontális társadalmi 

betagozódásának szükségességét, azaz az azonos társadalmi presztízsű csoportokkal 

fenntartott kapcsolatok elmélyítésének segítését. Bár a politikai (jogi) és a szociológiai 

kontrollmodell különbözik egymástól, a kutatók mára egyetértenek abban, hogy ezek 

inkább kiegészítő jellegűek.  

 

2.4. A fejezetre vonatkozó részkövetkeztetések, 
az elméletek összegzése, az elméleti alapokból levonható következtetések 

 

Az alkalmazott kutatások hátterében – mint amilyen a vizsgált problémakör – általában az 

alapkutatások alapján kirajzolódó szemléletmód húzódik meg.  Mint az látható volt, 
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többféle, néha jelentősen eltérő tudományos modell uralja a szociológia főbb irányzatait. A 

vonatkozó szakirodalom vázlatos bemutatása ezeket rendszerezi a társadalmi integrációval, 

az információs társadalommal és a civil kontrollal összefüggésben.  

Ez adja azt a szemléletmódot, amely alapján az alkalmazott kutatás célja, jelentősége 

egyáltalán megérthető. A szemlélet meghatározza az alkalmazott kutatás főbb irányait, a 

téma kapcsán releváns kutatási kérdéseket. Egyes nézőpontokból bizonyos kérdések 

fontosnak látszanak, míg más kérdések kisebb súllyal, vagy egyáltalán nem esnek latba. 

Sajnálatos módon : „Egyetlen elmélet sem tud magyarázattal szolgálni minden tényre… A 

való világ nyilvánvalóan a keverékek, irracionalitások és képtelenségek világa; hús-vér 

személyiségek, intézmények és hiedelmek nem gyömöszölhetők bele takaros elméleti 

kategóriákba. Ámde takaros logikai kategóriákra szükség van, ha hasznosan, 

eredményesen akarunk gondolkodni a valóságos világról, amelyben élünk, és ebből 

tanulságokat kívánunk levonni szélesebb körű alkalmazásra.”42 Ezek a tanulságok a kutatás 

hátterében lévő főbb elméleti orientációk alapján a következők: 

 

- A szociológia egyik meghatározó – az alapparadigmákkal szorosan összefüggő – 

kérdése a társadalmi integráció problémája. 

- A társadalmi integráció a bemutatott szociológiai nézőpontok alapján két fő 

dimenzióban, szociális- és rendszerintegráció viszonylatában értelmezhető.  

- A szociális integráció, mint értékeket, normákat, csoportcélokat, szabálykövetést 

stb. meghatározó folyamat alapvetőnek tekinthető, amelyre a rendszerintegráció 

(például a hatalom- és munkamegosztás) épül. 

- A társadalmi integráció létrejöttének legfőbb „közvetítője” a kommunikáció. Az 

ideálishoz közelítő integráció univerzális, torzítatlan, uralommentes 

kommunikációs térben bontakozhat ki. 

- Azon egyének vagy különböző társadalmi aggregátumok esetében, amelyek a 

kommunikációs folyamat elégtelenségei folytán az univerzális dialógusból 

kimaradnak, vagy abban háttérbe szorulnak, a szociális integráltság 

megkérdőjelezhető.  

- Szociális integráció hiánya vagy csökkenése esetén rendszerszerűen integrált 

elemek nem jönnek létre, vagy hosszabb távon nem maradnak fent. A szociális 

integráció hiányai a rendszerszerű integráció problémáihoz vezetnek. 

                                                 
42Huntington, S. P .: A katona és az állam. Zrínyi – Atlanti, 1994. (5. o.) 
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- Az információs társadalomban sajátos – az egyéb társadalmi képződményekre nem 

jellemző – kommunikációs tér jön létre. 

- Ez a kommunikációs tér döntően három tényező együttes dimenziójában ragadható 

meg: egyrészt a technológiai fejlődés, különösen a távközlés és informatika terén; 

másrészt a társadalmi fejlődés, különösen az állampolgári jogok fejődése területén; 

harmadrészt a gazdaság területén, különösen az információs versennyel 

összefüggésben. 

- A társadalmi integrációt befolyásoló sajátos kommunikációs tér – a három említett 

dimenziót figyelembe véve – a csak a posztindusztriális társadalmak esetében jön 

létre, azaz a világ társadalmainak kisebb, fejlettebb részét érinti döntően a ’60-as, 

’80-as évektől kezdődően. 

- Hazánk esetében az említett sajátosságokról – a megkésett társadalmi fejlődés, 

vagy a félbeszakadt polgárosodás elméletével összhangban – csak az elmúlt évtized 

kapcsán beszélhetünk. 

- Vizsgálatuk tárgya – „a Magyar Honvédség társadalmi integrációjának 

kommunikációs aspektusai az információs társadalom keretei között” – ezért 

aktuális, és vizsgálódás szempontjából elsősorban az elmúlt étized szervezeti 

kommunikációs folyamatának jellemzőire kell, hogy koncentráljon. 

- A kommunikációs folyamatok kutatása alapján a haderő társadalmi 

integráltságának alapvető jellemzői ragadhatók meg az újfajta társadalmi 

kommunikációs térben. Ugyanakkor kutatásokkal igazolt, hogy a modern 

hadseregek és a társadalom viszonyrendszerének a kommunikáción túl is léteznek 

meghatározó vonásai.43 

- A szociális integráció hiányosságaival részben magyarázhatóvá válnak bizonyos, 

már a rendszerintegráció szintjén jelentkező problémák (pl.: szervezeti 

teljesítmény, munkaerő-piaci helyzet, fluktuáció, hiánygazdálkodás, stb.). 

- Az integráltság foka a haderő vonatkozásában lényegében a civil kontrollal 

összefüggő kérdéseket vet fel, különösen a szociológiai kontrollmodell 

aspektusából. 

- Szociológia nézőpontból ugyanis – eltérően a politikai (jogi) kontrollmodelltől – a 

civil kontroll elsősorban a szociális integráció folyamatából ered, azaz az 

                                                 
43 Kiss Zoltán László: A magyar katonai elit 1945-1989. ZMNE Egyetemi Kiadó, 2005. 84-87.o. 
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univerzális kommunikációs folyamatban létrejövő cél-, érték-, norma- és nem 

utolsó sorban szociális szabályzórendszer eredője.   

- Az integráció sérülésével lényegében a civil kontroll sérül, és a tökéletlen 

szabályzás hiányában a szervezet a „normál pályán” kívül, attól jelentősen eltérve 

is mozoghat. 

- A kommunikációs folyamat esetleges problémái ezért hosszabb távon az 

integrációval, a kontrollal, a hatékonysággal, végső esetben pedig a haderő 

szükségességével, fennmaradásával, létezésével összefüggő kérdéseket vetnek fel. 

 

Utóbbi kérdés egyeseknek talán kevésbé az elméletekből származó felvetésnek, sokkal 

inkább fikciónak tűnik. Ugyanakkor valaminek az elhalása legtöbbször nem egyik 

pillanatról a másikra történik, hanem sokkal inkább – hasonlóan a természethez – 

részeiben, folyamatos leépüléssel. Ez utóbbival sincs semmi probléma, hiszen a változás a 

természet rendje szerinti dolog. Ugyanakkor társadalmi aggregátumokkal összefüggésben 

sajátos törvényszerűségek uralkodnak, ezért egy demokratikus társadalomban az a 

normális, ha egy intézmény megszűnése vagy fennmaradása a szociális integrációval 

összefüggésben, és megfelelő kommunikációs folyamatok alapján jön létre. 

 

Mint azt a mottóban jeleztük „Elég a hazának az, ha mindenki elvégzi a maga feladatát.”44 

A kommunikatív cselekvéselmélettel összhangban elegendő lenne a hazának az, ha 

mindenki a maga módján csatlakozni próbálna a társadalmi kommunikációs folyamathoz. 

Elég lenne az, ha az eszményi kommunikációs tér kialakításában meghatározó szerepet 

játszó csoportok és vezetők az univerzális, a torzítatlan és uralommentes kommunikáció 

megteremtésén fáradoznának, és egyéni vagy csoportérdekeik mentén nem az információk 

áramlásának akadályozásával, visszatartásával vagy manipulálásával lennének elfoglalva. 

Elég a hazának az is, ebből a nézőpontból, ha egy kutató megteszi a maga dolgát, és sajátos 

tudásával megpróbál rámutatni arra, hogy hol vannak az említett eszményi kommunikációs 

helyzetet és ezzel a társadalmi integrációt és kontrollt akadályozó tényezők.  

 

Sajnos, továbbra is, „korunknak, melyre a világ racionalizálása, intellektualizálása s 

mindenek előtt varázslat alóli feloldása jellemző, az a sorsa, hogy éppen a végső és 

                                                 
44 Epiktétosz: Kézikönyvecske. Európa, 1978. (16. o.). 
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legmagasabb rendű értékek húzódnak vissza a nyilvánosságból… „a katedraprófécia pedig 

végképp csak fanatikus szektákat fog teremteni, valódi közösségeket soha.”45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 
A Magyar Honvédség belső kommunikációs rendszerének 

jelenlegi jellemzői a kutatási adatok tükrében 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, 1995. (50. o.) 
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Az utóbbi években, a haderő szervezeti kultúraváltásával összhangban, egyre több írás 

foglalkozott a belső kommunikáció kérdésével mind elméleti, mind gyakorlati – elsősorban 

vezetői – nézőpontból.  Kétségtelen tény, hogy a szervezetszociológiai modellek közül az 

1970-es években kialakuló szervezeti kultúra irányzat jelentős utat járt be, és napjainkra 

többé-kevésbé sikeresen integrálta a szervezetelméleti irányzatok lényeges elemeit46, 

mégis, hasonlóan más modellekhez, ez a nézőpont sem bír a társadalmi cselekvés 

szempontjából teljes körű magyarázóerővel.47  

 

Az értekezés tárgyát tekintve a Magyar Honvédség belső kommunikációs rendszerének 

hatékony működése a társadalmi integráció szempontjából alaptényező. Egy szervezet, egy 

célvezérelt rendszer hatékony társadalmi integrációja nem képzelhető el anélkül, hogy a 

rendszer belülről nem integrált. A társadalom ugyanis nem képes csoportként integrálni 

aggregátumokat, ha határai nem meghatározhatóak, önállóságuk célok, normák, értékek, 

feladatok, funkciók és nem utolsósorban szervezeti kommunikációjuk mentén nem 

körülírható. A szervezet tagjai ennek ellenére természetesen lehetnek a társadalom részben 

integrált tagjai, de elsősorban nem a szervezeti integráción keresztül.  Az integráció akkor 

tekinthető teljesnek, ha az adott közösség (társadalom, szervezet, csoport, stb.) 

rendszerintegráció és szociális integráció szempontjából is integráltnak mondható48. Annak 

hogy egy rendszer, mint például a honvédség, milyen mértékben tekinthető belülről 

integráltnak, egyik alapvető jellemzője a belső kommunikációs folyamatok hatékonysága.  

 

A haderő belső kommunikációs rendszerének hatékonyságvizsgálata azonban empirikus 

adatok alapján nem éppen egyszerű feladat. Elsősorban azért nem, mert ilyen jellegű 

kutatásra az elmúlt tíz évben két esetben került sor: 2005-ben és 2006-ban49, és további egy 

                                                 
46 Szabó János: Az önkéntes haderő szervezeti kultúraváltása. Zrínyi Kiadó, 2006. 
47 Szombath Csaba: Amiről a szervezeti kultúra paradigma nem mond semmit. Társadalom és Honvédelem. 
Megjelenés alatt. 
48 Ferge Zsuzsa: Variációk a társadalmi integráció témájára. Esély 1990.1. 
49 HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a Magyar 
Honvédség belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2005, 2006. 
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kutatás részben kommunikáció szempontú megközelítéssel kiegészítve lett elkészítve50. A 

kutatási eredmények részben publikálásra kerültek 51. Az elemzési szempontok hátterét a 

következő fejezet, mint elméleti keret adja. 

3.1. A belső kommunikáció összetett jellege, különböző csatornái 

 

Az ipari társadalmak kialakulásának kezdetén a szervezetek vezetésében a kommunikáció 

kérdése a vezetői funkciókon kívül eső, úgynevezett formai elemnek számított. A vezetők 

– mint minden formai elemet – a kommunikációt is igyekeztek a minimumon tartani. A 

kommunikációs aktusokat rendkívül szűkkörűen értelmezték, a szervezet vezetéséhez 

elengedhetetlenül szükséges funkcionális kommunikációs tevékenységen túl (szolgálati és 

szakmai út), minden egyéb kommunikációs tevékenység a formális, protokolláris vezetői 

tevékenységek közé tartozott. Különösen igaz volt ez a szervezeteken belüli 

kommunikációra. A dolgozók kvázi gépként funkcionáltak és őket, adott esetben, mint a 

nem tökéletesen működő gépeket vagy alkatrészeket, egyszerűen kicserélték. Ez a vezetői 

felfogás az adott társadalmi keretek között csak az alábbiak miatt lehetett működőképes: 

 

− a munkavégzés a kvalifikált munkaerő használatát nem igényelte; 

− a kvalifikálatlan munkaerőből munkaerő felesleg volt; 

− a kvalifikált munkaerő igénye kis számú volt; 

− kvalifikált munkaerőből piaci túlkínálat volt; 

− a munkavállalói jogok nem, vagy csak korlátozottan voltak törvényileg garantálva; 

− a munkavállalók érdekképviseletei nem léteztek, vagy a fenti okok miatt 

működésük korlátozottan, és nem kellő hatékonysággal érvényesülhetett; 

− a vezetői hatalom szinte korlátlan; 

− a szaktudás specializációjának kezdetén a vezetők kvázi polihisztorként működnek. 

 

A fent felvázolt társadalomtörténeti környezet - és az ehhez kapcsolódó vezetéselmélet - 

lényegében a második világháborút követő évekig általánosan fennmaradt, és a 

szakirodalomban „X” vezetési filozófiaként találhatjuk meg. Lényege: az ember lusta; saját 

érdeke mozgatja; kevés munkáért sok bért akar; kijátssza a főnökét; mindent le kell 

                                                 
50 Szombath Csaba: A belső kommunikáció helyzete. In: A honvédség személyi állományának jelenlegi 
állapota, szociológiai mutatói; teljesítményei és viszonya a változáshoz. Kutatási Jelentés. ZMNE 
Szociológia- Pszichológia és Pedagógia Tanszék, Szociológia Szakcsoport. 
51 Szombath Csaba: a belső kommunikáció összetett jellege és jelenlegi helyzete. Honvédség és Társadalom, 
2006.3. (102-126) 
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szabályozni; a lehető legkisebb önállóságot kell hagyni; folyamatosan kell ellenőrizni; az 

eltérést következetesen kell szankcionálni. 

 

A munka világával kapcsolatos változások egyik fordulópontja volt - az emberi 

szabadságjogok fejlődésével összhangban - a politikai vagy kollektív jogok, így az 

egyesüléshez való jog kivívása.  

A folyamat a XIX. század közepétől, az ipari társadalmak korától, átnyúlik a XX. század 

első évtizedeire és a szociális és kulturális jogok kialakulásával összhangban teljesedik ki. 

Ebben a folyamatban kétségkívül jelentős lépés volt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

(ILO) 1919-es létrehozása, melynek alapokmánya XIII. fejezetként része lett a Versailles-i 

Békeszerződésnek. Az ILO 1946-ban az ENSZ első szakosodott szervezete lett, amely 

küzd a társadalmi igazságosságért és az általánosan elismert emberi és munkaügyi 

jogokért. Megalakulásától a szervezet 185 egyezményt, és további 195 ajánlást fogadott el. 

A munka világára vonatkozó magas szintű egyezmények, és ezek ratifikációja a jogállami 

törvényi környezetben megteremtette a valós lehetőségét a munkáltatók és a 

munkavállalók közötti szabályozott párbeszédnek (az érdekegyeztetés fórumai).  

 

A fent leírtakkal lényegében párhuzamosan, a két világháború közötti időszakban indul 

útjára egy másik – napjainkban „Y” vezetési filozófiaként emlegetett - vezetéselméleti 

gondolkodásmód, melynek alapjai a 1920-as évek végén E. Mayo által, a Western Electric 

megbízásából végzet kísérletekhez köthetők. Megállapítása szerint, a termelékenység nem 

annyira a munka tárgyi körülményeitől függ, hanem sokkal inkább attól, hogy a munkások 

hogyan érzik magukat a munkahelyükön. Ennek alapjai pedig a vezetés és a munkások 

közötti viszonyban, továbbá a munkacsoporton belüli emberi kapcsolatokban 

gyökereztethetők. Ezek a kísérletek és a belőlük levont következtetések lényegében a 

human recourse management (HRM) „lágy” szemléletmódja alapjainak tekinthetők. Mayo 

a munkahelyi kapcsolatok javítása érdekében – egyebek mellett – javasolta úgynevezett 

„tanácsadók” alkalmazását, akiknek a dolgozók elmondhatják problémáikat, 

észrevételeiket, javaslataikat (vállalaton belüli public relations - PR hálózat).  

 

A második világháborút követően az 1960-as években C. Rogers és A. Maslow nevével 

fémjelzett humanisztikus pszichológiai52 megközelítés további teret adott a vezetői 

                                                 
52Thorne, M. –Henley, T. B.: A pszichológia története. Glória, 2000. 
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szemléletmód változásnak. Az optimista szemlélet középpontjában az önmegvalósítás, 

mint alapvető motivációs faktor helyezkedik el. Az ember ebből a nézőpontból: nem lusta, 

szeret dolgozni; a hasznos munka, a közösség iránti tenni akarás és a minőségi 

végeredmény motiválja; saját érdekeit a szervezeti érdekkel összhangba tudja hozni; 

együttműködik vezetőivel, kollégáival; önállósága növeli a kreativitást, mely segíti a 

szervezeti célok elérését. 

A posztindusztriális társadalmakban az emberi jogok fejlődésével, a tudományos-technikai 

forradalom előrehaladtával, a gazdaság szféra jelentősen átalakult. Az ipari társadalmakkal 

ellentétben a tudást és a munkaerő-piacot is sajátos jegyek jellemzik: 

 

− a munkavégzés nagyrészt kvalifikált munkaerő használatát igényli; 

− a kvalifikált munkaerő igénye nagy számú; 

− a kvalifikált munkaerőből hiány és felesleg egyszerre mutatkozik; 

− a kvalifikált munkaerő drága, gyakran nehezen pótolható; 

− a munkavállalói jogok törvényileg garantáltak; 

− a munkavállalók érdekképviseletei léteznek, működésük intézményei (szabályzók 

és struktúrák) kialakultak;  

− a vezetők hatalma korlátozott; 

− a szaktudás specializációja kapcsán a vezetők szerepe korántsem polihisztori, 

sokkal inkább koordinatív, instrumentális szerep.  

 

E rövid társadalomtörténeti kitekintés alapján két dolgot szükséges megállapítanunk. Az 

egyik, hogy korunkra jelentősen megváltozott a modern munkaszervezet társadalmi 

környezete, a munka jellege, szaktudás igénye, stb., melynek hatására nem lehet a régi 

módszerekkel és eszközökkel hatékonyan vezetni. A másik, a szervezetek belső 

kommunikációs rendszerérének összetettsége. Az eddigiek alapján megállapítható, hogy 

napjaink szervezeteiben három hivatalos kommunikációs csatorna áll rendelkezésre, 

amelyek kiegészülnek az emberi közösségeket jellemző szociális hálóval.  

 

Az említett csatornák az alábbiak: 

 

− a szolgálati és szakmai út rendszere; 

− az érdekegyeztetés hálózatai; 
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− a belső public relations – belső PR hálózat; 

− az informális kommunikációs háló. 

 

A belső kommunikációs rendszer hatékonyságát a négy csatorna együttes és eredményes 

működése idézi elő, amely meghatározó a szervezeti hatékonyság szempontjából.   

Kommunikációs hálózatról lévén szó, mindegyik csatornára egyaránt igaz, hogy csak 

akkor működik hatékonyan, ha a közlés kétirányú folyamata biztosított, és az információ 

szükséglet időben, torzításmentesen, a címzett igényeinek megfelelő módon kerül 

kielégítésre. Az egyes csatornák működése különösen akkor hatékony, ha a funkciójuknak 

megfelelő szerepet töltenek be. Az egyes kommunikációs csatornák szerepének 

tisztázásához mindenekelőtt fogalmilag el kell különítenünk a kommunikációs és 

információs rendszereket53. 

 

A kommunikációs rendszer alapvetően a szervezet egészére vonatkozó általánosan 

szükséges ismeretekkel, továbbá ezek átadásának módszereivel és eszközeivel írható le. 

Funkcióját tekintve lényegében a szociális integrációt biztosítja a szervezeten belül. Az 

információs rendszer ezzel szemben alapvetően specifikus információkkal, ismeretekkel, 

és az ezek átadásának megfelelő módszerekkel és eszközökkel jellemezhető. Funkcióját 

tekintve pedig elsősorban rendszerintegrációt biztosít a szervezetben. Mindezekkel 

összefüggésben a négy csatorna alapvetően a következő – egymástól eltérő – funkciókkal 

írható le: 

 

− A szolgálati és szakmai út rendszere alapvetően információs rendszer, amely specifikus 

adatok továbbításával biztosítja a szervezeten belüli rendszerintegrációt, és ezzel 

összefüggésben, a munkafeladatok koordinációját és kontrollját. Ennek megfelelően a 

szolgálati és szakmai út csatornáinak minimális a szociális integrációs funkciója. 

 

− Az érdekegyeztetés csatornája is alapvetően információs rendszer, mivel hatékony 

működése éppen abban ragadható meg, hogy a munkaviszonnyal összefüggő anyagi, 

szociális és kulturális érdekeket érintő egyetértési, véleményezési, javaslattételi jogával 

érdemlegesen befolyásolhatja a szervezeti stratégiával, az ezekhez rendelt célokkal, 

                                                 
53 Sztuski J.: Az információs rendszerek szociológiája. In: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció 2. 
Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978. 
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továbbá a vezetőknek a munkafolyamatokkal kapcsolatos döntéseit. Ezzel összhangban ez 

a csatorna is elsősorban rendszerintegrációt szolgál, de az előzőhöz képest nagyobb 

szociális integrációs komponenssel, hiszen a szakszervezetek a fent említett kérdéseken túl 

tájékoztatást kérhetnek és adhatnak a szervezet életével összefüggő általános kérdésekkel 

kapcsolatban is. 

 

− A belső public relations – belső PR hálózat kommunikációs rendszer. A szervezet 

életével kapcsolatos általános információkkal foglalkozik, mégpedig az adatok nem 

specifikusan használható interpretációjával, hanem azok közérdeklődésre számottartó és 

közérthető formáival. A belső PR csatornában áramló információk - szándékoltságukat 

tekintve - tudatosak, tervszerűek, ellenőrzöttek és célzottak. A közösség szervezetről szóló 

ismereteinek, közös tudásának, a szervezeti célokhoz és értékekhez való viszonyának egyik 

alapvető forrása, amely szociális integrációt szolgál.  

 

− Az informális kommunikációs háló, mint nem hivatalos csatorna van jelen a 

szervezetekben, azok rejtett szociális struktúrájához kapcsolódóan. A hivatalos 

csatornákkal ellentétben ez nem tudatosan kialakított információs csatorna. Struktúrája 

általában ismeretlen, a benne áramló információk ugyan általános jellegűek, de 

ellenőrizetlenek, gyakran hiányosak, és a többszörös áttételek miatt torzultak. Bár a 

munkafolyamatok menetére kétség kívül hatással van, funkcióját tekintve az informális 

kommunikációs háló kommunikációs rendszer, mely elsősorban a szociális integrációban 

játszik szerepet. 

 

Összegezve az eddig megfogalmazottakat: a szervezeteken belüli kommunikációs 

csatornák mindegyikének sajátos funkciója van. A belső kommunikáció csatornáit 

komplementaritás jellemzi, ezért kizárólag egymást kiegészítő hatékony működésük képes 

biztosítani a belső kommunikáció összetett rendszerének eredményes működését. Az egyes 

csatornák a sajátos jellemzőkből adódóan nem tudják egymást tökéletesen helyettesíteni. A 

különböző szegmensekben kialakuló információhiányt más csatornák ezért csak részben 

képesek pótolni, kompenzációs hatásuk korlátozott.  

 

A belső kommunikáció helyzetéről a szervezet tagjai rendelkeznek szubjektív 

benyomásokkal, ám a rendszer egészének működési hatékonysága csak kutatások alapján 

ismerhető meg. 
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3.2. A belső kommunikáció helyzete a kutatási eredmények tükrében 

 a három hivatalos csatorna együttes működésének eredményeként   
 

A szervezetek működésével kapcsolatos alapkutatások – a már említett „Y” vezetési 

filozófia megjelenésével és elterjedésével egyidejűleg – számos, a belső kommunikáció 

jelentőségével kapcsolatos megállapításra jutottak. Az említett kutatási eredmények 

tükrében: a belső kommunikáció meghatározó a szervezeten belüli emberi kapcsolatok és 

konfliktusok, a munkahelyi légkör, a közérzet, a szervezeti célok követése, a feladatok 

értelmezése és megoldása, végső soron a szervezeti hatékonyság szempontjából. Az 

alkalmazott kutatások során arra kerestük a választ, hogy az említett tényezőket milyen 

mértékben befolyásolja a belső kommunikáció a haderő vonatkozásában. Az ábrán jól 

látható, hogy a legutóbbi két véleménykutatás alapján a személyi állomány meghatározó 

jelentőséget tulajdonít a belső kommunikációnak, a szervezeti élet egyes területeire 

gyakorolt hatásának. 

(2. sz. ábra: Mennyire befolyásolja a belső kommunikáció... 
Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a 

Magyar Honvédség belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2006.) 
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A százfokú skálára vetített értékek minden változó vonatkozásában a 60-70 pont közötti 

tartományban találhatók, azaz kifejezetten magasnak mondhatók. Igazoltnak tekinthető 

tehát az alapkutatások alapján megfogalmazott feltételezés, miszerint a belső 

kommunikáció összetett hatásmechanizmusa számos, a szervezet életét befolyásoló 

tényezőre jelentős hatást gyakorol és végső soron meghatározó a Magyar Honvédség 

szervezeti hatékonysága szempontjából is (69 pont).   

Jól látható továbbá a kismértékű növekedés minden változó esetében, amely 

feltételezhetőleg a két adatfelvétel közötti időpontban, a szervezet életében bekövetkezett 

változásokkal hozható összhangba. Itt elsősorban – a bevezetőben már említett - a 

szervezet-kultúraváltás és párbeszéd folyamat az, amely tovább növelhette az állomány 

fogékonyságát.  

 

Amennyiben az állomány ilyen nagy jelentőséget tulajdonít a belső kommunikáció 

hatásának, joggal merül fel a kérdés, hogy mi a véleménye a belső kommunikáció jelenlegi 

működéséről. Az állomány több mint egyharmada továbbra is elégedetlen a honvédség 

belső kommunikációjával. Kisebb, pozitív irányú változás tapasztalható az elégedettek és 

azok körében, akik megfelelőnek tekintik a belső kommunikációt. 

(3. sz. ábra: Mennyire elégedett... 
Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a 

Magyar Honvédség belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2006.) 
 

Az átrendeződés elsősorban annak köszönhető, hogy csökkent azok aránya, akik a kérdésre 

nem akartak, vagy nem tudtak válaszolni. Ez összecseng a fogékonyság növekedésére 

vonatkozó előző megállapítással. Összességében azonban megállapítható, hogy az 

állomány több mint egyharmada a belső kommunikációs rendszer működésével 
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elégedetlen, azaz igazoltnak tekinthető az a hipotézis, miszerint a belső kommunikáció 

elégtelensége akadályozza a szervezeten belüli integrációt, és ezzel megnehezíti a haderő 

társadalmi integrációját. 

 

Kicsit részletesebben vizsgálva a belső kommunikációs rendszert annak kiépültségéről, 

működési mechanizmusáról és hatékonyságáról kaphatunk képet. 

Mi a véleménye a MH belsõ kommunikációs rendszerérõl?
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(4. sz. ábra: Vélemény a belső kommunikációs rendszerről... 
Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a 

Magyar Honvédség belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2006.) 
 

Látható, hogy a belső kommunikáció kapcsán, az előző grafikonon szemléltetett 

elégedetlenségen strukturális, szabályzási és módszertani változásokkal egyaránt lehetne 

javítani. A legkritikusabban vélekedő hivatásos állomány negatív megítélésének értékei 

felére csökkentek a két adatfelvétel között, azaz közeledett az állománykategóriák együttes 

átlagához, ami az elindított belső kommunikáció javítását célzó erőfeszítések nem 

látványos, de mindenképpen mérhető eredménye volt. 

 

Ahhoz, hogy az eddigi - általánosságban a belső kommunikáció rendszeréről 

megfogalmazott - megállapításoktól valóban a gyakorlatban is használható, azaz a 

változtatási szándékot segítő következtetésekre jussunk, a belső kommunikáció négy 

elkülöníthető csatornájának működési hatékonyságát kell empirikus adatokkal 

alátámasztva megítélni. Hiszen a négy csatorna (a szolgálati és szakmai út rendszere, az 

érdekegyeztetés hálózatai, a belső public relations – belső PR hálózat, az informális 
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kommunikációs háló) együttes működése adta a belső kommunikációra vonatkozó fenti 

következtetéseket. Ehhez kiindulási pontként elfogadható az állomány elégedettségi 

mutatóit szemléltető grafikon, hogy a hivatalos csatornák működéséről képet kaphassunk. 

Erre az ábrára a későbbiekben a parancsnoki tájékoztatás, az általános tájékoztatás és az 

érdekvédelem változók mentén, azaz mindhárom hivatalos csatorna kapcsán visszautalás 

történik. 

 Mennyire elégedett Ön….? 

 

(5. sz. ábra: Elégedettség mértéke százfokú skálán... 
Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a 

Magyar Honvédség belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2006.) 
 

3.3. A szolgálati és szakmai csatorna fontosabb jellemzői 

 

A szolgálati és szakmai út rendszerének hatékonyságát, mint vezetői kommunikációt, egyik 

oldalról (lefelé irányuló kommunikáció) a parancsnoki tájékoztatás jellemzi. A százfokú 

skálára vetített értékeknél az ötven pont alatti mutatók inkább elégedetlenségre, míg az 

ötven pont felettiek inkább elégedettségre utalnak. Látható, hogy a parancsnoki 

tájékoztatással az állomány, ha nem is kiugróan magas értékkel, de inkább elégedett. Meg 

kell jegyeznünk azt is, hogy a releváns adatok alapján 10-15 ponttal elégedettebb, mint a 

másik két csatorna működésével. Mindezek mellett az elégedettségben a vizsgált 

időszakban négy pontos javulás volt regisztrálható, ami összefüggésbe hozható a beindított 

belső kommunikációs programmal, melyben a parancsnoki állományra kiemelkedő szerep 

hárult. Pozitívnak természetesen még mindig nem a mutató értékét, hanem a változást kell 

tekinteni. Ha figyelembe vesszük a két mérés között eltelt időt – mintegy 1 év – hasonló 
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javulás mellett is további négy év szükséges, hogy az érték abszolút értelemben is pozitív 

tartományba jusson. 

 

A viszonylagos elégedetlenséget a kutatási eredmények tükrében az okozza, hogy 

állománykategóriánként a vezetői tájékoztatás rendszertelen. A megkérdezettek valamivel 

több, mint 50%-a vagy nem tud ilyen tájékoztatókról, vagy azok gyakoriságát egy hónapon 

túlra teszi.  

Nyilvánvaló, hogy ezek azok a fórumok, ahol a szűkszavú feladatszabáson túl a vezető 

előrelátást biztosíthat, értelmezhet kérdéseket, értékelheti a munkát, motiválhatja az 

állományt, stb. Nem véletlen, hogy a 4. ábrán a munka elismertségével kapcsolatos mutató 

szintén rendkívül alacsony - 40 pont körüli értékkel –, lényegében az elégedetlenség 

kategóriájában mozog. A vezetőknek igen kevés motivációs eszköz maradt ténylegesen a 

kezében, de az említett lehetőséget nagyrészt elmulasztják megragadni. 

 

A szolgálati és szakmai út csatornájának másik iránya (a felfelé haladó információ) a lefelé 

haladó információknál kedvezőtlenebb képet mutat.  

Van-e lehetõsége arra, hogy a szolgálati viszonyával, szolgálati körülményeivel, mindennapi 
gondjaival, problémáival kapcsolatos véleményét, észrevételeit a katonai vezetésnek 
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(6. sz. ábra: Véleménynyilvánítás lehetősége... 

Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a 
Magyar Honvédség belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2006.) 

 

Az állománynak csak mintegy 20%-a véli úgy, hogy rendszeres lehetősége van elmondani 

észrevételeit, javaslatait. A gond az, hogy a hivatásos (önkéntes) munkavállalók arra 

törekszenek, hogy szakmájukat professzionális szinten elsajátítsák és műveljék. Ennél 

fogva fokozott igényük van arra, hogy meghallgassák javaslataikat, észrevételeiket, mint 
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területük szakértőinek véleményét. Természetesen tisztában vannak hivatásuk 

szabályaival, és a véleménynyilvánítás lehetőségét a törvényi keretek közé helyezik. A 

probléma az, hogy a kutatás időszakában a válaszadók 32%-a tudott csak szervezeténél 

olyan fórumról, ahol ezt meg is teheti. Kétségtelen tény, hogy ez az adat az előző 

vizsgálatnál még csak 23%-os volt, azaz egy év alatt jelentős előrelépés történt. 

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a mutató még mindig az említett „X” vezetési 

filozófia dominanciáját tükrözi.  

Ezzel együtt a megkérdezettek valamivel több mint 20%-a úgy véli, hogy a vezetőkben 

nincs meg a fogadókészség a javaslatok, vélemények meghallgatására sem. Ez 

nyilvánvalóan a vezetők másodlagos szocializációjával összefüggő súlyos hiba, amit a 

szervezetnek orvosolnia kell. Attól ugyanis, hogy a problémát nem fogalmazhatja meg az 

állomány, vagy azt nem hallgatják meg, a probléma még létezik, sőt gyakran tovább 

eszkalálódik. A javaslatok jelentős része, tapasztalatok szerint, helyi szinteken általában 

megoldható lenne, ha a vezetők erre fogékonyak lennének, és megteremtenék a megfelelő 

fórumokat.  

 

Nyilvánvaló, hogy a problémák egy részének megoldása igényli a magasabb szintű vezetők 

vagy vezető szervek bevonását. Ám a gond az, hogy ezekre a szintekre esetleg el sem jut 

az információ. A megkérdezettek mintegy 55%-a tapasztalt információ-visszatartást, és 

véleményük szerint a felfelé haladó információknak csak 37%-a jut el a felső vezetéshez 

(ez már 6 százalékponttal kedvezőbb, mint az előző felvételnél). Természetesen a 

megkérdezettek egy része – a szervezet rendkívül strukturált jellege miatt - nem tudhatja, 

hogy a javaslatok, problémák mely részének kell felsőbb vezetési szinteken megoldódnia. 

Ugyanakkor a szervezet jellege miatt akár egy javaslat vagy szükségszerű igény 

elakadásának, vagy visszatartásának is rendkívül súlyos következményei lehetnek a 

tevékenység veszélyessége folytán. A felfelé menő információk nem megfelelő kezelése 

ezért jelenleg is előre kiszámíthatatlan kockázatokat rejt magában. 

 

3.4. Az érdekképviseleti csatorna fontosabb kommunikációs jellemzői. 

 

A belső kommunikáció másik meghatározó csatornája a már említett érdekegyeztetési 

rendszer. Társadalomtörténeti okok folytán a valódi érdekképviseleti, érdekvédelmi 
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munkának – a nyugati demokráciákhoz képest – hazánkban meglehetősen szerény 

hagyománya van, és a hadsereg e vonatkozásban is a társadalomtól számos további eltérő 

sajátosságot hordoz. Hazánkban az érdekképviseleti szervezetek létrehozásának valódi 

lehetősége az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény megszületésével teremtődött meg. 

Ezt követően alakultak meg a tárca katona és civil munkavállalóinak érdekvédelmi, 

érdekképviseleti szervezetei: a Honvédségi Dolgozók Szakszervezet (HODOSZ) - 1989, a 

Bajtársai Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) - 1990, a Honvédszakszervezet 

(HOSZ) - 1991, és a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) – 1994.  A következő 

ábrán látható, hogy az érdekképviseleti szervezeti tagság a honvédség állománya körében 

az elmúlt tíz évben mintegy háromszorosára nőtt. 

1996. évi adatok

79%

21%

nem tag
tag

2006. évi adatok

40%

60%

nem tag

tag

 

(7. sz. ábra: Érdekképviseleti szervezetei tagság arányi 
Forrás: ZMNE Szociológia tanszék adatbázisa és HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey 

Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a MH belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2006.) 
 

Az 1996-os kutatás során a megkérdezettek mindösszesen 18%-a jelezte, hogy semmilyen 

körülmények között nem vállalna tagságot. Számolva azzal az eshetőséggel, hogy az 

emberek egy részének tartós beállítódása lehet a tagsági viszony elutasítása, 

megállapítható, hogy a szervezetek potenciális tagságuk háromnegyedét napjainkra elérték. 

Így a munkavállalók 60%-a tagja valamely érdekvédelmi szervezetnek, ami nem csak 

arányaiban, hanem számszerű adataiban is több mint kétszeres növekedést jelent. Az 

említett kutatás által 1996-ban mintegy 7600 főre becsült adat mellett, ma az érdekvédelmi 

szervezetek együttesen 17 400 fő aktív munkavállalót tömörítenek az alábbi megoszlásban: 
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(8. sz. ábra: Forrásadatok a HM Társadalmi Szervezetek Almanachja alapján, 2006.) 
 

 

Az említett négy szervezet - a helyi szintű szerveik, alapszervezeteik érdekvédelmi, 

érdekképviseleti tevékenysége mellett - jelenleg aktívan részt vesz az 1992-ben alapított 

Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkájában, a munkaadók és munkavállalók 

tárca szintű párbeszédének fórumán. 

 

A már többször hivatkozott 5. ábra adatai alapján jól látható, hogy az állomány 

elégedettsége az érdekvédelmi munkával meglehetősen alacsony, a két említett adatfelvétel 

között 36-40 pont között változott, azaz inkább az elégedetlen tartományban mozgott. A 

mutató mögött összetett okok húzódhatnak meg, melyekről nehéz pontos képet adni. Az 

egyik valószínűsíthető ok a tagsági viszonnyal hozható összefüggésbe, amely a jelenleginél 

magasabb arányok mellett nagyobb lefedettséget biztosítana. A másik feltételezhető ok a 

szolgálati csatorna jellegzetességeivel magyarázható, hiszen az ott leírt vezetői attitűdök 

nem kedveznek helyi szinteken a hatékony szakszervezeti működésnek sem. A harmadik 

ilyen tényező a katonák reprezentatív szervezetének a HOSZ-nak a tárca szintű 

érdekegyeztetési mechanizmusban betöltött szerepvállalásának változásához kapcsolódhat. 

A szervezet ugyanis 2005. májusáig huzamosabb időn keresztül szüneteltette a HÉF-en 

történő szerepvállalását a tárca vezetőivel kialakult feszültségek miatt, ezzel 

érdekérvényesítési lehetősége csökkent. Valószínűsíthető, hogy a 2005-ös adat mélypontot 

tükröz az érdekvédelmi munkával kapcsolatos vélekedések szempontjából. A két 

adatfelvétel közötti pozitív irányú változás nem utolsó sorban a szakszervezeten belüli – a 

két mérés közötti időszakban lezajlott – személyi és stratégiai váltásnak köszönhető, 

amelyet a tagság érzékel.  

 

Táblázat a honvédségi érdekképviseleti szervezetekről 

szervezet alakulás éve tagság aktív nyá. egyéb 

CSÉSZ 1994 1600 1600 -  - 

BEOSZ 1990 11000 880 5500  4620 

HODOSZ 1989 5000 4000 1000  - 

HOSZ 1991 12000 10920 1080  - 

ÖSSZ. - 29600 17400 7680 4620 
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A szakszervezeti csatorna mindezek mellett megfelelő lehetőséget biztosít a kétirányú 

kommunikációra. A párbeszéd intézményesített formáin túl mindkét reprezentatív 

szakszervezet (HOSZ és HODOSZ) saját újságot és internetes honlapot működtet, továbbá 

számos rendezvényt szervez, amely nagymértékben javíthatja az állomány információhoz 

jutási esélyeit és szociális integrációját. 

 

 

 

 

 

 

3.5 A belső public relations – belső PR hálózat jellemzői 

 

A belső public relations – belső PR hálózat azokat a hivatalos kommunikációs 

módszereket és eszközöket foglalja rendszerbe, amelyek általános információkat 

tartalmaznak, és közvetlenül - azaz nem személytől személyig, hanem a vezetéstől a 

célcsoportokig, illetve vissza - biztosítják az információk gyors és torzításoktól mentes 

áramlását a szervezetben. A lefelé menő információkat az állomány információszükséglete, 

vagy ha úgy tetszik, érdeklődése kell, hogy meghatározza, melyet a következő ábra 

szemléltet.  

Mennyire érdeklik Önt...?

57

63

52

55
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71

52

78

56

61

53

53

57

69
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74
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a honvédségrõl szóló híradások
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(9. sz. ábra: Mennyire érdeklődik… 
Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a 

Magyar Honvédség belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2006.) 

 

A belső közvélemény-kutatási adatokat azonos változók mentén összevetve a lakosság 

információ igényével, rendkívül érdekes képet kapunk. Az érdeklődési index fő átlaga – az 

említett nyolc változó mentén - a lakosság körében a százfokú skálán 50 pont. Ezzel 

szemben a Magyar Honvédség állománya körében a főátlag 60 pont, ami lényeges 

különbséget jelent. 

ÉRDEKLŐDÉSI INDEX  A LAKOSSÁG ÉS A HONVÉDSÉG KÖRÉBEN 
EGYES HÍREK IRÁNT

0
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80

gazdasági rendőrség EU hazai
politika

nemzetközi
politika

sport fegyveres
konf.

honvédség

lakossági
honvédségi

 

(10. sz. ábra: Érdeklődési index átlagai a lakosság és a honvédség körében. 
Forrásadatok a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, külső és belső 

véleménykutatásai alapján, Kutatási jelentések 2006.) 
 

A szignifikáns – öt pont feletti – különbségek azonban öt változó mentén alakulnak ki: 

hazai és világpolitikai események, sport, fegyveres konfliktusok, honvédség. Ez az ábra a 

honvédség külső és belső kommunikációs tevékenysége szempontjából is meghatározó 

jelentőségű a következők miatt: először is az ötven pont feletti értékek inkább érdekes 

kategóriába tartoznak, az ötven pont alattiak az érdektelenbe. A műsorkészítésnél ezért a 

szerkesztők nem, vagy csak ritkán fognak teret adni a honvédséggel kapcsolatos híreknek. 

Ez azt is jelenti, hogy a külső kommunikáció hatékonyságát sajtóesemények szervezésével 

meglehetősen nehéz lesz javítani, mert a lakosság érdeklődése alacsony, és a szerkesztési 

elvek miatt ezek a tudósítások gyakran kiszorulnak a hírműsorokból. Ezért a külső 

kommunikációban más módszereknek nagyobb teret kell engedni.54  

                                                 
54 Szombath Csaba (2006): Reklámok és hatékony kommunikáció a fogyasztói társadalmakban, mint a 
Magyar Honvédség társadalmi integrációját meghatározó tényezők. Új Honvédségi Szemle, 7., 85-98. 
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A belső kommunikáció szempontjából meghatározó jelentőségű az a különbség, ami a 

sport, a fegyveres konfliktusok, és a honvédséggel kapcsolatos érdeklődés között 

mutatkozik a lakosság és a honvédség személyi állománya vonatkozásában. Ez a 10-20-35 

pontos különbség információhiány kialakulását eredményezi a személyi állomány körében, 

hiszen a várt információkhoz külső kommunikációs csatornákon keresztül nem tud 

hozzájutni az említett lakossági érdeklődés hiányában. A belső kommunikációnak tehát ezt 

az információs szakadékot kell elsősorban pótolnia. 

 

nemzetközi politika
11%

sport
16%

honvédség
41%

országos politika
7%

fegyveres 
konfliktusok

25%

 
(11. sz. ábra: Az információhiány megoszlása százalékban) 

 

E helyütt érdemes ismét visszautalnunk a 4. számú ábra adataira. Az elégedettség a belső 

PR hálózat működésével - a két adatfelvétel közötti kismértékű javulás mellett (41 pontról 

44 pontra változott) – rendkívül alacsony szintű. Feltételezhető, hogy a 2005. évi mérésben 

jelentős szerepe volt a szakterület elhanyagoltságának, hiszen a kommunikációs 

feladatokat szakirányító szervek 2005-ben bekövetkezett funkcionális integrációja addigra 

már régóta húzódott. Ezzel együtt az általános tájékoztatás negatív megítélése – a 

strukturális okokon túl – számos egyéb, kifejezetten szakmai kérdést vet fel. Ezek: 

 

− Az információ szükséglet mentén szükséges-e a belső célcsoportok szegmentálása? 

− Rendelkezésre állnak-e a megfelelő eszközök és módszerek a tájékoztatáshoz? 

− Ismertek-e a tájékoztatás alapvető eszközei? 

− Megfelel-e tartalomfeltöltésük az állomány információs szükségleteinek? 

− Hogyan vélekedik a különböző eszközökről az állomány? 
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Mindenekelőtt a jelenlegi kutatási eredmények alapján el kell oszlatnunk azt a tévhitet, 

hogy általános tájékoztatás kapcsán az állományt szegmentálni kell az 

információszükséglet alapján. Valószínűsíthető, hogy ez a vélekedés a sorozott haderő 

eredményeképpen szerzett kutatási eredményekre épül. Jelenlegi – már az önkéntes 

haderőre vonatkozó – adataink alapján egyértelműen megállapítható, hogy nincs 

szignifikáns eltérés a főátlagtól a 10. bemutatott érdeklődési index mentén sem 

állománykategória, sem életkor, sem iskolázottság, sem jövedelem, sem haderőnemi 

hovatartozás mentén. Azaz a 11. ábrán bemutatott információhiány az állomány egészére 

és minden az imént említett kemény változó mentén strukturált főbb csoportjára is igaz.  

Ezzel együtt a kutatás eredményeként leginkább domináns terület, a honvédségről szóló 

információigény részleteiben is jellemezhető. Ezen belül 19 változó mentén az 

információigény és -hiány kapcsolata sajátos képet mutat. Az információhiány hányadosa 

pontos képet ad arról, hogy mely területeket kell előnyben részesíteni a honvédségről szóló 

belső híradások kapcsán ahhoz, hogy az információhiány, és ezzel együtt az általános 

tájékoztatással kapcsolatos elégedetlenség csökkenjen. Ezek a következők: 

 

A HONVÉDSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓHIÁNY MÉRTÉKE TERÜLETEK 

SZERINT 

magasan kielégítetlen információs 

területek – (hányados 1,7-2,0) 

közepesen kielégítetlen információs 

területek hányados - (1,5-1,6) 

kevésbé kielégítetlen információs 

területek hányados - (1,1-1,4) 

Munkarend, napirend, fegyelem, 

napi munkavégzés tervezhetősége; 

Egészségügyi, orvosi-ellátás; 

Illetményrendszer, jövedelem; 

Öltözet, felszerelés, ruházati; 

Elhelyezési-, szállásviszonyok; 

Munkahelyi légkör; 

Élelmezési, étkezési viszonyok.  

Laktanyák, épületek, felújítása; 

Lakásviszonyok és körülmények; 

Család, feleség, munkalehetőségek, 

gyerekek elhelyezése, iskoláztatása, 

továbbtanulási lehetőségek; 

Kiképzés, a kiképzés hatékonysága, 

Szolgálati, munkahelyi viszonyok, 

alá- és fölérendeltségi, viszonyok. 

Törvények, jogszabályok, a 

szervezeti működés szabályozása; 

Üdültetés, pihentetés, rekreáció; 

Fegyverzet ellátottság; 

Technikai fejlesztés, a technika 

beszerzése, üzemeltetése, javítása; 

Előrejutás, karrierlehetőség; 

Továbbképzési lehetőségek. 

(12. sz. ábra: A honvédséggel kapcsolatos információhiány... 
Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a 

Magyar Honvédség belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2006.) 
 

A honvédséggel kapcsolatos információhiány mértékét vizsgálva három fő kemény változó 

mentén (életkor, állománykategória, haderőnem) már kicsit árnyaltabb a kép a 

szegmentáció szükségessége szempontjából. A főátlagtól minimális mértékben ugyan, de a 

hibahatáron túlmutat a szerződésesek (6 százalékpontos) és a szárazföldi haderőnem (7 
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százalékpontos) eltérése. Ez az eltérés azonban olyan mértékű, hogy speciális, kifejezetten 

a célcsoportnak szóló kommunikációs eszközök bevezetését önmagában még nem 

szükségszerűen igényli, azaz a tájékoztatásban egyes témák fókuszálásával, hangsúly- és 

stílusváltással valószínűleg korrigálható.  

 

A belső PR eszközrendszer elérési mutatói kapcsán egyrészt azt tapasztaljuk, hogy a 

valóban általános belső tájékoztatást segítő eszközök száma rendkívül szegényes, 

lényegében a vizsgált időszakban nyomtatott kiadványként a Magyar Honvédra 

redukálódott.  

Hiányoznak az információfogyasztási szokásoknak leginkább megfelelő elektronikus 

információhordozók. Nincs központi videómagazin, rádióműsor, hír- SMS, stb. De 

nincsenek meg a hagyományos speciális információkat tartalmazó, vagy figyelemfelkeltő 

hírlevelek, szórólapok sem, melyekre különösen nagy szükség lenne elektronikus eszközök 

hiányában.  

 

Mindezek miatt az általános tájékoztatásban a Magyar Honvédra központi szerep hárult a 

vizsgált időszakban. A lapot ugyanakkor az állomány több mint harmada, alakulatainál 

nem rendszeresen vagy egyáltalán nem érte el.  

Hozzájut-e alakulatánál az alábbi kiadványokhoz? 
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(13. sz. ábra: A belső tájékoztató eszközök elérési mutatói. 
Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a 

Magyar Honvédség belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2006.) 
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Az ábrán szereplő egyéb eszközök, jellegüket tekintve, az általános tájékoztatás kiegészítő 

eszközei, amelyek speciális célcsoportok információs szükségleteit elégítik ki. Figyelembe 

véve, hogy a célcsoportok szegmentálásának nagyfokú szükségességét a kutatási 

eredmények nem támasztják alá, továbbá, hogy az állomány információs igénye 

kielégítetlen és az általános tájékoztatási eszközrendszer szegényes, feltétlenül szükséges 

lett volna új, általános információkat közvetítő eszközök bevezetése, a Magyar Honvéd 

példányszámának emelése, a meglévő eszközök felülvizsgálata, továbbá az 

információhordozók ismertté tétele. Ez utóbbinak kiemelt jelentősége van.  

 

Ugyanakkor az elmúlt időszakban ezzel teljesen ellentétes tendencia érvényesült. A 

Magyar Honvéd esetében, amely lényegében az egyetlen általános tájékoztatást szolgáló 

írásos kiadvány volt, a tárca havi kiadásra tért át, azaz negyedére csökkentette a 

megjelenések gyakoriságát, tovább közel szintén mintegy negyedével az összes terjedelmet 

(96-ról 68 oldalra). A lap tartalomfeltöltése ugyanakkor a fent leírt információhiányhoz 

kapcsolódó információszükségletet meg sem közelíti.  

 

Sajnálatos módon az Internet használata és a honlapok fejlesztése nem tudja pótolni az 

információs hiányt. Ennek oka igen egyszerű. A kutatási adatok szerint a Magyar 

Honvédség személyi állományának 54%-a rendelkezik Internet hozzáférési lehetőséggel 

(ezen belül 55% otthon, 30% az alakultnál, 15% egyéb helyen éri el a világhálót), ami 

jóval magasabb, mint a lakossági átlag (2007-ben 38%), sőt magasabb, mint az Európai 

Uniós átlag (2007-ben 42%).  

 

Ha feltételeznénk is, hogy az Internettel rendelkező állomány rendszeresen látogatja a tárca 

honlapját, akkor is az állomány közel fele nem jutna információhoz az Interneten keresztül. 

A magyar társadalom esetében a világháló használata55, továbbá az életkor és az iskolai 

végzettség között nagyon erős összefüggés mutatható ki (fiatalabbak és iskolázottabbak), 

továbbá kevésbé erős, de szignifikáns kapcsolat van a lakóhellyel és jövedelemmel is 

(városiak, magasabb jövedelműek). Joggal feltételezhető ezért, hogy a Magyar Honvédség 

vidéki, alacsonyabb beosztású, szerződéses állománya jelentős részben a tárca honlapjain 

keresztül nem is jut információhoz. Ezt alátámasztják a kutatási adatok is56: Amíg a 

                                                 
55 http://www.median.hu/ 
56 HM KF - ECHO: Véleménykutatás a Magyar Honvédség belső kommunikációjáról. 2006. április. 
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tájékozódás elsődleges forrása a katonai sajtóból történő tájékozódás  - százfokú skálán 

értékelve a hivatásoknál és szerződéseseknél egyaránt 54 százalékpont -, addig az Internet 

a hivatásos állomány esetében 39, a szerződéses állomány esetében 33 százalékpont. A 

kutatási adatok szerint tehát az Interneten történő tájékoztatás előtérbe állítása nem 

indokolt, sőt a szervezet végpontjain tovább növeli az információhiányt, csökkentve ezzel 

a szervezeti integrációt, ami egyebek mellett megnövelheti a fluktuációt a szerződéses 

állomány körében. 

 

 

3.6. Az informális kommunikációs hálózat szerepe  

a kommunikációs folyamatokban 

 

Az információs csatornák közül végezetül az informális kommunikációs háló jelenlegi 

szerepe a kutatási adatok alapján a következőkben összegezhető. Az alapkutatásokból 

tudjuk, hogy az informális kommunikációs hálózat szerepe akkor jelentős a szervezeten 

belül információhiányos állapotokban, amikor a három hivatalos információs csatorna 

együttes működési hatékonysága nem biztosítja a megfelelő és időbeni információkat. A 

következő ábra a különböző információs csatornák szerepének megoszlását mutatja a 

kutatási adatok tükrében. 

Milyen kommunikációs csatornából szerez elõször információt 
a Magyar Honvédségrõl?

százalékos megoszlás

35

9

26

10

20

44

9

16

10

21

belsõ tájékoztatási rendszer útján

katonai sajtóból

civil sajtóból

katonai vezetésben lévõ barátoktól

nem hivatalos csatornákból

0 10 20 30 40 50

2005 2006

 

14. sz. ábra: Elsődleges hírforrás a Magyar Honvédségről. 
Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Véleménykutatás a 

Magyar Honvédség belső kommunikációjáról, Kutatási jelentés 2006.) 
 

 
Az ábrából az összevont kategóriák alapján a következő kép rajzolódik ki: 
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hivatalos 
csatornák

53%
informális csatorna

31%

civil sajtó
16%

 
15. sz. ábra: Az információs csatornák aránya a belső kommunikációban. 

A hivatalos csatornák szerepe a két kutatás időpontja között (2005, 2006) jelentősen 

változott.  A hivatalos csatornákra jutó súly 9 %-kal nőtt úgy, hogy a hivatalos belső 

csatornák mindegyikének megítélése az említett időszakban javult (5. sz. ábra), mint azt 

láttuk: a parancsnoki tájékoztatás 4 ponttal, az érdekképviseleti 4 ponttal, az általános 

tájékoztatás 3 ponttal. Ez az együttes pozitív irányú elmozdulás eredményezte a hivatalos 

csatornák szerepének erősödését. Az elmozdulás a civil sajtó rovására történt, ami nem 

meglepő, hiszen az állomány információs igényeit – annak speciális jellege és a lakosság 

honvédségi témák iránti alacsony fogékonysága miatt – a civil médiumok nem tudják 

kielégíteni.  

 

A két kutatási időszakban a hivatalos csatornákba kerülő információ többlet ezért a civil 

médiumok szerepét erodálta a honvédségről szóló elsődleges tájékozódásban. A változás 

mértéke ugyanakkor nem volt olyan jelentős, hogy az informális csatornára jutó szeletet is 

csökkentette volna. Az egyértelműen pozitív irányú elmozdulások ellenére, a 

változásoknak mind külső, mind belső tényezők komoly akadályt és korlátot jelenthetnek, 

a változások kritikus tömegének létrejötte előtt. „…a változások kritikus tömege úgy jön 

létre, hogy a már megvalósított eredmények, hatások hatékonyságának értékelésekor újabb 

korrekciós folyamatok indulnak el, amelyek újabb változási adalékokat adnak az eddigiek 

tömegéhez, és ennek kellően dinamikus ritmusával jön létre a változások kritikus 

tömege.”57   

 

A változások hatásának értékelése minden területen, a szervezetfejlesztés kapcsán 

kiemelkedő jelentőségű, amelyre a változásokhoz szükséges újabb folyamatok építhetők. A 

kommunikációs tevékenységgel összhangban a kutatás és mérés alapvető fontosságú, a 
                                                 
57 Szabó János (2006): Az önkéntes haderő szervezeti kultúraváltása. Budapest, Zrínyi Kiadó. (143. o.) 
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kommunikációs célokat mérhetővé, és elérésüket számonkérhetővé lehet tenni58. A belső 

kommunikáció terén az utolsó visszacsatolásra 2006. októberében került sor a „Szervezet 

2006” kutatás során „a honvédség személyi állományának jelenlegi állapota, szociológiai 

mutatói; teljesítményei és viszonya a változáshoz” keretén belül. A kutatásból kitűnik, 

hogy a belső kommunikációs rendszer a változások kritikus tömegének elérése előtt állt, és 

a szervezeti átalakításhoz szükséges kommunikációs támogatást nem tudta kellően 

hatékonyan biztosítani. 

3.7. Az információhiány jellemzői 
a szervezeti korszerűsítés, átalakítás vonatkozásában 

 

A következő táblázatban, a napjainkban is zajló változások ismeretére vonatkozó adatok 

szerepelnek az MH egészének, alakulatainak és az egyének dimenziójában.  

 

Hallott-e Ön a haderő-átalakítás 2004-2013 közötti időszakra vonatkozó 10 éves terve alapján 

a honvédségben megkezdett s napjainkban is zajló szervezeti változásokról? 
MH  

egészére 

Saját alakulatára Saját egyéni 

helyzetének 

alakulására 

vonatkozóan 

Információi jellege:  

száma 

(fő): 

megoszlása 

(%) 

száma 

(fő): 

megoszlása 

(%) 

száma 

(fő): 

megoszlá

sa (%) 

igen, részletes információim vannak 

a tervezett ill. várható változásokról 

23 2,9 34 4,0 34 4,4 

igen, nagy vonalakban ismerem a 

tervezett ill. várható változásokat 

165 20,7 214 25,6 129 16,5 

igen, habár csak keveset tudok a 

tervezett ill. várható változások 

tényleges tartalmáról 

388 48,6 369 44,1 295 37,7 

semmit sem tudok a tervezett ill. 

várható változásokról 

222 27,8 221 26,3 324 41,4 

Total: 798 100,0 837 100,0 783 100,0 

 
16. sz. ábra: Információk a haderő átalakításról. 

(Forrásadatok a ZMNE Szociológia Tanszékkel végzett kutatásaim alapján, 2006.) 
 

A táblázatból kitűnik, hogy a vizsgált időpontban az állomány egy részének részletes 

információi voltak a szervezeti változásokról. Feltételezhetően ők a szervezetek vezetői, 
                                                 
58 A közvélemény-kutatások szerepe a honvédelmi ágazat kommunikációjában (ÚHSZ, 2005.5.) 
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illetve helyetteseik. A hozzájuk a hierarchiában vagy munka és informális kapcsolatokban 

közelebb állók szintén rendelkeznek információkkal a tervezett szervezeti változásokról. 

Az állomány jelentős részének azonban minden dimenzióban több mint 70%-a keveset, 

vagy semmit nem tud a Magyar Honvédséget, szervezetét, vagy a saját sorsát érintő 

változásokról. Ezt szemlélteti a következő ábra. 

 

48,6 27,8 23,6

44,1 26,3 29,6

37,7 41,4 20,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MH 

alakulat

egyén

A jelenlegi átszervezés ismertsége 
(a válaszadók %-ában)

keveset tud semmit nem tud ismeri

 
17. sz. ábra Az átszervezés ismertsége. 

(Forrásadatok a ZMNE Szociológia Tanszékkel végzett kutatásaim alapján, 2006.) 
 

Ebben a helyzetben a szervezeten belüli informális kapcsolatok és a hatalom rendkívüli 

módon felértékelődik. Hiszen az állomány mintegy ötöde részben vagy teljes mértékben 

ismeri a változásokat. Mivel a többiek nem jutnak információkhoz a hivatalos 

kommunikációs csatornákon, szükségszerűen tolódnak az informális kommunikációs 

csatornák irányába. Mint az azonban közismert, az informális csatornában terjedő 

információk rengeteget torzulnak. A vezetőknek a kialakult helyzetben gyors és határozott 

döntéseket kell hozniuk, nem csak a szűken értelmezett felelősségi területükön, hanem a 

tájékoztatásra vonatkozóan is. Itt nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy nem rendelkeznek 

kellő információkkal, hanem sokkal inkább arról, hogy a döntési folyamat lassú, vagy az 

ehhez rendelt kommunikáció az alakulatok szintjén nem tudatos, nem átgondolt, nem 

kellően tervezett, vagy nem kellően hatékony.  

 

Ez a helyzet hosszabb távon nem tartható fenn. A bizonytalanság rontja a szervezeti 

légkört, az emberek közötti kapcsolatokat és a munka hatékonyságát.  Rövid távú 
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szervezeti célok hiányában nincs mivel azonosulni, a nagyfokú bizonytalanság miatt 

blokkolt a hosszabb távra vonatkozó információk befogadása. Ebben a helyzetben romlik a 

vezetőkbe vetett bizalom, azaz előbb-utóbb nem csak az kérdőjeleződik meg, hogy van-e 

mivel azonosulni, hanem az is, hogy van-e kivel! A szervezeti változásokban érintett 

alakulatokból vett mintában az állomány jelentős része még azt sem tudja, hogy érintik-e a 

változások az elkövetkező egy év során vagy sem. Ezt szemlélteti a következő ábra. 

Érintik-e Önt a változások az elkövetkező egy év során? 
(a válaszadók %-ában)

46,6

12,3

41,1

igen nem nem tudom

 
18. sz. ábra Érintik-e Önt a változások…. 

(Forrásadatok a ZMNE Szociológia Tanszékkel végzett kutatásaim alapján, 2006.) 
 

Az átszervezésben érintett állomány 41,1%-a nem tudta, hogy érintik-e a változások az 

elkövetkező évben. Egy másik része, 12,3%-a úgy gondolta, hogy nem, holott a mintavétel 

alapján ez téves helyzetértékelésnek tűnik, valószínűleg ők lesznek a leginkább 

meglepődöttek és egyben a legfelkészületlenebbek a változásokra. A fennmaradó 46,6% 

ugyan tudja, hogy érinteni fogják a változások, de többségében aggodalommal teli 

félelmekkel tekint a jövő elé. Természetszerűleg merül fel a kérdés, hogy miként hat ez a 

humánerőforrás-gazdálkodásra, és mennyiben van mozgástere a kommunikációnak az 

indokolatlan kiáramlás megakadályozásában, a kontraszelekció csökkentésében. 

 

3.8. Az információhiány hatása a humánerőforrás gazdálkodásra 

 

A tartós bizonytalanság frusztrációt okoz az emberekben. A bizonytalanság egyebek 

mellett túlélési megoldások keresésében nyilvánul meg. Bizonytalan állapotokban az 

emberek hajlamosak arra, hogy – az információhiány ellenére – döntéseket hozzanak, és 

ezzel csökkentsék a szorongásukat. Az egyik ilyen döntési alternatíva, a bizonytalanságot 

okozó szervezet elhagyása, a honvédség kötelékéből történő kiválás. Amennyiben a 

szelekció mértéke a humánerőforrás-politika szerint nem a krízistűrő képesség milyensége 
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- hanem például: elméletei ismeretek, iskolázottság, gyakorlat, nyelvtudás, külszolgálat, 

minősítés mutatatói, stb. – úgy érdemes erre kommunikációs szempontból is némi 

figyelmet szentelni. 

 

A kutatási adatok azt bizonyítják, hogy az átszervezésben érintett alakulatok állományának 

jelentős része foglalkozott az utóbbi időben a kiválás gondolatával. A kutatás egyéb 

dimenzióiban megállapítható, hogy milyen mutatók jellemzik az állomány azon részét, 

amely a kiáramlással foglalkozik. Kommunikációs szempontból a fókuszt elsősorban a 

bizonytalanok táborába sorolhatókra érdemes helyezni. Ebben segítségünkre lesz a 

következő grafikon. 

Foglalkozott-e a pályaelhagyás gondolatával? 
(a válaszadók %-ában)

58

8,8

33,1

igen el is döntöttem soha

 
19. sz. ábra Pályaelhagyás szándéka…. 

(Forrásadatok a ZMNE Szociológia Tanszékkel végzett kutatásaim alapján, 2006.) 
 

Az állomány nagyobb része 66,8%-a foglalkozott a kiválás gondolatával. Egyhetedük el is 

döntötte, hogy kiválik a szervezetből. Jelentős részük nyugállományba vonul. Velük 

kommunikációs szempontból általában nem a pályántartás kapcsán kell foglalkozni, bár 

nyilvánvalóan lehetnek közöttük olyanok, akiknek minden szakmai követelmény alapján 

inkább maradniuk kellene, mintsem korengedménnyel nyugdíjba menni. A 

létszámcsökkentés miatt ez azonban csak kivételes esetekben válhatott kérdéssé. Az 

azonban valószínűleg messze nem az egészséges kiáramláshoz vezet, ha a még döntésüket 

meg nem hozott 58% egy jelentős része is úgy dönt, hogy elhagyja a szervezetet. 

 

Minél tovább áll fenn egy bizonytalan állapot, annál inkább fognak az emberek döntéseket 

hozni a frusztrációjuk csökkentése érdekében. Ha egy szervezetből már közel minden 

kilencedik ember amellett döntött, hogy elhagyja a szervezetet, akkor a bizonytalanság, a 
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rossz hangulat, és a csoportnyomás hatására könnyen létrejöhet egy olyan helyzet, amely a 

bizonytalanok jelentős tömegét a kilépés irányába tolja. Ezt a kritikus tömeget nehéz 

meghatározni, de az várható, hogy a bizonytalanság fennmaradásával a folyamat a kritikus 

pont átlépését követően ebbe az irányba folyamatosan gyorsulva fog mozogni.  

Kommunikációs szempontból a központi kommunikációs szervezetek dolga lett volna, 

hogy a szelekció és a pályántartás szempontjainak minél hamarabb, minél hitelt 

érdemlőbben, és minél nyomatékosabban hangsúlyt adjon. Helyi szinteken a kiáramlás 

mértékének felgyorsulása előtt szakmailag irányítsa a tájékoztatók rendjét az állomány 

megnyugtatása, a bizonytalanság okozta túlzott kiáramlás mértékének leszorítása 

érdekében. 

 

Sajnálatos módon a belső kommunikációs rendszer nem volt képes olyan szintű 

teljesítményre, amely hozzájárulhatott volna a kiáramlás mértékének csökkenéséhez. 2004. 

negyedik negyedévére lényegében a 8200 fős legénységi létszámkeretből, az összes 

engedélyezett szerződéses hely feltöltésre került, és mintegy 250 fő többlet keletkezett. 

Ugyanerre az időpontra a regisztrált felvételre várakozók száma megközelítőleg 1600 fő 

volt. Jelenleg a 7090 főnyi feltölthető legénységi beosztásnál közel 1600 fő hiányt 

tapasztalunk. Tehát: amíg 2004 végén a szerződéses katonák száma a potenciális 

munkavállalókkal elérte a 9000 főt, ma mintegy 5500 fő áll ténylegesen a haderő 

rendelkezésére. Ez 3500 fő elvesztését, azaz több mint egyharmadnyi veszteséget jelent 

békében. Ezt a veszteséget részben a kommunikációs folyamatok elégtelenségei okozták. 

 

A feltett kérdésre, miszerint: „Ön szerint milyen változtatások szükségesek ahhoz, hogy a 

Magyar Honvédségből valóban hatékony, professzionális, önkéntes hadsereg jöjjön létre?”, 

az állomány 63,4 %-a válaszolta, hogy a belső tájékoztatásban radikális változásra van 

szükség. 
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20. sz. ábra Professzió – belső kommunikáció… 
(Forrásadatok a ZMNE Szociológia Tanszékkel végzett kutatásaim alapján, 2006.) 

3.9. A fejezetre vonatkozó részkövetkeztetések,  

a belső kommunikációval kapcsolatos összegzett következtetések 

 

A fejezetben szereplő empirikus adatok alapján igazoltnak tekinthető a második 

hipotézis, miszerint: A belső kommunikációs csatornák elégtelen működése nehezíti a 

szervezet integrációját, ezzel összefüggésben haderő a társadalmi integrációját. Az 

állomány több mint egyharmada ugyanis a belső kommunikációs rendszer működésével 

elégedetlen. Az elégedetlenség mögött összetett oka-okozati viszonyok állnak, melyek az 

egyes csatornák működési nehézségeiben gyökereznek. Ezek főbb elemei a kutatási 

eredmények tükrében a következők:  

 

A. Szolgálati csatorna: 

 

− A megkérdezettek valamivel több, mint 50%-a vagy nem tud rendszeres vezetői 

tájékoztatókról, vagy azok gyakoriságát egy hónapon túlra teszi. Ezek azok a 

fórumok, ahol a szűkszavú feladatszabáson túl a vezető előrelátást biztosíthat, 

értelmezhet kérdéseket, értékelheti a munkát, motiválhatja az állományt, stb.  

− Az állománynak csak mintegy 20%-a véli úgy, hogy rendszeres lehetősége van 

elmondani észrevételeit, javaslatait. Ezzel együtt a megkérdezettek valamivel több, 

mint 20%-a úgy véli, hogy a vezetőkben nincs is meg a fogadókészség a javaslatok, 

vélemények meghallgatására sem. Ez nyilvánvalóan a vezetők másodlagos 

szocializációjával összefüggő súlyos hiba, amit a szervezetnek orvosolnia kell. A 

Ön szerint milyen változtatások szükségesek ahhoz a belső tájékoztatásban,  
hogy a Magyar Honvédségből valóban hatékony, professzionális,  

önkéntes hadsereg jöjjön létre?

radikális
64%

kis mértékű
35%

nem szükséges
1%
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megkérdezettek mintegy 55%-a tapasztalt információ-visszatartást, és véleményük 

szerint a felfelé haladó információknak csak 37%-a jut el a felső vezetéshez. A 

felfelé menő információk nem megfelelő kezelése ezért jelenleg is előre 

kiszámíthatatlan kockázatokat rejt magában.  

 

B. Érdekvédelem 

 

− Az elmúlt tíz év dinamikus növekedése ellenére az érdekképviseleti szervezetek ma 

is csak a honvédségi munkavállalók 60%-át tömörítik.  

− Az állomány elégedettsége az érdekvédelmi munkával meglehetősen alacsony, a 

két említett adatfelvétel között 36-40 pont között változott, azaz inkább az 

elégedetlen tartományban mozgott.  

 

C. A belső public relations – belső PR hálózat 

 

− Az elégedettség a belső PR hálózattal – a két adatfelvétel közötti kismértékű 

javulás mellett is (41 pontról 44 pontra változott) – rendkívül alacsony szintű volt. 

Az állomány több mint harmada alkalmanként vagy sohasem jutott hozzá a Magyar 

Honvéd heti számához, ami szinte az egyetlen általános információkat hordozó 

eszközként működött. 

− A belső PR súlypontját áthelyezni a tárca honlapjaira, semmilyen kutatási adattal 

alá nem támasztható döntés volt. Az állomány 46%-a ugyanis nem rendelkezik sem 

otthon, sem a munkahelyén Internet hozzáféréssel. Ez a helyzet az iskolázatlanabb, 

vidéki állomány információhoz jutási lehetőségét egyértelműen rontja, a szervezet 

végpontjain tovább növeli az információhiányt. Az információhiány szerkezetét 

tekintve nem találunk szignifikáns eltérést sem állománykategória, sem életkor, 

sem iskolázottság, sem jövedelem, sem haderőnemi hovatartozás mentén, öt fő 

terület különíthető el, amely a haderő állomány körében magasabb, mint a 

társadalmi átlag. Ezen belül, a honvédséggel kapcsolatos általános információhiány 

mértékét vizsgálva három fő kemény változó mentén (életkor, állománykategória, 

haderőnem), már kicsit árnyaltabb a kép a szegmentáció szükségessége 

szempontjából. A főátlagtól minimális mértékben ugyan, de a hibahatáron túlmutat 
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a szerződésesek (6 százalékpontos) és a szárazföldi haderőnem (7 százalékpontos) 

eltérése a főátlagtól.  

− Az információhiány csökkentésének fő eszközei lehetnek - különösen a szerződéses 

állomány körében – a kézzelfogható anyagok, mint: hetilap, leporellók, hírlevelek, 

szórólapok; továbbá elektronikus kiadványok CD, DVD formátumban, magazinok, 

rádióműsor és tájékoztatók.  

 

 

 

 

D. Informális kommunikációs háló 

 

− A hivatalos csatornák elégtelen működési hatékonysága folytán jelentős szerepe 

van az informális kommunikációs csatornának, az állomány 31%-a tartotta az 

elsődleges információk forrásának. 

 

 

Az együttes hatás fontosabb jellemzői: 

 

− A belső kommunikáció három hivatalos csatornája a kommunikációs folyamatok 

alapján nem képes szervezetileg integrálni az állomány közel harmadát, további 

egyharmad esetében az integráció részleges.  

− Az állomány közel harmada – saját bevallása szerint – semmit nem tudott 2006. 

októberében a 2004-2013 közötti időszakra vonatkozó 10 éves terv alapján a 

honvédségben megkezdett és zajló szervezeti változásokról a honvédségre és a saját 

alakulatára vonatkozóan. Egyéni sorsát érintően mintegy 41% nem rendelkezett 

információkkal.  

− A honvédség személyi állományának mindössze harmada tekinthető a szervezet 

szempontjából integráltnak, melynek hátterében részben a kommunikáció 

elégtelenségével összefüggő okok húzódnak meg. 

 

 

A három hivatalos csatorna működési hatékonyságának együttes változása eredményezhet 
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olyan mértékű változást, ami az említett kritikus tömegen túlmutat. Csak ezzel együtt fog 

az informális kommunikációs háló szerepe a szervezeten belüli kommunikációs 

folyamatokban csökkenni. A kommunikatív cselekvésben rejlő tartalékok kibontakoztatása 

javíthatja az állomány motivációját, a szervezeten belüli funkcionális és szociális 

integrációját, egy újfajta szervezeti identifikáción keresztül végső soron elvezethet egy 

magasabb szintű teljesítmény és szervezeti hatékonyság eléréséhez. Ez utóbbi is mérhető, 

kutatások által számszerűsíthető adat. Ugyanis az állomány a saját teljesítményét jelenleg a 

százfokú skálán 66 pontra teszi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

A HADERŐ TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJA SZEMPONTJÁBÓL 

MEGHATÁROZÓ KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK ÉS 

JELLEMZŐIK 
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Sokak számára úgy tűnhet, hogy az információs társadalom folytán a haderő társadalmi 

integrációja szempontjából mindenekelőtt a médiával kell foglalkozni. Ez a nézőpont 

azonban rendkívül komoly tévútra vezethet. Bár az információs társadalom keretei között – 

mint azt az elméleti résznél az értekezés tárgyalja – a média szerepe az elmúlt évszázadhoz 

képest rendkívüli módon felértékelődött, egyeduralkodóvá azonban mégsem vált. Sőt, mint 

az empirikus adatokkal bizonyítható, a haderő társadalmi integrációjával összefüggésben 

az írott és az elektronikus sajtónak a kommunikációs folyamatban betöltött szerepe 

rendkívül sajátos, ezért a társadalmi integrációt meghatározó kommunikációs folyamatot 

kizárólag a sajtókapcsolatokra építeni szerfölött kockázatos. E mögött a nézőpont mögött 

olyan tudományosan nem igazolható feltételezések húzódnak meg, mint hogy: 

 

− a magyar média és a társadalom jelentős része érdeklődik a honvédelem iránt; 

− a honvédség képes meghatározó módon jelen lenni a médiapiacon; 

− a média a társadalmi integrációt erősítő üzenetekre fogékony; 

− a honvédségről a média csatornáin közvetített információk eljutnak a fontos 

célcsoportokhoz, és az információk torzítatlanok;  

− a média hatása erősebb és tartósabb, mint a többi kommunikációs csatorna által 

kiváltott hatás; 

−  a személyes kommunikáció az információs társadalomban háttérbe szorul, stb. 

 

E fejezet kapcsán mindezek a kérdések felmerülnek majd. Ugyanakkor egy másik 

nézőpontból is rá kell mutatni a haderő társadalmi integrációját meghatározó 

kommunikációs szereplőkre és csatornákra, melyek hatékony működése nélkül az 

integráció igazából nem megvalósítható. Ezek közül két fontos tényező kerül kiemelésre. 
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Egyrészt a munkavállalók kommunikációja, másrészt a civil társadalom szervezett 

közösségeivel fenntartott kapcsolatok. Ezzel persze az egyéb meghatározó közvetítők 

bemutatása közel sem lesz teljes. A médián szintén túlmutató kapcsolati formák, mint 

például a szakmai- és beszállítói kapcsolatok, a lobbycsoportokkal fenntartott kapcsolatok, 

továbbá olyan, a haderő szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró kapcsolati formák, 

mint a nyugállományúakkal, veteránokkal, tartalékosokkal fenntartott kapcsolatok, nem 

kerülnek részletes tárgyalásra, bár minden kétséget kizáróan jelentőségük a 

kommunikációs folyamatban meghatározó.  A média tehát csak egyike azon a 

szereplőknek, amelyek a haderő társadalmi integrációját a befolyásolhatják.   

4.1. A munkavállalók kommunikációjának meghatározó szerepe 
a honvédség megítélésében 

 
A honvédség kommunikációja szempontjából régóta ismert, hogy a belső 

kommunikációnak, a munkavállalók integráltságának, elégedettségének, hangulatának a 

külső kommunikáció szempontjából meghatározó jelentősége van. Mégis úgy tűnik, hogy 

erre a kommunikációs szakembereket újra meg újra valamiért emlékeztetni kell. Talán 

azért,  „Mert úgy néz ki a dolog, hogy nem csináltuk meg azt a feladatot, amelyet nem 

tudunk jól eladni a nyilvánosság előtt. Meg is fordulhat a helyzet, mert időnként 

fontosabbá válik: el tudtuk-e adni, mint az, hogy meg tudtuk-e csinálni. Természetesen 

ennek ugyanúgy lehetnek vadhajtásai, mint a másiknak. A kérdés csak az, hogy az 

arányokat megtaláljuk-e […] egy polgári demokrácia intézményrendszerében a 

lakkozásnak vannak bizonyos határai, amelyeket nem érdemes túllépni, mert rettenetesen 

visszaütnek. ” 59 

 

A „lakkozás” elsősorban akkor következik be, ha a sajtóval való kapcsolatokat nem a 

korrekt, a szakma etikai szabályinak megfelelő kapcsolat, hanem az aktuális érdekeknek 

megfelelő politikai marketing vezérli. Ezek akkor „ütnek vissza rettenetesen”, amikor a 

belső és külső kommunikáció egymásra gyakorolt hatásáról megfeledkezünk. 

 

„Véleményem szerint a PR honvédségen belüli szerepét és lehetőségtartományát két dolog 

határozza meg. Egyrészt a belső rend és az identitástudat kialakítása, amely belülről […] 

segíthet a szervezetet egységessé, erősebbé tenni. […] A belső PR-ben már régóta ismert 

                                                 
59 Prof. Szabó János, a ZMNE rektora felszólalása „ Az MH és a PR. Az 1997. január 7-i tanácskozás 
anyaga” címmel az kiadott füzetben az Új Honvédségi Szemle 1997. évi 3. füzetében olvasható. 
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tény, hogy egy ember átlagosan 50 rendszer- és kommunikációs kapcsolatot tart fenn. […] 

Ekkora lehet az az embertömeg, amely azonnal, vagy egy órán belül – még aznap – 

értesülhet a hadseregen belüli változásokról, mozgásokról, történésekről, hírekről, 

problémákról, eseményekről. Ez Magyarország lakosságának az egyharmada. Döbbenetes 

szám. Ebben a helyzetben […] a belső PR-nek ilyen megközelítési fontosságát nem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hiszen, ha akarjuk, ha nem – rövid idő alatt az országnak mintegy 

harmada tudja meg azt is, amit esetleg nem szeretnénk…”60 

 

Meg kell jegyeznünk, hogy a belső kommunikációval összefüggésben jelzett problémák, 

miszerint az állomány harmada nem, másik harmada pedig részben tekinthető a szervezet 

szempontjából integráltnak, komoly nehézségeket vetnek fel a belső kommunikációnak a 

külső kommunikációra gyakorolt hatása szempontjából. A tárca megközelítőleg 24 ezer fős 

létszáma alapján, az említett „egy ember mintegy 50 kommunikációs kapcsolat” alapelve 

értelmében, a honvédség életéről 1.2 millió állampolgár közvetlenül, azaz a közvetlen 

hozzátartozókon, barátokon, ismerősökön keresztül tájékozott. Ezt támasztják alá az 

empirikus adatok is. 

 

A LAKOSSÁG HONVÉDSÉGGEL KAPCSOLATOS 
TÁJÉKOZÓDÁSI CSATORNÁINAK SORRENDJE 

1. Televízió 
2. Újságok, napilapok 
3. Rádió 
4. Ismerősön, baráton keresztül  
5. Családtagon keresztül 
6. Szóbeszédből 
7. Személyes tapasztalatok 
8. Internet 
9. Honvédségi kiadványok 

(22. sz. ábra: Elsődleges tájékozódási források... 
Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, 

 a Magyar Honvédség lakossági megítélése, Kutatási jelentés 2006.) 
 

A tájékozódás elsődleges csatornáinak sorrendje évek óta nem változott. Természetesen a 

tájékozódás elsődleges forrása a honvédségről az elektronikus és írott sajtó. Ugyanakkor a 

kutatási adatok szerint a felnőtt lakosság ötöde, mintegy 1.6 millió fő ismerősökön, 

barátokon keresztül tájékozódik elsődlegesen a Magyar Honvédségről, további 1 millió fő 

családtagokat jelöl meg az információk elsődleges forrása között, és mintegy 600 ezer fő 
                                                 
60 Dr. Szeles Péter, a Magyar PR Szövetség elnökének, örökös tagjának felszólalása. Uo. 
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saját tapasztalataira támaszkodik. Mindent egybevetve ma a magyar felnőtt lakosság 

körében több mint 3 millió fő, mintegy 40% elsődlegesen személyes kapcsolatokon 

keresztül tájékozódik a honvédségről, ezeket az információkat a média által 

közvetítettekkel kiegészíti és összeveti.  Amennyiben az információk egymással nem esnek 

egybe kognitív disszonancia61 keletkezik, ami feszültséget kelt, és mindent meg fognak 

tenni annak érdekében, hogy a harmóniát helyreállítsák. Az érzelmi kötelék, a 

megbízhatóság, a hitelesség, a személyesség természetesen nem a média felé billenti a 

mérleg nyelvét.  

Meg kell jegyezni, hogy évek óta a lakosság több mint 25%-a, azaz több mint 2 millió fő 

úgy véli, hogy a média a honvédségről a valóságnál kedvezőbb képet fest. 

 

A Magyar Honvédség képe a médiában ...
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(23. sz. ábra: A honvédség képe a médiában 

Forrás: HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, 
 a Magyar Honvédség lakossági megítélése, Kutatási jelentés 2006.) 

 

Két további fontos kérdést szükséges tisztázni. Az egyik, hogy miért lesz a haderő 

létszámából elméletileg kiinduló 1.2 milliós kapcsolati számból több mint 3 millió. A 

másik, hogy miért gondolja a válaszadók több mint ötöde, hogy „lakkozás” van. 

 

Az első viszonylag könnyen belátható. Az „egy ember 50 fő” kommunikációs kapcsolat 

alapelvből számolható 1.2 millió fő egy statikus adat. A szervezet azonban dinamikusan 

változik. Az elmúlt időszak tömeges leépítésének következményeként napjainkra a 

nyugállományú katonák száma körülbelül megegyezik a tényleges haderő létszámával. Ez 

                                                 
61 Atkinson – Hilgard: Pszichológia. Osiris, 2005. 666-668. p. 
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tehát további 1.2 millió fő a lakossági kapcsolatok szempontjából. A kiáramlásra, a 

rendelkezésre álló adatok szerint jellemző, hogy a nyugállományúak jelentős része -  közel 

70%-a - rendszerváltást követően, és több mint 20%-uk már a NATO csatlakozást 

követően, azaz az elmúlt tíz évben került nyugdíjba. Átlagéletkoruk megközelítőleg 61 év, 

de 60 év alatti közel 50%-uk. „A nyugállományú katona ma is ezer szállal kötődik a 

honvédséghez, naprakészen figyelemmel kíséri a katonák teljesítményéről érkező híreket, 

örül a sikereknek, és aggódik, ha kedvezőtlen információkat hall vagy olvas. Büszkének 

lenni, jó hírét vinni, csak a feladatát eredményesen teljesítő honvédségnek lehet”. 62 

A haderőről szóló információk jelentős része a nyugállományúak számára a közösségi lét 

különböző formáin keresztül, mint lakóhely, volt munkatársak, nyugdíjas szervezetek, stb. 

adott, környezetük számára, mint a téma szakértői közvetítik az információt. 

 

Meg kell továbbá jegyezni, hogy hiba az önkéntes szerződéses katonai szolgálatra úgy 

gondolni, mintha az 2004-től lenne datálható.  „A Magyar Honvédségben 1994-től vannak 

szerződéses katonák. Számuk 1996-ban 2500 fő, 1998-ban 5000 fő volt, 2000-re 7000 főre 

nőtt. A fluktuáció időközönként egyes alakulatoknál olyan magas volt, hogy meghaladta a 

60%-ot.”63. A jelenleg feltölthető legénységi szerződéses helyek száma szintén közel 

hétezer fő. Mindezek alapján az elmúlt tíz évben szerződéses katonai szolgálatot teljesítők 

száma legalább tízezer fő körülire becsülhető. Ők azok, akik ”profi” katonaként szereztek 

tapasztalatot a hadseregről, jelentős részük nemzetközi békemissziókban teljesített 

szolgálatot fegyveres békefenntartóként, lényegében veteránok. Ez a kapcsolati háló 

további félmillió lakos katonákon keresztüli információszerzésére utal. 

 

Összességében tehát a felnőtt magyar lakosság mintegy 40%-a személyes kapcsolatokon 

keresztül is tájékozódik a honvédségről az állomány következő köreiből. 

 

                                                 
62 Galló István – Pintér Ferenc: Idősgondozás a Magyar Honvédségben. Új Honvédségi Szemle. 2007.08. 
 
63 Csabai Károly: A Magyar Honvédség önkéntes haderővé történő átalakításának helyzete 2004. április 
végén 2005.03. UHSZ 
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24. sz. ábra: Személyes kapcsolatokon keresztül történő tájékozódás főbb csatornái 

 

Sajnálatos módon az aktív vagy volt katonák által a szervezetről vitt hírek nem feltétlenül 

pozitívak, mint azt az értekezés vonatkozó része bemutatja, részben a belső 

kommunikációval és ezzel összefüggésben a szervezeti integrációval kapcsolatos 

problémák miatt. A nehézségeket tetézi, hogy a kilépés, azaz a társadalomba történő 

visszaillesztés folyamata kommunikációs szempontból nem kellően támogatott. 

 

Az átszervezések kapcsán az egyik kiemelt kérdés a szervezetből kiválni kényszerülő, vagy 

kiválni szándékozó állomány munkaerő-piaci pozícióinak erősítése, elhelyezkedésének 

segítése, társadalmi visszailleszkedésének előmozdítása. A szervezetet elhagyó állomány 

számára legtöbbször kiemelt jelentőséggel bír, hogy rendelkezik-e megfelelő 

információkkal a szervezetből történő kilépés feltételeiről, a rekonverziós programokról és 

az ezeket koordináló szervezetekről. A kutatási adatok szerint az állomány jelentős része 

(79,3%) úgy gondolja, hogy pontosan, de legalább is fontosabb vonatkozásaiban ismeri a 

szervezetből történő kilépés feltételeit. Ezt szemlélteti a következő táblázat. 

Ha ma Önhöz fordulna egy kollégája, hogy mondja el neki  
milyen feltételekkel lehet elhagyni a Honvédséget…..? 

Adott kérdésre választ adók Mit tudna elmondani?:  (súlyozott) száma  
(fő): 

megoszlása  
(%) 

Pontosan el tudnám neki mondani 195 20,1 
Egy-két fontos dolgot el tudnék neki mondani 576 59,2 
Nem tudnék neki érdemben használható információkat mondani 201 20,7 
Total 972 100,0 

25. sz. ábra Rekonverzió – kommunikáió (1)… 
(Forrásadatok a ZMNE Szociológia Tanszékkel végzett kutatásaim alapján, 2006.) 

 

A LAKOSSÁG MINTEGY 40%-ÁNAK ELSŐDLEGES 
TÁJÉKOZÓDÁSI FORRÁSA A HONVÉDSÉGRŐL

RÉSZBEN SZEMÉLYES JELLEGŰ

az aktív 
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40%

a 
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Ugyanakkor, amikor konkrétabb kérdést teszünk fel a segítő szervezetek vonatkozásában, 

mint az a következő grafikonból látszik, kiderül, hogy nem ismerik a rekonverzióval 

kapcsolatos tevékenységet. 

7,9 32,3 59,8

5,3 19,9 74,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

honvédségi 

polgári 

Tudomása szerint van-e olyan szervezet, amely segíti a leszerelőket, hogy jobban boldoguljanak a 
civil életben? 

(a válaszadók százalékában)

tud ilyenről hallott ilyenről nem tud ilyenről

26. sz. ábra Rekonverzió – kommunikáió (2)… 
(Forrásadatok a ZMNE Szociológia Tanszékkel végzett kutatásaim alapján, 2006.) 

Mindenekelőtt meglepő, hogy ezek a szervezetek ilyen kis mértékben ismertek az 

állomány körében. Az állomány közel 60%-a egyáltalán nem ismer ilyen szervezetet. Ez a 

ténylegesen kilépők társadalmi visszailleszkedését nagymértékben megnehezítheti. 

Érdekes, hogy a csekély ismertség mellett az állomány körében inkább ismert a honvédség 

ez irányú tevékenysége (7,9% és 32,3%), mint a polgári szervezeteké (5,9% és 19,9%). 

 

Kommunikációs szempontból a rekonverziós programok és szervezetek ismertté tételének 

kiemelkedő szerepe van. A szervezetnek nem csak törvényi és morális kötelezettsége a 

kiválók visszailleszkedésének segítése, hanem alapvető kommunikációs érdeke is. A 

távozók jelentős részének nem lesz jó véleménye a honvédségről, amit csak tovább ront, ha 

nem kap meg minden lehetséges segítséget a méltányos távozáshoz. Mint az igazolt, a 

lakosság egy része közvetlenül a családtagokon, barátokon, ismerősökön keresztül szerez 

információkat a honvédségről. Azaz minden ezer fő esetében 50. 000 ezer ember 

véleménye változhat negatív irányban a honvédségről, ha a kilépők attitűdjeik folytán azt 

ebbe az irányba befolyásolják. Ez ronthatja a szervezet társadalmi elismertségét, és 

munkaerő-piaci pozíciót. Ezért érdemes minél többet tenni a rekonverziós program és az 

ebben szerepet vállaló szervezetek ismertté tétele érdekében. 

 

Összességében: a belső kommunikáció elégtelenségei tovább mutatnak a szervezeten, 

részben meghatározzák a haderő lakossági megítélését, és ezzel összefüggésben társadalmi 

integrációját. Sajnálatos módon a kilépőkről történő gondoskodás kommunikációs 
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támogatása rendkívül alacsony színvonalú, amelyet csak tetéz, hogy a nyugállományúakkal 

és leszerelt szerződéses katonákkal – a civil szervezeteik törekvéseinek hiányában – 

lényegében az összes kommunikációs kapcsolat megszakad.  

 

4.2. A sajtó szerepe a honvédséggel kapcsolatos hírek terjesztésében  
és a szervezet társadalmi integrációjában 

 

Az értekezés belső kommunikációval összefüggő fejezete a 2005. évi kutatásokra 

támaszkodva kimutatja, hogy jelentős különbség van a lakosság és a honvédség személyi 

állományának információs igénye között leginkább öt fő területen. Ebből a legnagyobb a 

honvédséggel kapcsolatos érdeklődés esetében tapasztalható, és ez a különbség 2006-ra 

tovább nőtt. 
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(27. sz. ábra: Érdeklődési index átlagai a lakosság és a honvédség körében. 

Forrásadatok a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, külső és belső 
véleménykutatásai alapján. Kutatási jelentések 2006.) 

 

A változás elsősorban a lakosság honvédség iránti érdeklődésének csökkenéséből 

származik, ami ma már inkább nevezhető érdektelenségnek, mint érdeklődésnek.  
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(28. sz. ábra: A honvédség iráni érdeklődési index átlagai a lakosság körében. 
Forrásadatok a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, külső 

véleménykutatásai alapján, éves kutatási jelentések 2002-2006.) 
 

Sajnálatos módon a kutatási kérdések változásával nincs további pontos adat arra 

vonatkozóan, hogy a honvédség iránti érdeklődés az elmúlt két évben hogyan változott. 

Általánosságban megállapítható, hogy 2007. októbere és 2008. májusa között64 a közélettel 

kapcsolatos érdeklődés (54-ről 41 százalékpontra), valamint a külpolitikával és az ország 

biztonságával kapcsolatos érdeklődés is csökkent (47-ről 35 százalékpontra). A mutatók 

közötti korreláció okán joggal feltételezhető tehát, hogy a honvédség iránti érdeklődés 

indexe tovább esett. 

Az érdeklődési index ötven százalékpont körüli és feletti értékei a közérdeklődésre számot 

tartó tartományba esnek. Az ötven pont alattiak a kevésbé érdekesbe. A 38 százalékpontos 

vagy az alatti index egyértelműen érdektelenséget tükröz. Ez maga után vonja, hogy a 

lakosság jelentős része nem keresi a honvédséggel kapcsolatos híreket. Ugyanakkor az 

érdeklődéssel szoros kapcsolatot mutató szerkesztési elvek miatt – hiszen a többség nem 

nézne meg, vagy nem venne meg számára érdektelen híreket tartalmazó műsorokat vagy 

napilapokat – a honvédséggel kapcsolatos híreknek a szerkesztők nem igazán engednek 

teret, a lakosság számára érdekes hírek természetesen elsőbbséget élveznek. Ennek igen 

egyszerű oka van, mégpedig az olvasottságból és nézettségből származó bevétel, továbbá 

az ezzel szorosan összefüggő reklámbevétel. Hogy ez pontosan mit jelent a honvédség 

számára a gyakorlatban, azt szemlélteti a következő eset.  

 

Ulrich, H. G.  III. tengernagy, a NATO Nápolyi Összhaderőnemi Parancsnokság 

parancsnoka 2005. november elején érkezett hazánkba hivatalos látogatásra, azzal a céllal, 

hogy átadja a magyar fél részére a NATO katonai integrációs folyamata első ütemének 

lezárását dokumentáló oklevelet. Az ünnepséget követően a honvédelmi miniszterrel és a 

vezérkari főnökkel közösen nemzetközi sajtótájékoztatót tartott. A sajtótájékoztatón – a 

sajtószervezés eredményeként – több hírközlő szerv tudósítója is részt vett, és rögzítették 

az eseményt. Ennek ellenére az esti hírműsorokban szinte semmi nem került adásba, és ezt 

követően a hír lényegében elhalt. Az Interneten nyomokban a tárca, a NATO, és néhány 

biztonságpolitikai folyóirat honlapján akadhatunk rá. 

 
                                                 
64 Szonda Ipsos: Lakossági vélekedések a Magyar Honvédségről és az afganisztáni békemisszióról. Kutatási 
jelentés 2008. május; Kutatási eredmények a „Biztonság” című személyes közvélemény-kutatásból 2007. 
október. 
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Annak tehát, hogy a honvédség a médiában meg tudjon jelenni, és a honvédségi 

eseményekről az emberek az írott és elektronikus sajtón keresztül információt kapjanak, 

szükséges, de távolról sem elégséges feltétele a tudatos sajtószervezés. Általában azt 

mondhatjuk, hogy a szükséges feltétel megléte mellett is napjainkra szinte szerencse 

kérdése, hogy a médiában egy honvédséggel kapcsolatos hír megjelenik-e vagy sem. Ezt a 

szerencsét pedig a napi külföldi és hazai híresemények befolyásolják. Ha kevesebb a 

közérdeklődésre számot tartó esemény, akkor létrejöhet az elégséges feltétel is, és egy 

honvédséggel kapcsolatos általános hír talán bekerül a híradókba és a napilapokba, ha több, 

akkor az elégséges feltétel nagy valószínűséggel nem teljesül, és a hír minden bizonnyal 

kimarad. 

 

A szükséges és elégséges feltétel megléte mellett azonban további kérdés, hogy kedvező 

esetben mi lesz a hír sorsa. Ezt csak sajátos médiaszociológiai és a figyelemmel 

kapcsolatos pszichológiai nézőpontból lehet megérteni.  

 

Optimális esetben tehát a hír bekerül az elektronikus médiumokba, amelyet nagy 

valószínűséggel az írott sajtó jelentős része is átvesz, részletesebben közöl. Kedvező 

esetben az üzenet torzítatlan formában megy át, azaz – feltételezve bizonyos etikai 

minimumokat is – a valóságot tükrözi. (Rosszabb eset, ha a hír olyan mértékben torzított, 

hogy helyesbítést kell kérni, ami bizonyos időközökben a napi gyakorlat szintjére is 

emelkedik, ám a helyreigazítás hatása elenyésző.) Alapesetünkben a hír korrekt formában 

tehát megjelenik, és a televíziókon és rádión keresztül eléri a felnőtt lakosság mintegy 

50%-át. Másnap a napilapok közül megjelenik és eljut röviden a Blikk és a Metró 

közlésében mintegy 1.5-2 millió olvasóhoz, egyéb országos napilapok által további 

maximum 1 millió olvasóhoz, és a regionális lapok által mintegy 2,5 millió olvasóhoz, 

azaz mindösszesen 5-5,5 millió olvasóhoz. Lévén, hogy a lakosság érdeklődése a közélettel 

kapcsolatban nem teljes körű (az érdeklődési indexszel összhangban a lakosság mintegy 

56%-a mutat valamiféle érdeklődést a közélet hírei iránt), a televíziók nézettsége és az 

újságok olvasói között jelentős átfedés van, továbbá egyes újságok, így a napilapok 

olvasótábora között keresztolvasottság jelentkezik, ezért a kumulált elérés sem lesz teljes 

körű. Ez az adat pontosan számítható lenne megfelelő szoftverek segítségével, itt csak 

durva becsléssel élve a felnőtt lakosságra vonatkozóan – a közélet iránt érdeklődőkből, 

továbbá a televíziózási és rádiózási szokásokból kiindulva – az érték 60% közeléből indul, 

de nem nagyon megy 70% fölé. Azaz 5 és fél millió fő körüli lenne az elérés, ha minden 
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hír egyforma érdeklődésre számíthatna.  Ez azonban nincs így. Mint láttuk, a honvédségi 

hírekkel kapcsolatos érdeklődési index jóval alacsonyabb, mint általában a közélettel 

kapcsolatos.  

 

Felmerül a kérdés, hogy mi lesz a sorsa a kevésbé érdekes híreknek. A napilapok esetében 

viszonylag egyszerű a válasz, az olvasó átlapozza őket. A televíziós és rádiós hírek 

esetében a válasz valamivel bonyolultabb. Ezekben az esetekben az érdeklődésnek a 

figyelemmel összefüggésben kiemelt jelentősége van. A nem érdekes és ezért nem figyelt 

információk egy része ugyanis egyszerűen elvész a befogadó számára, mégpedig a 

következők miatt: 

 

Az ember érzékszervein keresztül képes felvenni információt 109 bit/s mennyiségben. 

Ennek azonban csak töredéke 101-102 bit/s képes tudatosulni. Ezért a figyelem döntő 

szerephez jut az információ tudatosulásában. Miközben olvasás közben 50 bit/s információ 

jut el hozzánk, addig egy televíziós kép 106 bit/s közvetít információt. Egy ember 

beszéddel és mozgással 107 bit/s információt ad le.65 Napjainkban információk tömege 

bombázza az embereket. Az információk jelentős részére az emberek többségének napi 

életmenetéhez, feladatai sikeres megoldásához semmi szüksége nincs. A hatalmas zajban a 

felvehető információknak is többszöröse vesz körül bennünket, ezért az emberek 

kénytelenek az információkat szelektálni, bizonyos, számukra fontos, érdekes 

információkat kiválasztani, másokat pedig figyelmen kívül hagyni. Még a hozzánk eljutó, 

figyelt információ jelentős része sem tudatosodik. A nem fontos hírek esetében a figyelem 

a minket körülvevő számos, számunkra fontos információra vált, például tévénézés vagy 

rádiózás közben környezetünk személyeire. Ebből nyilvánvaló, hogy a ténylegesen elért 

személyek száma nem azonos a hírműsort hallgató vagy néző személyek számával. 

 

A honvédségi hírek iránti érdeklődés tehát 38 százalékpont volt 2006. végén, ami 

valószínűleg – figyelembe véve a tendenciákat – tovább csökkent. A százfokú skálára 

transzformált 38 pontos adat mögött a következő lakossági vélemény állt. 

 

                                                 
65 Silbernagl – Despopouulos: SH Atlasz, Élettan, 1994. (287. p.) 
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Mennyire érdeklik Önt a honvédségről szóló híradások?
(a válaszadók százalékában)

egyáltalán nem
25%

kisebb részben
43%

nagyobb részben
23%

teljesen
9%

 
(29. sz. ábra: Érdeklődés a honvédség iránt a lakosság körében. 

Forrásadatok a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 
2006.) 

Az ábrából pontosan látható, hogy a honvédséggel kapcsolatos híradások nagy 

valószínűséggel az emberek 25%-a esetében nem tudatosodnak, és további 43%-nál 

bizonytalan, hogy tudatosodnak-e (leszámítva olyan extrém eseteket, amelyek 

megragadják a figyelmet pl.: „fegyver a képben”.). Jó esetben viszont az emberek mintegy 

harmadánál biztosan tudatosodnak. 

 

A tényleges elérés ezért nem öt és félmillió fő, hanem 4.125,000 és 1.760,000 fő között 

becsülhető, középértéken mintegy 3 millió fő körül lesz, akinél a hír tudatosodik és bekerül 

az emlékezetbe. Innen pedig az információ ismétlés vagy további feldolgozás hiányában 

idővel kiesik, elhalványodik.66 

 

Összességében tehát elmondható, hogy az információs társadalom keretei között a magyar 

sajátosságokat – elsősorban a lakosság honvédség iránti érdeklődését – figyelembe véve a 

média még a legoptimálisabb feltételek megléte mellett sem lehet egyedüli forrása a 

lakosság honvédséggel kapcsolatos tájékozódásának. A média hatása a haderővel 

kapcsolatban az egyszerű, általános hírek esetében rendkívül korlátozott. 

 

                                                 
66Schacter, Daniel L.: Az emlékezet hét bűne. Hogyan felejt és emlékszik az elme? HVG Könyvek, 2001. 
 



 79

Sajnálatos módon ezzel függ össze a másik hatás, mely szerint a honvédség elsősorban 

problémák, balesetek, halálesetek, krízishelyzetek kapcsán kap szélesebb körű 

médianyilvánosságot. Ezekben az esetekben az érdeklődést és figyelmet már elsősorban az 

esemény dominálja, nem a szervezet, bár ez minden kétséget kizáróan összekapcsolódik a 

hadsereggel. Az ilyen jellegű események iránti érdeklődés jóval magasabb, ezzel megnő a 

híradásokba történő bekerülés valószínűsége, az érdeklődés folytán emelkedik az 

ismétlésszám, mindezekkel együtt az elérés lehetséges tartománya közelíti a maximumot, a 

tényleges elérés a figyelmi folyamatokkal összefüggésben a lehetséges szint közelébe 

kerül. Az emberek memóriájában pedig az ismétlésszám és az érzelmi töltet hatására 

sokkal inkább megmarad. Ezért a lakosság alacsony honvédségi érdeklődése miatt, a 

haderő esetében – szemben egy magasabb általános érdeklődési szinten lévő szervezettel – 

a sajtómunkának sokkal inkább van jelentősége a krízisek és kríziskommunikáció 

esetében, mint a mindennapokban. A nem megfelelő kríziskommunikáció a lakosság 

honvédségi megítélését –  éppen a sajtó és a szervezet bemutatott sajátos viszonya folytán 

–  képes egyik óráról a másikra aláásni. 

4.3. A társadalmi célú reklámok szerepe a kommunikációs folyamatban 

 

A információs társadalomban kialakuló információs dömping olyan erős, hogy bizonyos 

témák a versenyben szükségszerűen hátrányba, háttérbe kerülnek.  Az előző alcím folytán 

látható volt, hogy általában a honvédséggel kapcsolatos hírek esetében hogyan alakul a 

médiahatás. Az tapasztalható, hogy az információtömeg keltette zajban a honvédséggel 

kapcsolatos normál hírek jelentős része elveszik. Ezzel együtt más információk előtérbe 

kerülnek, és hatást gyakorolnak az emberek gondolkodására, mégpedig az alábbiak szerint: 

 
− Az emberi figyelem szelektív. A válogatás a bejövő információk között 

elsősorban az érdeklődés mentén történik. 

− A memória terjedelme korlátozott. Bizonyos információk szükségszerűen 

elvesznek, mert a bejövő információtömeg hatására kiszorulnak. 

− A képi feldolgozás többszörösen hatékonyabb az egyéb érzékszerveken keresztül 

kódolt információknál. 

− Az ismétlések száma növeli az esélyt az információk hosszú távú memóriába 

történő átkerülésének. 

− Az információk a hosszú távú memóriában megelőző ismeretekhez kapcsolódnak. 

− Az előhívások segítik az emlékképek elhalványodásának megakadályozását. 
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A fentiek miatt a gondolkodást befolyásoló eszközök között a reklámok – primer és 

szekunder hatásukat figyelembe véve – vezető helyen szerepelnek. A reklám primer 

hatáson alapuló piaci definíciója szerint: „olyan tájékoztató tevékenység, amelyet 

kifejezetten gazdasági (legtöbbször profitnövelési) célból (meghatározott termék 

vásárlásának vagy szolgáltatás igénybevételének előmozdítása céljából) egy vagy több cég, 

vállalat, bolt a potenciális fogyasztók (felhasználók) befolyásolására meghatározott 

eszközökkel és hatékonyságra törekedve tervszerűen végez.”67 Szekunder hatásként 

általában a reklám ízlést, viszonyt, értékeket befolyásoló hatását szokták kiemelni, olyan 

tényezőket tehát, amelyek elsősorban a társadalom szociális integrációját érinti.  

 

Esetünkben a reklámon elsősorban a társadalmi célú reklámot (TCR) illetve hirdetéseket 

kell értenünk.  

Ebben az értelemben a társadalmi célú hirdetéseket a következőképpen definiálhatjuk: 

olyan tájékoztató tevékenység, amelyet egy non-profit szervezet (beleértve az állami 

szereplőket) egy a társadalom szempontjából fontos téma ismertté tétele vagy a 

közvélemény befolyásolása érdekében meghatározott eszközökkel és hatékonyságra 

törekedve tervszerűen végez. Szekunder hatásként általában a képi üzenetek érzelmi hatása 

jelenik meg, amely kellő gondosság mellett értékközvetítő erejű, például: szolidaritás, 

bajtársiasság, bátorság, stb. 

 

A reklámkampányokkal kapcsolatban két fontos tényezőt érdemes kiemelni: az egyik a 

hatékonyság, a másik a rendkívül magas költség. 

 

A reklámhatékonyság alapja a megbízható kutató háttér és empirikus adatbázis, különösen 

az alábbi területeken: 

 

− A lakosság különböző csoportjainak véleménye a szervezet számára releváns 

témákról. A célcsoportok pontos ismerete, szegmentálása a célzás pontossága 

érdekében. 

− A különböző – az adott kommunikációs művelet kapcsán fontos – célcsoportok 

információ fogyasztási szokásainak ismerete.  

                                                 
67 Sándor Imre: A marketing kommunikáció kézikönyve. BKE Marketing Tanszék, 1997. (91. o.) 
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− Az egyes médiumok elérési mutatóinak ismerete (olvasottság, hallgatottság, 

nézettség, látogatottság), illetve ezek hatékonysága (affinitási indexe) a konkrét 

célcsoportok körében. 

− A költséghatékonyság alapvető mutatói. CPT (Cost per thousand): ezer főre eső 

költség, amely a hirdetés relatív költségének jellemzésére szolgál. Megmutatja, 

hogy ha az adott médiumban egyszer hirdetünk, hány forintba kerül ezer fő 

elérése a célcsoportunkból. 

− A kommunikáció tervezett eszközrendszerének előzetes vizsgálata, a kreatív 

anyagok kiválasztása várható hatékonyságuk megismerése érdekében (általában 

fókusz-csoportos vizsgálatok). 

− Visszacsatolások, azaz a kommunikációs feladatokat követő újabb lakossági 

kutatások, a vélemények változásának nyomon követése, a kommunikációs 

tevékenység hatékonyságának megítélése érdekében. 

 
A felsorolásból kitűnik, hogy a reklámtervezés feltételezi számos vélemény és piackutatás 

meglétét, és adatainak szakszerű alkalmazását. Ez a tervezési folyamat sajátos ismeretekre 

épül, ami a kommunikációs szakmán belül is specializálódáshoz vezetett. Összességében 

mindezen ismeretek birtokában – megfelelő szakmai együttműködő szervezetekkel – 

hozható létre olyan médiamix és kreatív reklámanyag, amely a híreknél jóval nagyobb 

hatékonysággal biztosítja a lakosság vagy egyes célcsoportok tényleges elérését.  

 
A garantált hatékonysággal azonban összhangban vannak a rendkívül magas költségek. Az 

információs nyomás hatására egyre több és több pénz forog a médiapiacon. A következő 

ábrán jól látható, hogy a médiaköltés (amely magában foglalja a TV, sajtó, mozi, 

közterület, indoor, és rádió hirdetések költségeit) az elmúlt évtizedekben dinamikusan nőtt, 

és a növekedés üteme csak az elmúlt három évben kezdett lassulni a piac telítődése miatt. 
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(30. sz. ábra: Médiapiaci költések Magyarországon listaáron. 
Forrásadatok a HM Kommunikációs Főosztály - ZOMÉDIA, Kutatási jelentés 2006.) 

 
 
Nagyságrendileg a médiapiacon elköltött pénzek 2002 körül elérték, majd azt követően 

messze meghaladták például a védelmi tárca összköltségvetését. Az első nyolc legnagyobb 

hirdető mindegyike éves szinten több mint tíz milliárd forintot költ el a médiapiacon, 

együttesen tehát a honvédelmi költségvetés harmadának megfelelő összeget. 

 
Az elmúlt pár évben a honvédelmi tárca is többször használt társadalmi célú hirdetéseket. 

Ezek között találunk általános image-formáló céllal készült, technikai korszerűsítéssel 

(Gripen) összefüggő, honvédségi rendezvények (Repülőnap, Honvédelem Napja, stb.) 

beharangozójaként megjelent hirdetést.  

A lakosság többsége a védelmi tárca társadalmi célú hirdetéseivel szemben nem elutasító. 

Érdemes megemlíteni az önkéntes haderő létrehozásának első évfordulója alkalmából 

szervezett médiakampányt, melynek lakossági fogadtatásáról a 2005. évi kutatási 

jelentésben a következő olvasható: „Arra a kérdésre, hogy jó dolog-e az, hogy a 

Honvédelmi Minisztérium reklámozza az önkéntes haderőt, egyértelmű pozitív megerősítés 

érkezett, a lakosok 19 százaléka szerint nagyon jó dolog, további 57 százalékuk is inkább 

jónak tartja, míg egytizedük bizonytalan volt ennek megítélésében, s csupán 14 százalékuk 

gondolja, hogy az önkéntes haderő reklámozása nem jó ötlet. A hirdetések hatását tekintve 

az önbevallás alapján a lakosok felénél (49 százalék) megerősítette az eddigi jó véleményt 

a Magyar Honvédségről, 37 százalékuk úgy gondolta, hogy az eddigi rossz véleményét 

pozitívan befolyásolták a reklámok, vagy az eddigi negatív véleményt erősítették.”68 

                                                 
68 ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2006. 
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A lakosság nagy többsége számára tetszett az említett hirdetés, a férfiak körében 10%, a 

nők körében 15% körüli volt azok aránya, akik nemtetszésüknek adtak hangot. Az eddigi 

kutatási eredmények tapasztalatai azt mutatják, hogy azoknak a honvédségi hirdetéseknek 

van nagyobb tetszési indexe, amelyek a haderő állományát és technikáját a ténylegesen 

elvárt tevékenységek közben mutatják be, azaz egyenruhában, fegyverzettel, kiképzés vagy 

alkalmazás közben. Mivel egy-egy médiakampány bekerülési költsége – a magyar 

lakosságra vonatkozó megfelelő elérési mutatók mellett – az eddigi közbeszerzések 

tapasztalatai szerint a jelenlegi árakon 50 millió forint körül mozog, ezért a hirdetett témák 

megválasztására komoly gondot kell fordítani. A kommunikáció nem öncélú, mindig a 

szervezeti célokból, törekvésekből származik, azaz a kommunikációs célok mindig a 

szervezeti célok elérését kell, hogy szolgálják, az itt megfogalmazott prioritásokhoz kell, 

hogy igazodjanak. A kommunikáció hatékonyságát tehát nem lehet önmagában értelmezni. 

A kommunikáció elsősorban akkor hatékony, ha a szervezeti célokhoz kapcsolódóan tűzi 

ki a kommunikációs célokat, és ezeket el is éri. A céloknak ennek megfelelően konkrétnak 

és mérhetőnek kell lennie.69 Társadalmi szinten mind a tervezés, mind a visszacsatolás - a 

célelérés megítélése - nem nélkülözheti az empirikus kutatásokat, és ezek adatainak 

szakszerű alkalmazását.  

 

Összességében megállapítható, hogy a médiapiaci verseny jelentős változásokon ment 

keresztül az elmúlt évtizedekben. A szolgáltatások köre jelentősen bővült, miközben a 

piacon egyre nagyobb összegeket költenek a hirdetők arra, hogy a kommunikációs 

túlterhelés hatására egyre növekvő „zaj” mellett eljuttassák főbb üzeneteiket a 

célcsoportokhoz. Ennek hatására bizonyos eszközök szerepe jelentősen átértékelődik. A 

hirdetők igyekeznek a főbb üzeneteket a legrövidebb és leghatékonyabb módon eljuttatni a 

célközönséghez. Ez egyre tömörebb, legtöbbször alapvetően inkább képi formákra 

építetten történik – érthető módon –, hiszen a megismerés-tudomány képviselői évtizedek 

óta egyetértenek abban, hogy a közlések több mint 65%-a nem verbális jellegű, egyes 

szerzők 70% fölé helyezik nézeti képek alapján az agyba eljutó információk arányát. 

Egyetértés van továbbá abban is, hogy míg a verbális vagy írott kommunikáció elsősorban 

információt hordoz, addig a nem verbális és képi információk elsősorban emocionális 

jellegűek. Ugyanakkor megfigyelések és kísérletek igazolták, hogy az érzelmi tartalmú 

                                                 
69 Szombath Cs: A közvélemény-kutatások szerepe a honvédelmi ágazat kommunikációjában (ÚHSZ 2005.5) 
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információ a memóriában jobban rögzül, tárolása és előhívása hatékonyabb. Ezért 

napjainkban egyre nagyobb szerephez juttatnak a képi információra épülő üzeneteket. 

 

A társadalmi célú reklámok hatása az empirikus adatok alapján a haderő szempontjából is 

kedvező, ugyanakkor jellegük folytán, önmagukban nem alkalmasak arra, hogy mélyebb 

kommunikációs hatásokat fejtsenek ki. Ismertté tehetnek ugyan ügyeket, eseményeket és 

ezekre ráirányíthatják a figyelmet, de nem vagy csak jelentősen korlátozott mértékben 

képesek mélyebb ismeretek átadására, ok-okozati összefüggések magyarázatára, 

megértetésre, vagy a megértésen alapuló támogatás és együttműködés megszerzésére.  

 

4.4. A civil szervezetekkel történő együttműködés szerepe  
a társadalmi kommunikációs folyamatban 

 

A civil szervezetekkel való kapcsolattartás és a velük történő együttműködés az eddig 

említett hiányosságokat részben képes orvosolni. A civil társadalomra és szervezetekre 

vonatkozóan – leginkább a társadalmi változásokkal összhangban – eltérő 

meghatározásokat találunk a szakirodalomban. Közösnek tekinthető bennük a hatalomtól 

független szerveződések gondolata, ugyanakkor a globalizációval és az információs 

társadalommal összefüggésben a gazdasági élet szereplőit és az egyre inkább piaci 

törvények szerint működő médiát (egyes szerzők szerint, mint önálló hatalmi ágenst) az 

újabb elméletek már nem említik a civil társadalom részeként.  

Habermas a következőképpen ír erről: „ A „civil társadalom” intézményes magvát 

mindenesetre önkéntes alapon történő, nem állami és nem gazdasági összefogások képezik, 

melyek, hogy rendszerezés nélkül megnevezzek néhány példát, az egyházaktól, kulturális 

egyesületektől és akadémiáktól, a független médiákon, sport- és szabadidőegyleteken,  

vitaklubokon, lakossági fórumokon és állampolgári kezdeményezéseken át a szakmai 

egyesületekig, politikai pártokig, szakszervezetekig és alternatív intézményekig 

terjednek.”70  

 

A meghatározásból már látható, hogy az 1990-ben írt előszóban a gazdasági szervezetek és 

a nem független média már nem értelmezett a civil társadalom részeként. Vitatható lehet a 

meghatározás politikai pártokra vonatkozó része, még akkor is, ha a „nem állami” kitétel 

kapcsán, a hatalomtól aktuálisan független politikai szervezetek inkább tekinthetők a civil 
                                                 
70 Habermas, J.: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Előszó az új kiadáshoz. Gondolat, 1993. 
(41.p) 
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társadalom részének, mint a hatalmat gyakorlók, azaz az állammal számos szálon 

összefonódó szervezetek. Meg kell jegyezni továbbá, hogy szociológiai értelemben a civil 

társadalom nem feltétlenül esik egyben a jogi a keretek által kijelölt szervezetekkel és 

szervezeti formákkal. Nyilvánvaló, hogy a csoportképződésnek és összetartozásnak 

lehetnek a formális csoportokon messze túlmutató, de társadalomkutatási szempontból 

értelmezhető jelenségei. Ennek megfelelően egyes szerzők akár az állampolgárok 

közösségi aktivitását vagy passzivitását – mindennemű szervezeti keret nélkül is – 

hajlamosak a civil társadalom működési sajátosságaként értelmezni. Példaként említhető az 

ifjúság közösségi tevékenysége, amelynek jelentős része nem civil szerveződések kerete 

között zajlik, és nehezen is terelhető ilyen mederbe, mivel a korosztály egy része jogilag 

nem képes ilyen formális szervezetet létrehozni. Ezért például az ifjúsági kapcsolatok 

messze túlmutathatnak a formális civil szervezetekkel történő együttműködés keretein. 

 

A civil szféra fejlődése hazánkban – a már említett megkésett polgári fejlődéssel 

összhangban – a kilencvenes évektől gyorsult fel. Az 1989. évi II. törvény az egyesülési 

jogról megteremtette a törvényi kereteit a civil szervezetek létrejöttének. Lényegében 10 fő 

elhatározása alapján, a vonatkozó törvény keretein belül megfogalmazott célokkal és 

tevékenységgel, bármely civil szervezet létrehozható.  

 

A civil szervezetek magyarországi helyzete – a Központi Statisztikai Hivatal legújabb 

adatai alapján, melyek a 2006. évi vizsgálatokon alapulnak – a következőkben 

összegezhető71: A civil szervezetek száma Magyarországon 58282. Céljaik alapján 

tizennyolc fő tevékenységcsoportba sorolva a civil szervezetek megállapítható, hogy 10%-

nál magasabb arányban működnek a következő területeken: 

 

                                                 
71 http://portal.ksh.hu 
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A CIVIL SZERVEZETEK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZÁGON 
TEVÉKENYSÉGI TERÜLETK SZERINT 

(a KSH 2006. évi adatai alapján)
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(31. sz. ábra: Civil szervezetek tevékenységi területei Magyarországon. 

Forrásadatok KGH, 2006.) 

Összes bevételük a 2006. évi adatok szerint valamivel több, mint 896 milliárd forint volt. 

Ebből állami forrás a bevételek 42%-a. A klasszikus civil szervezetekhez azonban csak a 

harmada, mintegy 131 milliárd forint forrás jutott, a többi közhasznú társaságokhoz és 

közalapítványokhoz került. A civil szervezetek döntően az adó 1%-os felajánlásából72, a 

Nemzeti Civil Alapprogram73 pályázatain, továbbá egyéb pályázatokon keresztül juthatnak 

az említett állami forrásokhoz. A szervezetek jelentős részének infrastrukturális 

ellátottsága annyira szegényes, hogy a bizonyos esetekben a működés alapfeltételei sem 

biztosítottak. 

 

                                                 
72 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról 
73 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról 
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A CIVIL SZERVEZETEK INGATLAN ÁLLOMÁNYA
 (a KSH 2006. évi adatai alapján)
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(32. sz. ábra: Civil szervezetek ingatlanhelyzete Magyarországon. 
Forrásadatok KGH, 2006.) 

 
Mint az előző grafikon adataiból látható 47%-uk nem rendelkezik önálló ingatlannal, 

elhelyezéssel. A KSH adataiból megállapítható továbbá, hogy szervezetek 30%-ának nincs 

számítógépe, és mintegy 40%-ának Internet hozzáférése. Ezért a pályázati lehetőségek 

kihasználásában is igen hátrányos helyzetben vannak. 

 

A honvédelmi tárca a haderővel kapcsolatban álló civil szervezetekkel való együttműködés 

érdekében a kilencvenes évektől önálló, a kapcsolattartásra és együttműködésre 

szakosodott osztállyal rendelkezett. Jelenleg ilyen önálló osztály szintű szervezet nincs. A 

nyilvántartások adatai szerint a tevékenységi körükkel részben vagy egészében a 

honvédséghez kötődő szervezetek száma megközelíti a százat, ugyanakkor valóban 

intenzívebb kapcsolatnak ebből leginkább azok tekinthetők, amelyeket a tárca „Társadalmi 

szervezetek almanachja” című kiadványa is bemutat. A kiadvány anyaga 49 civil szervezet 

által megadott információkat tartalmazza. A füzet tartalom- és adatelemzése alapján a 

következő kép rajzolható. 
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A TÁRCÁVAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ CIVIL SZERVEZETEK 
TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI A TAGSÁG ARÁNYÁBAN
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(33. sz. ábra: A tárcával kapcsolatban álló civil szervezetek főbb tevékenységi területük szerint. 
Forrásadatok HM Társadalmi Szervezetek Almanachja, 2006.) 

 
A kiadvány adatai szerint a tárcával kapcsolatban álló civil szervezetek összesen 257 880 

fős tagsággal rendelkeznek. Ahol a vonatkozó részek nem tartalmaztak a tagok létszámára 

vonatkozó adatott, ott a törvényi feltételek alapján 10 fő került számításra, országos 

szervezeteknél tagegyesületenként is, ez tehát minimum számnak tekinthető. 

 
Az összes szervezett tag mintegy harmada technikai és tömegsport irányában elkötelezett. 

Ide tartoznak a makett készítő egyesületeken túl például az ejtőernyőzéssel foglalkozó 

szervezetek. Ezeket, tagságuk nagyságát tekintve, a különböző ifjúsági egyesületek 

követik, az összes szervezett személy negyede tartozik ebbe a körbe, mintegy 64 ezer főt 

reprezentálnak az említett szervezetek.  

 

Jelentős továbbá a különböző érdekképviseleti szervezetek által képviseltek aránya. Ebben 

a körben nem csak a jelenlegi aktív- és nyugállományú szervezetek tagsága jelenik meg, 

hanem az ötvenhatos szervezeteket és hadirokkantakat reprezentáló civil szervezetek is. 

Mellettük – a jelenleg viszonylag kisszámú tagságot képviselő – a tartalékos és veterán 

szervezetek megjelenése döntően az elmúlt évekre vezethető vissza, ugyanakkor hosszabb 

távon, figyelembe véve a haderő átalakulását és missziós szerepvállalását, továbbá a 

nemzetközi tapasztalatokat, reprezentativitásuk az elkövetkező években erősödni fog.  

 

A katonai hagyományőrző szervezetek a hadsereg mellett, de bizonyos szempontból a 

hadsereg számára is, ápolják és átörökítik azokat a társadalmilag fontos értékeket, amelyek 

a katonai szolgálathoz, a haza védelméhez, a különböző történelmi korok felidézésével 

pedig az államiság és a haderő kapcsolatához köthetők. Létszámuk mintegy 30 ezer fő, 

azaz jelenlegi viszonyaink között egy másik magyar hadseregnek is tekinthetők.  
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Végezetül meg kell említeni azon civil szervezetek szervezett tagságát, amelyeknek 

jelentősége leginkább nem létszámában, hanem összetételében ragadható meg.  

Tudományos és szakmai szervezetek tömörítik a kutatókat, tanárokat, művészeket, helyi 

önkormányzati és gazdasági vezetőket, akiknek véleménye és aktivitása a honvédséggel 

kapcsolatos közéleti kérdésekben országos és helyi szinten is meghatározó lehet. 

 

A tárca a civil szervezetekkel történő együttműködés keretében az elmúlt évtizedben 

támogatásokkal és pályázatokkal igyekezett elősegíteni a munkavégzés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtését, és egyes, a haderő számára fontos civil programok 

megvalósítását.  

 

Támogatások formájában elsősorban a törvény szerint is a tárca ellátási körébe tartozó, 

elsősorban aktív- és nyugállományú katonákat tömörítő országos szervezetek tudtak 

ingyenes elhelyezéshez és infrastruktúrához jutni, döntően a honvédségi művelődési 

intézmények és katonai szervezetek bázisán. A haderő létszámának csökkenésével 

ugyanakkor nőtt a nyugállományúak száma, továbbá az őket tömörítő civil szervezetek 

tagsága. Mindezek mellett azonban csökken a helyőrségek és ezzel együtt a fenntartott 

objektumok száma. Ezért az említett szervezetek egy része hasonló elhelyezési és 

infrastrukturális gondokkal küzd, mint a civil szféra egyéb területein működő szervezetek.  

Ezzel összefüggésben a tárca az egyéb, honvédséghez kapcsolódó civil szervezetek közül 

csak néhánynak – legtöbbször hadirokkantakat gondozó, képviselő és hagyományőrző 

szervezeteknek – tudott ideiglenesen, kedvezményes bérleti feltételek mellett működési 

infrastruktúrát biztosítani. A hatékony együttműködést segíthetné, ha a tárca a vele 

együttműködő civil szervezetek közül - legalább az országos szintűek részére - hosszabb 

távra megbízhatóan tudna biztosítani irodai elhelyezést, és működési alapinfrastruktúrát.  

 

A minisztérium kommunikációs szervezete által több mint egy évtizede, továbbá a 

Nemzeti Civil Alapprogram által működtetett pályázati rendszer eléréséhez bizonyos civil 

csoportok nagyobb segítséget igényelnek koruk, egészségi állapotuk és affinitásuk folytán. 

A tárca pályázatain éveken keresztül kifejezetten hátrányos helyzetben voltak az 

érdekképviseleti szervezetek, lévén az érdekképviselettel összefüggő karitatív segítő 

tevékenységre a pályázatok nem, pusztán programok megvalósítására terjedtek ki.  
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Mindezen hiányosságok ellenére is a pályázati rendszer a civil szervezetekkel történő 

hatékony – és az említett problémákat leszámítva – többségében igazságos együttműködési 

modellnek bizonyult. Az elmúlt években pályázat keretében a tárcától a honvédséghez 

közel álló civil szervezetek a következő forrásokhoz jutottak. 
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(34. sz. ábra: A HM pályázati forrásai civil szervezetek részére 

Forrásadatok Éves kommunikációs tervek, pályázatok 2003- 2008.) 
 

A 2006-os évet véve alapul, országos szinten pályázat keretében a civil szervezetek 

bevételük 8,9%-át, mintegy 80 milliárd forintot szereztek meg pályázati úton. Ebből 

közelítőleg 7 milliárd volt Nemzeti Civil Alapprogram forrása, azaz a civil szektor 

pályázati bevételeinek még a 10%-a sem.  Az összes pályázati bevételi források 90%-át 

tehát a civil szervezetek egyéb pályázatokon szerzik meg. Figyelembe véve a civil 

társadalom elmúlt évtizedben mutatott dinamikus fejlődését, nem helyes irány, ha a tárca a 

hozzá közel álló, a haderő társadalmi integrációját segítő klasszikus civil szervezetek 

pályázati forrásait évről évre csökkenti.  

 

A civil szervezetekkel történő együttműködés a tárca számára olyan kommunikációs 

csatornát nyit, amely nagymértékben elősegíti a társadalmi integrációs folyamatokat, az 

alábbiak keretében: 

− a hadseregből kivált személyi állománnyal történő kapcsolattartás, a rászorulókról 

való gondoskodás; 

− rekonverziós programok megvalósítása, a társadalmi visszailleszkedés segítése 

érdekében; 

− a haderő által képviselt hagyományos nemzeti, katonai értékek ápolása és 

átörökítése; 
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− az ifjúság hazafias nevelése, hasznos, a katonai ismereteket is megalapozó 

szabadidő eltöltése; 

− a pályára irányítás és toborzás feladatai; 

− a középiskolák egy részében bevezetett „honvédelmi ismeretek” népszerűsítése és 

oktatása; 

− a honvédelem kérdése kapcsán kiemelt témák társadalmi ismertetése, megértetése, 

stb. 

 

Az említett civil szervezetek jelentős része országos szintű szervezet, ezért a társadalmi 

kommunikációs folyamatokban jelentős szerepet játszhat. Az eddigiek során megvalósított 

különféle programokkal ez az együttműködés és különösen annak hatása számtalanszor 

bebizonyosodott. Ezek között volt például: a NATO csatlakozás kommunikációja; az EU 

integrációs folyamat védelmi identitással kapcsolatos kérdése; az önkéntes haderőre 

történő áttérés társadalmi megismertetése és szükségességének megértetése. 

 

Ez utóbbi példa részletesebb bemutatása rámutathat arra, hogy az igazán hatékony 

társadalmi kommunikációs folyamatban az eddig említett összes szereplőnek, így a 

személyi állomány véleménynyilvánításának, a sajtókapcsolatoknak, a fizetett 

hirdetéseknek és civil szervezetek együttműködésének sajátos és meghatározó szerepe van. 

 

 

4.5. Az integrált kommunikációs hatás lehetséges eredményei 

 
 
A szerződéses katonai szolgálatra történő teljes áttérés, ezzel együtt a sorkatonai szolgálat 

megszüntetésének tervezett időpontja 2004. november 03. volt. A 2004. szeptember 25-26. 

között lebonyolított 500 fős telefonos felnőtt lakossági véleménykutatás eredményei 

alapján azonban erről kevés információjuk volt az embereknek. A tervezett időpont előtt 

kb. egy hónappal a felnőtt lakosság 27 százaléka bevallottan teljesen tájékozatlan volt, 16 

százaléka szerint ez csak jövőre volt várható, 35 százaléka pedig még későbbi időpontra 

jelölte meg az utolsó leszerelést. Mindösszesen 22 százalék volt, aki biztosan tudta, hogy 

még az idén megszűnik a sorkatonai szolgálat, de a november hónapot csak 13 

százalékuk jelölte meg, mint az utolsó leszerelés időpontját.  
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Mit hallott Ön, mikor szűnik meg a sorkatonai szolgálat 
Magyarországon? 
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(35. sz. ábra: az önkéntes haderőre történő áttérés ismertsége  

Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2004.) 
 
 

Ez utóbbi 13-22%, azaz 1—1,8 millió felnőtt lakos nem több mint az MH aktív és 

nyugállománya, a haderővel kapcsolatban álló és együttműködő szervezetek valamint 

mindezek szűkebb kapcsolati köre. A kutatás eredményeiből látható, hogy még egy 

társadalmilag fontos téma kapcsán is meglehetősen kevés konkrét és pontos információval 

rendelkezett a lakosság a honvédelem vonatkozásában pusztán az említett kapcsolati 

hálózaton keresztül. 

 

A cél természetesen az volt, hogy a lakosság ezt a társadalmilag fontos változást minél 

szélesebb körben ismerje meg. A tárca ezért október hónapra közterületi és 

médiakampányt tervezett, melynek alapvető célja az információhiányt megszüntető 

tájékoztató tevékenység volt, amely ráirányíthatta a figyelmet az említett, társadalmilag 

jelentős változásra. A televíziós, rádiós, újság és közterületi hirdetések eredménye a 

kutatási adatok szerint a következő volt: 

A sorkatonai szolgálat megszűnésével kapcsolatban az elmúlt egy 
hónapban...

53 %

47 %

32 %

24 %

látott reklámot a televízióban

olvasott az újságban

hallott hirdetést a rádióban

látott plakátot az utcán

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

 
 

(36. sz. ábra: elérési mutatók az önkéntes haderőre történő áttérés reklámkampányában  
Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2004.) 
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Összesítve a négy kommunikációs csatornát, a lakosok negyede egyáltalán nem találkozott 

ilyen hirdetéssel, 24 százalékuk egy, 28 százalékuk két csatornát említett, 18 

százalékukhoz pedig három csatornán keresztül is eljutottak a hirdetések. Összességében a 

társadalmi célú hirdetések hatására biztosra vehető volt, hogy az elérés 75%-ra változott, 

így a tényleges elérés, azaz a tartalmi elemekre vonatkozó, tudatosodott ismeret is 50% 

fölé emelkedhetett. 

 
Az intenzív szakasz zárása budapesti és regionális rendezvényekkel („helyszínenként egy 

óriáscenti-vágás”, kiállítás, kisebb szórakoztató, művészeti programok) egészült ki, 

amelyek alkalmasak voltak a személyes kommunikáció erősítésére, véleményvezérek 

megszólaltatására, az állami vezetők mellett az önkormányzati és civil szereplők előtérbe 

helyezésére, mélyebb ismeretek továbbítására is. Az említett rendezvények programjai, az 

állami élet és a civil szféra szereplőinek együttes megjelenése tovább fokozta az emberek, 

az országos és nem utolsó sorban a regionális és a helyi sajtó érdeklődését. 

 

Mindezek eredményeként - már a sajtó érdeklődését a rendezvények és szereplőik iránt 

kihasználva - 93%-os elérést lehetett biztosítani a médián keresztül, mégpedig a következő 

csatornák együttes eredőjeként: „Ha a leszereléssel kapcsolatos hírek csak a televízióban 

jelentek volna meg, akkor a lakosok 41 százalékát, ha csak a televízióban és az újságokban 

jelentek volna meg 64, ha pedig csak a televízióban, az újságokban és a rádióban jelentek 

volna meg az utolsó sorkatona leszereléséről szóló hírek, a lakosok 93 százalékát lehetett 

volna elérni”.74 

 
Az elérés azonban ezen is túlmutatott az említett 2004.11.06-i közvélemény-kutatás adatai 

alapján a lakosság 98%-a tudta, hogy a héten leszereltek az utolsó sorkatonák.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 ECHO, Kutatási Gyorsjelentés, 2004.11.06. 
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4.6. A fejezetre vonatkozó részkövetkeztetések, a külső kommunikáció társadalmi 
integrációra gyakorolt hatásával összefüggő főbb következtetések 

 
A tárca az elmúlt évek kommunikációs folyamatait tekintve nem következetes a társadalmi 

integrációt valóban támogató kommunikációs csatornák, módszerek és eszközök 

megválasztása területén. Bár a kutatási adatok és a helyenként fellelhető gyakorlat 

egyértelműen bizonyítják, hogy a ténylegesen integrált kommunikációs megoldások 

képesek megfelelő eredményt biztosítani, egyes területek újra és újra háttérbe szorulnak.  

Az egyik ilyen probléma a belső kommunikációval szorosan összefüggő, lényegében a 

belső kommunikáció elégtelenségeinek a külső kommunikációra gyakorolt negatív 

hatásáról van szó. A haderő létszáma, a nyugállományúak jelentős száma, a szerződéses 

állomány normál fluktuációja továbbra is olyan jelentős tömeget képvisel, amely a haderő 

lakossági megítélését és kapcsolatait, ezzel összefüggésben pedig társadalmi integrációját 

alapfeltételeiben határozza meg. Ez a probléma a külső és belső kommunikáció szervezeti 

integrációján túlmutatva tovább erősíti azt a tényt, hogy a kommunikációs munkát 

mindenek előtt „házon belül” kell rendbe tenni. 

 

Az információs társadalom keretei között nem szabad elhanyagolni a sajtókapcsolatok 

szerepét. Azonban a haderő szempontjából ennek túldimenzionálása a szerény lakossági 

érdeklődés és ezzel összefüggő bekerülési és elérési valószínűség mellett indokolatlan. A 

közérdeklődésre számot tartó lakossági érdeklődés-index alakulása sokkal inkább azt 

mutatja, hogy a sajtókapcsolatoknak krízishelyzetek, és fegyveres műveletekben 

bekövetkezett események kapcsán van kiemelkedő szerepe a haderő megítélése 

szempontjából.  

 

Ugyanakkor a társadalmi célú hirdetések alkalmazása – pontosan az említett általános 

érdeklődés hiánya miatt – indokolt, az információs társadalom kihívásainak megfelelő, 

ugyanakkor mind az elérési mutatók, mind a kommunikációs folyamat korlátozottsága 

miatt, elsősorban, mint figyelemfelkeltő módszer alkalmazható. Mélyebb és intenzívebb 

párbeszéd kialakításának, a megértés előmozdításának, érték- és célképzésnek, a támogatás 

megnyerésének csak kiinduló eszköze lehet. Mindezek mellett költségei miatt a társadalmi 

célú hirdetéseknek csak körültekintő, és más külső kommunikációs csatornákkal 

összehangolt alkalmazása indokolt. 
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A civil szervezetekkel történő együttműködésben a tárca igazán példamutató szerepkörben 

állt, más állami intézményeket is gyakran megelőzve. Miközben társadalmi szinten ezen a 

területen jelentős fejlődés zajlik, a haderő mind a támogató infrastruktúra, mind a pályázati 

lehetőségekben rejlő együttműködés terén lassanként lemarad. Miközben a 

kommunikációs folyamatban a valóban érdemi párbeszéd, ezzel összefüggésben a szociális 

norma- és célképzés éppen ezen a téren lenne megvalósítható, a programok 

kibontakoztatásához szükséges emberi és anyagi erőforrásvesztés mutatkozik ezen a 

területen. A védelmi szférával kapcsolatban álló civil szervezetek összetétele, továbbá 

legtöbb esetben országos szervezettsége ugyanakkor alkalmas lenne megfelelő feltételek 

mellett a honvédség társadalmi integrációjának alapvető biztosítására. 

 

Összességében: alapvetően igazoltnak tekintem a társadalmi integráció és külső 

kommunikáció összefüggésében megfogalmazott hármas számú hipotézist, mivel az 

integrált kommunikációs megoldások alkalmazása a vizsgált időszakban a külső 

kommunikáció területén fellelhető ugyan, de nem következetes, ezért a területen 

alkalmazott kommunikációs eljárások a társadalmi integrációt hosszabb távon 

hatékonyan megalapozni nem képesek.  
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MUNKAERÓ-PIACI KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS A 

HADERŐ TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLATA 
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A biztonságpolitikai környezet jelentős változás, a szövetségi tagság, a társadalmi, 

gazdasági feltételrendszer átalakulása egy létszámában jelentősen – az elmúlt évtizedhez 

képest mintegy háromnegyedével – kisebb haderő fenntartását tette lehetővé. Ezzel 

összefüggésben a Magyar Köztársaság 2004 novemberében béke időszakban megszűntette 

a sorkatonai szolgálatot, így a Magyar Honvédség – hasonlóan a fejlett országok 

többségének gyakorlatához – önkéntes haderővé vált. Az áttérést az ezredforduló körül a 

lakosság többsége már támogatta, majd a 2002. évi parlamenti választásokat követően ez 

az adat megközelítette, majd meghaladta a 60%-ot.  

Az önkéntes haderõre való áttérés támogatottsága
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(37. sz. ábra: az önkéntes haderő létrehozásának társadalmi támogatottsága  

Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2004.) 

 

A válaszok megoszlása különböző változók mentén jellegzetes képet mutat. A 

legjelentősebb eltérések az életkori megoszlás alapján tapasztalhatók, a fiatalabb 

korosztályok körében a támogatók aránya a főátlagtól jelentős – mintegy 10%-al – eltér.  

AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS TÁMOGATOTTSÁGA 
 AZ ÉLETKOR MENTÉN 

  Sorozott Önkéntes 

Változó Attribútum 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

18-29 évesek 21 18 21 15 19 72 76 75 78 69 

30-44 évesek 28 25 18 27 24 61 71 71 66 60 

45-59 évesek 27 31 29 26 33 63 62 60 65 58 

Korcsoport 

60 év felettiek 47 34 36 43 38 40 52 49 45 50 

(38. sz. ábra: az önkéntes haderő létrehozásának társadalmi támogatottsága életkor mentén 
Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2004.) 

 

Ez az adat a fiatalok közvetlen érintettségük kapcsán nem meglepő, hiszen nagyobbik 

részüknek egy korábban meglévő társadalmi kényszer elkerülését teszi lehetővé a 

sorkatonai szolgálat megszűnése, kisebbik részüknek viszont potenciális munkahelyet 

jelent a hadsereg.   
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5.1. Erőforrásigény prognosztizálása a kommunikációs feladatok tervezéséhez 
 

Jelenleg a megcélzott tárcalétszám 24.500 fő, amelyből 19.400 fő a csapatoknál teljesít 

szolgálatot. Ezekből a szerződéses katonai státuszok száma megközelítőleg 7000 fő, amely 

éves szinten – figyelembe véve a normál fluktuációt – 1000 fős erőforrásigényt jelent. Nem 

szabad elhanyagolni ugyanakkor, hogy a szigorú egészségügyi, pszichikai és fizikai 

feltételek mellett a jelentkezőknek közelítőleg csak harmada alkalmas a katonai 

szolgálatra, azaz ezer embert körülbelül 3000 főből lehet kiválasztani. Továbbá az eddigi 

tapasztalati számok azt mutatják, hogy a létszámigénynek mintegy tízszeresét – hosszabb 

távon, éves szinten tehát megközelítőleg 10.000 főt – kell megszólítani a potenciális 

munkavállalók közül, hogy háromezer fő a kiválasztáshoz rendelkezésre álljon. Meg kell 

jegyezni, hogy a törvényi feltételek viszonylag tág életkori korlátja mellett – a sajátos 

egészségügyi és fizikai feltételek miatt – a munkavállalók többsége elsősorban a 30-35 év 

alatti korosztályból prognosztizálható. 

 
5.2. A honvédség, mint munkáltató általános megítélése 

 
A honvédség a közintézmények bizalmi rangsorában évek óta a harmadik-negyedik helyen 

szerepel.  
KÖZINTÉZMÉNYEK BIZALMI SORRENDJE 

 2002 2003 2004 2005 2006 Változás 05/06 
Alkotmánybíróság 69 64 63 68 65 -3
köztársasági elnök 61 61 60 68 56 -12
Határőrség 70 66 64 67 66 -1
Magyar Honvédség 63 59 59 65 62 -3
Rendőrség 55 54 56 60 60 0
Bíróságok 57 57 57 59 55 -4
Ügyészség 57 54 57 59 58 -1
NATO - - - 59 56 -3
Európai Unió 61 57 56 58 57 -1
Honvédelmi Minisztérium - - 53 58 54 -4
Önkormányzatok 57 53 54 57 57 0
közszolgálati televíziók 55 55 55 56 54 -2
közszolgálati rádió 55 52 53 53 50 -3
Egyházak 52 48 49 51 47 -4
A magyar kormány 58 46 45 50 40 -10
kereskedelmi televíziók 54 46 46 49 48 -1
egyesületek, alapítványok 46 44 44 48 47 -1
Országgyűlés 54 43 41 46 41 -5
kereskedelmi rádiók 48 41 44 45 44 -1
újságok, a magyar sajtó 44 39 44 43 41 -2
Szakszervezetek 38 35 35 40 39 -1

(39. sz. ábra: közintézmények bizalmi sorrendje 
Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2006.) 
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A százfokú skálán az ötven pont feletti értékeket tekintjük a bizalom kifejezőjének. Az első 

négy helyen lévő szervezet között a távolság az elmúlt években folyamatosan csökkent, 

2006-ra a hibahatárhoz közeli értékre redukálódott. A bizalom mellett kiemelve néhány – a 

foglakoztatás szempontjából a munkakörülményekre vonatkozó – véleményt, azt láthatjuk, 

hogy a lakosság megítélése szerint a munkafeltételek már nem annyira kedvezőek. 

Elsősorban az elhelyezés és a technikai felszereltség mutat a várakozásokhoz képest 

elmaradottságot, annak ellenére, hogy az elmúlt években jelentősebb beruházások és 

beszerzések is történtek.  

 
ALAPVETŐ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK MEGÍTÉLÉSE 

 2003 2004 2005 2006 

A honvédség fegyverzete és technikája 
jelentős fejlesztésre szorul 85 85 81 78 

A honvédség laktanyái korszerűtlenek 81 79 76 71 
A honvédség tisztjei jól képzettek 69 68 76 75 

(40. sz. ábra: a honvédség mint munkáltató – munkakörülmények lakossági megítélése 
Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2006.) 

 
Ugyanakkor a szervezet tagjainak felkészültségét az önkéntes haderőre történő áttérés óta a 

lakosság láthatóan magasabbra értékeli, a 7-8%-os javulás messze a hibahatár feletti. Az 

elmúlt években a pályapresztízs mutatója is szinte folyamatosan javult, ellentétben például 

a rendőrök presztízsével, amely 2004-ig javult, majd romlani kezdett. Hét fegyveres 

foglalkozás közül – rendőr, katona, határőr, vámos, magánnyomozó, testőr, biztonsági őr –

a katonai hivatás presztízse jelenleg az első-második helyre tehető. Kutatási adatok szerint 

egyre kevesebben gondolják úgy, hogy a képzetlen, műveletlen emberek mennek hivatásos 

katonának, arányuk az elmúlt öt évben 21%-ról 16%-ra csökkent. Ezzel egyidejűleg 

általában más attitűdökben is változás mutatkozik. 
Mennyire jellemző a magyar katonákra…?  

(a válaszadók százalékában) 
 teljesen inkább igen inkább nem egyáltalán nem nem tudja 
Hazaszeretet 38 48 8 1 5 
Összetartás 32 54 5 1 8 
Fegyelem 35 51 9 1 4 
Rend 27 58 7 2 6 
Becsület 22 61 7 2 8 
Igazságosság 19 57 11 1 12 
Profizmus 13 52 19 3 13 
Korszerűség 8 35 38 10 9 
Korrupció 3 17 41 23 16 
Erőszak 1 14 45 29 11 
Bűnözés 1 7 41 40 11 

(41. sz. ábra: a magyar katonák lakossági megítélése 
Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2006.) 
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Látható, hogy a pozitív tartalmú beállítottságokat (pl.: összetartás, fegyelem, profizmus) 

képviseli a lakosság többsége, míg a negatív attitűdök (pl.: korrupció, erőszak, bűnözés) 

értékei jóval alacsonyabbak. Megjegyzendő továbbá, hogy az önkéntes haderőre történő 

áttérés óta a változás mértéke jelentős, egyes változók esetében tíz százalékpont körüli. A 

szervezet és a katonai foglalkozás presztízse alapján a szervezet munkaerő-piaci 

kommunikációs pozíciói kedvező, kommunikációnak elsősorban a munkanélküli fiatalok 

és az ifjúsági korcsoportokra kellene célzottan irányulnia. 

 

5.3. Munkaerő-piaci helyzetkép, 
a munkanélküli fiatalok megszólításának lehetőségei 

 

A munkaerő-piaci kommunikáció vonatkozásában két dimenziót érdemes hangsúlyozottan 

vizsgálni a célzott kommunikáció érdekében. Egyrészt a jövedelmi viszonyokat, másrészt a 

munkanélküliség mutatóit. Ezekből következtethetünk a szabadon lévő munkaerő 

mennyiségére, továbbá az elhelyezkedéshez megkívánt jövedelmekre. Az elemzések 

alapjául a lezárt statisztikai évek és az ezt megelőző közvélemény-kutatások szolgáltatnak 

adatot.  

 

Magyarországon a bruttó átlagjövedelem a 2006-ban nemzetgazdasági szinten 174.219 

forint volt. A minimálbér összege a 2007. évre 65.500 forint (nettó 53.900 forint). Az egy 

főre számított létminimum 56.400 forint. Az átlagjövedelemtől jelentős eltérést 

tapasztalhatunk a fizikai munkából élők esetében, jövedelmük átlaga 115.024 forint. 

Figyelembe véve a szolgálatteljesítés speciális lelki, fizikai és egészségügyi 

követelményeit és terheléseit, továbbá a foglalkoztatás díszlokációval összefüggő 

sajátosságait, a megkívánt jövedelemről azt feltételezzük, hogy az várhatóan az átlagbér 

feletti tartományba esik. Az említett követelmények mellett a szervezet megtartó képessége 

elsősorban attól függ, hogy a bérversenyben ezt az összeget megfizetheti-e, ugyanis 

ellenkező esetben erőteljes elszívó hatás érvényesül.  

 

Meg kell jegyeznünk, hogy a vizsgált korcsoportok (35 éves korig) átlagjövedelme 140-

170 forint között található, azaz némileg az átlagbér alatt marad. Iskolai végzettség szerint 

pedig további differenciálódást tapasztalunk. 
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ÁTLAGJÖVEDELMEK ÉS ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK 
iskolai végzettség átlagjövedelem 

8 általános 101.416 
szakmunkás 115.912 
szakközép 149.307 
gimnázium 157.923 
technikum 192.898 

(42. sz. ábra: átlagjövedelmek végzettség szerint. Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai, 2006.) 
 
Ma a honvédségnél a középfokú végzettségű tiszthelyettesek jövedelme (beleértve a 

jogszabály alapján megállapított illetményt és egyéb kifizetéseket) 177 000 forint körül, a 

döntően nyolc általánossal rendelkező legénységi állományé pedig 136 000 forint körül 

alakul. Megjegyzendő, hogy ez az összeg olyan minimális mértékben haladja csak meg a 

korosztályra jellemző, illetve az iskoláztatottság szerinti átlagjövedelmet, hogy még 

speciális követelmények nélkül és helyben foglalkoztatás mellett is érvényesülne elszívó 

hatás. Ezért a honvédségnek – mivel a jövedelmi viszonyok, mint láthattuk, a szervezet 

sajátosságai miatt nem igazából versenyképesek – csak arra van jó esélye, hogy a számára 

szükséges évi 1000 főt 10.000 munkanélküli megszólításával a nemzetgazdasági szinten 

szabad munkaerő kapacitásból, a munkanélküliek köréből felvegye.  
 

Jelenleg Magyarországon a regisztrált munkanélküliek és álláskeresők száma mintegy 

450.000 fő. Ebből körülbelül 250 000 férfi és 200 000 nő. A munkanélküliek 45%-a 35 

évesnél fiatalabb, ez – figyelembe véve, hogy bizonyos katonai munkakörök elsősorban a 

férfiak számára jelentenek megélhetési lehetőséget – közelítőleg 110 000 fő. Jelenleg 

további kutatást igényelne, hogy körükben milyen a honvédségnél történő munkavállalási 

hajlandóság. Megengedve, de nem elfogadva az országos mintából származó adatot, 

miszerint a potenciális célcsoportok közel ötöde – megfelelő fizetési és ellátási viszonyok 

esetén – hajlandó lenne munkát vállalni a honvédségnél, jelenleg azt feltételezhetjük, hogy 

a munkanélküli fiatalok körében közelítőleg 22.000 ezer fő potenciális munkavállalót 

találnánk. Elsősorban tehát ebből a 22.000 főből kellene éves szinten megfelelő célzással 

10.000 főt megszólítani, hogy az éves mintegy 1000 fős erőforrásigény a szervezet 

számára realizálódjon. 

 
Elemezve az országos mintán nyert adatok, azt tapasztaljuk, hogy akik nyitottak a 

szolgálatvállalásra, azok többsége (49 százalék) alacsonyan képzett, 33 százalékban 30 év 

alatti, jelenleg maximum 100-150 ezer forintból gazdálkodó háztartásban él, aki egyébként 

már letöltötte a sorkatonai szolgálatát. A motivációs tényezőik között a jövedelmi 

elvárások az első helyen szerepelnek. 
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A MUNKAVÁLLALÁS MOTIVÁCIÓI 

Indoklás 
 

 
Említések száma 

A pénz miatt 42 
Biztos állás 15 
Izgalmas, kalandvágy 13 
Vonzódik a hadsereghez 8 
Ha fiatalabb lenne, akkor vágna bele 8 
Nincs munkája 8 
Hazaszeretetből 4 
Kipróbálná magát, hasznos a társadalomnak 4 
Kíváncsiságból 3 
Tetszik a szakma 2 

(43. sz. ábra: potenciális önkéntes szerződéses katonák munkavállalási motivációi 
Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2006.) 
 
A jövedelmekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy bár a korosztály átlagos 

bérszínvonalát – mint az bemutatásra került – a honvédségi jövedelmek kis mértékben 

meghaladták, ugyanakkor a katonai szolgálatért cserében elvárt jövedelemszinttől a 

tényleges jövedelmek messze elmaradnak. Ennek hátterében az elvárt jövedelmek 

dinamikus változása áll, amelyhez képest a bérszínvonal messze lemarad. 2004-ben még 

csak 168 ezer forint volt az átlagos bérigény, 2005-ben 230 ezer, 2006. év végén már 250 

ezer forintra jött ki. Ez azt jelenti, hogy 100 és 200 ezer forint között már csak a potenciális 

munkavállalók fele vállalna önkéntes katonai szolgálatot. Így a munkanélküliek körében 

jelzett 22 ezer 35 évesnél fiatalabb férfiak közül, a jövedelmi elvárások miatt, már csak 

közelítőleg 10-11 ezer fő marad, aki a jelenlegi bérszínvonal mellett hajlandó önkéntes 

katonai szolgálatot vállalni. Azaz pont annyi csak, amelyből az eddigi tapasztalatok szerint 

körülbelül 1000 fő ténylegesen alkalmas és bevonul. 

 

Összességében megállapítható, hogy a honvédséggel kapcsolatos attitűdök az elmúlt 

években – különösen az önkéntes haderőre történő áttérést követően – pozitívan változtak, 

ami kedvező alapot teremthet a munkaerő-piaci tevékenységhez. Ugyanakkor a 

munkavállalás motivációjában első helyen szereplő jövedelmi elvárások messze 

meghaladják a jelenleg megfizethető jövedelmet. Tekintettel arra, hogy a bérigény az 

elmúlt években dinamikusan nőtt, hosszabb távon bérkorrekció hiányában a professzionális 

haderő emberi erőforrás utánpótlása elnehezül. A szervezet gyenge jövedelmi megtartó 

képessége mellett várhatóan a fluktuáció is erősödik majd, a növekvő elszívó hatás 

következtében. Kommunikációs szempontból tehát pontosan körülhatárolható a potenciális 

munkavállalói kör, ezért egyéb célcsoportok körében toborozni felesleges és pazarló. 
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5.4. Az ifjúsági programok és az adatbázis építés 
mint kritikus tényező az önkéntes haderő munkaerő utánpótlásában 

 

Az előző alcím tapasztalatai alapján pontosan előrelátható, hogy a tárca lehetőségei a 

minőségi humán erőforrás biztosítása területén rendkívül leszűkültek. Ha a munkaerő-piac 

sajátos mozgása mentén tervezi kommunikációs feladatait, még némileg javuló 

bérszínvonal, vagy csökkenő jövedelemelvárások mellett is, csak arra számíthat hosszabb 

távon, hogy az alacsonyabban iskolázott és szegényebb néprétegekből éppen hogy képes 

lesz a haderő szerződéses állományát kiegészíteni. Részben a belső kommunikációs 

folyamatok elégtelenségének köszönhető magas fluktuáció miatt, azonban még ez sem 

biztos, hogy megvalósítható. A toborzás intenzitása ugyanis önmagában nem fog más 

eredményezni, csak jó esetben több belépőt, de ezzel együtt több elégedetlen kilépőt is. Ez 

utóbbi pedig csak tovább rontaná a szervezet egyébként sem túl fényes munkaerő-piaci 

lehetőségeit.  

 

Ahhoz hogy hosszabb távon a szerződésesek utánpótlásának kérdése megnyugtatóan 

rendeződjön, az kell, hogy a haderő olyan szempontokat is figyelembe vegyen a 

kommunikációs folyamatban, amelyek a jövedelmi elvárásokon túlmutatnak, és az átlagos 

jövedelemtől történő nem túl nagy eltérés mellett is garantálják az önkéntes katonai 

szolgálat iránti érdeklődést. Ehhez az kell, hogy a katonai szolgálat iránt fogékony ifjúsági 

korcsoportokkal még a munkaerő-piacon történő megjelenésük előtt építsen ki stabil, 

megbízható, értékalapú kapcsolatokat. Hatékony ifjúsági kommunikáció nélkül az 

önkéntes haderő minőségi utánpótlása, rosszabb esetben egyáltalán az utánpótlása 

kérdésesé válik. Ebből a szempontból a toborzást hatékonyan segítő kommunikáció az 

ifjúsági kapcsolatok kialakításán és ápolásán túl az adatbázis marketing irányában mutat. 

 

Meg kell azonban jegyezni, hogy marketing-kommunikációban adatbázis marketing néven 

ismert művelet egyáltalán nem olcsó kommunikációs tevékenység. Az adatbázis kiépítése 

és karbantartása önmagában is erőforrás igényes. A potenciális érdeklődő vagy vevőkör 

nyilvántartása a másik oldalról ugyanakkor rendkívül költséghatékony is lehet. Ehhez 

azonban az adatbázist megfelelő állapotban kell tartani. Nem elegendő a bővüléssel 

kapcsolatos regisztráció, hanem az érdeklődő vagy vevőkörről szisztematikusan kell a 

releváns adatokat nyilvántartani. Ilyenek feltétlenül a kemény változók, például: életkor, 

nem, lakóhely, iskolai végzettség, jövedelmi szint, stb.  
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Ugyanakkor az érdeklődéssel, motivációval, elégedettséggel, fogyasztással, stb. 

kapcsolatos adatokat is, a hatékonyság érdekében szükségszerű nyilvántartani. Ez biztosítja 

ugyanis az adatbázis kiépítésének későbbi költséghatékony működtetését. Az adatbázis 

tényleges célja ugyanis a kommunikációhoz és marketinghez szükséges kutatás. Egy 

korrekt, naprakész adatbázis a hozzáértő szakemberek számára a későbbiekben ugyanis 

már csökkenti a kutatási és kommunikációs költségeket, az alábbiak miatt: 

 

− lerövidíti a potenciális célcsoportok eléréséhez szükséges időt, az azonnali 

szisztematikus adatlekérés lehetősége folytán; 

− az információfogyasztási szokásoknak ismeretében és kialakításuk befolyásolásával 

optimalizálja kommunikációs eszközöket és módszereket; 

− az üzenetek célzottsága és az elérési hatékonyság nagymértékben nő; 

− visszacsatolási lehetőséget biztosít a további kommunikációs feladatok 

tervezéséhez, továbbá nem kommunikációs tartalmú szervezeti döntések 

meghozatalához. 

 

Mindezek a tényezők tették szükségessé, hogy a piaci versenyben komolyan a célcsoportok 

megtartására törekvő cégek az adatbázis marketing módszerét nem nélkülözik75. A tárca 

több mint egy évtizede tartó ifjúsági programjainak ilyen irányba történő elmozdítása is 

ezért rendkívül indokol volt. A „Bevetés Klub” néven jegyzett program indítására 2005-

ben került sor, bár nem minden előzmény nélkül. A tárca kommunikációs szervezetei az 

ezredfordulót megelőzően folyamatosan törekedtek arra, hogy - a haderő önkéntes 

jellegének erősödése mellett - egyre nagyobb hangsúlyt kapjon az ifjúsági munka a 

kommunikációs folyamatokban. Ez a szerepvállalás - tárcaközi együttműködésben - 

megjelent az 1848/49-es szabadságharc 150. évfordulója megünneplése kapcsán, több 

ifjúsági szervezettel is együttműködve. De kibontakozni látszott a „Szondi Apródjai” 

országos felmenő rendszerű ifjúsági sportvetélkedő folytán is. A tárca 2002-ben „Ép 

testben ép lélekkel a honvédő ifjakért” újabb tárcaközi összefogással indított programot 

általános és középiskolás fiatalok részére.  

                                                 
75 Példaként említjük a különböző pontgyűjtő kártyákat. A vevő a kártyához szolgáltatja az adatait (kemény 
változók). A kártyát általában ingyen megkapja. Az ezt követő vásárlásai során, a kártyán pontokat gyűjt, 
amiért kedvezményekre jogosult. Ugyanakkor minden vásárlása regisztrált, azaz ismert a fogyasztás 
gyakorisága, időpontja, nagyságrendje, esetleg az összetétele is. 
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Mint a rendezvénysorozat nevéből is kitűnik, a fizikai megmérettetés mellett hangsúlyt 

kaptak kulturális, történelmi, hadtörténeti és biztonságpolitikai feladatok is. Még 

ugyanebben az évben a tárca „Bevetés Tábor” néven önálló programot indított a 

középiskolások számára, melyről az egyik kereskedelmi televízió csaknem egy hónapon 

keresztül rendszeresen tudósított. Mindezen tapasztalatok birtokában született meg az a 

döntés, hogy a minisztérium a továbbiakban önálló – más tárcákkal való együttműködést 

mellőző – ifjúsági programot indít. A rendezvénysorozat 2003-ban „Bevetés Próbák” 

címmel indult. Ötvözte az elmúlt évek során megszerzett tapasztalatokat, melyek a 

következőkben összegezhetők: 

− országos felmenő rendszer (helyi, regionális vetélkedők; országos döntő); 

− fizikai és szellemi feladatok; 

− nyitás az általános iskola felső korcsoportjai irányába. 

 

A „Bevetés Próbák 2004-ben történt folytatása már olyan létszámokat mozgatott meg 

ország- szerte, ami jelezte, hogy a tárca jó eséllyel indulhat egy átfogóbb ifjúsági program 

irányába, amely nem csak a próbák időszakára biztosít kapcsolatot a hadsereg és az ifjúsági 

korosztályok között, hanem egész évben folyamatosan fenntartja az interakciót a 

célcsoportokkal. Ennek az évek óta készülő elgondolásnak a megvalósítására 2005-ben 

„Bevetés Klub” néven került sor. A klub indítása egyrészt egybeesett a fiatalabb 

korosztályok egy részének ismeretszerzési és honvédelemmel kapcsolatos elfoglaltsági 

törekvéseivel, másrészt a tárca azon szándékával, hogy a klub kapcsán a törvényi 

változásoknak megfelelően kialakítson egy adatbázist,76 és egy hosszabb távú 

szocializációs folyamatot a haderő minőségi humán erőforrás utánpótlása segítése 

érdekében. Az érdeklődők köre a Bevetés Próbákon alapult. A résztvevő, 

regisztrált csapatok száma 2003-ban kb. 300, 2004-ben 660, és 2005-ben már 

1110 csapat volt. Így a kezdeti 2000 főről 5000 fölé kúszott a résztvevők száma. A klub 

tagsága 2006. nyarára megközelítette a 6000 főt. Aktivitásuk elsősorban a „Bevetés 

Próbákhoz” volt köthető, azonban 2006-ban ezzel egyidejűleg elindult egy másik folyamat 

a klubtagok megtartása, az interakciók gyakoriságának növelése, a honvédelmi érdekű 

szocializációjuk előmozdítása érdekében. 2007-re így a regisztrált klubtagok száma 7330 

fő volt. A klub Web-oldalán történő regisztráció biztosította, hogy az adatbázis minél 

gyorsabban épüljön az érdeklődői körből.  

                                                 
76 Egyrészt a hadkötelesek béke időszaki adatnyilvántartásának kvázi megszűnése indokolja ezt a lépést. 
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Ugyanakkor egy idő után tisztán látszott, hogy az adatbázis karbantartásához szükséges 

szakértő személyzet hiányzik, mivel a 2007-ben végzett kutatásaim alapján megállapítható 

volt, hogy még az említett kemény változók is sok esetben hiányosak (a jelentkezők 38,2 

százalékáról nem volt életkori adat). Az utóbbi hiányosságok azonban viszonylag gyorsan 

orvosolhatóak lettek volna egy rövid regisztrációs adatlap postázásával, amellyel az 

adatbázis rövid idő alatt naprakésszé tehette volna. Az adatbázis állapota ekkor a 

következőket tükrözte.  

A 18 ÉV ALATTI ISKOLAI TANULÓK MEGYÉNKÉNTI MEGOSZLÁSA 
Megye Általános iskolások Szakiskolások Középiskolások összesen 

Budapest 112 804 15 335 106 296 234 435
Pest 97 197 7 847 27 801 132 845
Fejér 35 633 6 282 17 572 59 487
Komárom-Esztergom 26 092 4 841 12 798 43 731
Veszprém 29 227 5 925 14 601 49 753
Győr-Moson-Sopron 34 480 5 875 20 343 60 698
Vas 21 019 3 424 11 376 35 819
Zala 22 411 3 907 12 839 39 157
Baranya 31 846 5 412 16 472 53 730
Somogy 27 886 5 519 12 366 45 771
Tolna 19 551 4 331 10 054 33 936
Borsod-Abaúj-Zemplén 68 973 10 379 32 489 111 841
Heves 26 873 4 844 14 536 46 253
Nógrád 17 682 2 599 7 387 27 668
Hajdú-Bihar 50 440 7 919 25 490 83 849
Jász-Nagykun-Szolnok 36 910 6 656 17 250 60 816
Szabolcs- Sz -Bereg 59 981 8 419 23 929 92 329
Bács-Kiskun 45 589 8 259 21 563 75 411
Békés 31 140 5 694 17 120 53 954
Csongrád 33 289 5 733 21 106 60 128

Összesen 829 023 129 200 443 388 1 401 611
44. sz. ábra: a KSH forrásai alapján 

A KSH 2006. évi adatai alapján az általános, szak- és középiskolai tanulók létszáma 

1.401.611 fő volt. Figyelembe véve a felnőtt lakosság körében végzett felméréseket – 

miszerint a katonai szolgálat után a népesség ötöde mutat érdeklődést – azt kell 

feltételeznünk, hogy minimálisan az iskolás korosztályból 20%, azaz mintegy 280.000 ezer 

fiatal mutathat fogékonyságot a klub iránt, azaz – fenntartva a katonai szolgálat sajátos 

megterhelésekkel járó jellegét, közelítőleg 140.000 fiatalemberről kell beszélnünk. Ahhoz, 

hogy a klub a hadsereg humán erőforrás igényét a lehető legteljesebb módon legyen képes 

biztosítani a munkaerőpiacra történő kilépés előtt álló korosztályokból, azaz 

korosztályonként közelítőleg 3-4 ezer fős tagsággal kell, hogy rendelkezzen.  
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Ez azt jelenti, hogy hosszabb távon a közép- és szakiskolásokból mintegy 10-12 ezer fő 

klubtagra lenne szükség, továbbá az általános iskola nyolc osztályának különböző 

korcsoportjaiból – leginkább a felsősökből – mintegy további 10-12 ezer fő elérése lenne 

indokolt. A klub humánerőforrás támogatás szempontjából ugyanis akkor működik 

hatékonyan, ha a tagság létszáma 20 és 30 ezer fő körül realizálódik, döntően a fiúk 

táborából. Ez a potenciális klubtagok – 140.000 fiatalember – közelítőleg egyötöd része.  

 

Mindenki számára világos, hogy az elsőszámú nyereség így abból adódik, hogy nem kell a 

bizonytalan érdeklődés miatt 1000 fő felvételéhez a potenciális munkavállalók köréből a 

lehető legpontosabb célzással 10.000 főt megszólítani. Mivel a klubtagok mindegyike 

motivált, ezért elegendő a tagokból a szolgálatvállalási feltételeit az életkor előre 

haladtával teljesítő csoportot megszólítani.  Azaz 3-4 ezer főből pontosan és szakmailag 

előkészített módon, megfelelő előszocializációt követően lehet ki választani azt az ezer főt, 

akire a hadseregnek szüksége van. Mint az a következő táblázatból látszik, a megkívánt 

mintegy 20 és 30 ezer fős teljes létszám elérését, azaz optimális klublétszám mintegy 

negyedét sikerült két év alatt elérni.  
A KORCSOPORT ELÉRÉSI MUTATÓI MEGYÉK SZERINT 

MEGYÉK NÉPSŰRŰSÉG 
ISKOLÁS 

KORÚ 
NÉPESSÉG 

ELVÁRHATÓ 
KLUBTAGOK 

SZÁMA  

KLUBTAGOG 
SZÁMA 

ELÉRÉSI 
MUTATÓK 

(%-BAN) 

Budapest 3 230 234 435 4688 1262 27 

Pest 184 132 845 2657 867 33 

Fejér 98 59 487 1189 373 31 

Komárom-Esztergom 139 43 731 874 362 41 

Veszprém 81 49 753 995 333 33 

Győr-Moson-Sopron 105 60 698 1214 254 21 

Vas 79 35 819 716 208 29 

Zala 78 39 157 783 207 26 

Baranya 90 53 730 1075 267 24 

Somogy 54 45 771 915 179 19 

Tolna 65 33 936 679 264 39 

Borsod-Abaúj-Zemplén 99 111 841 2236 410 18 

Heves 88 46 253 925 174 19 

Nógrád 84 27 668 553 181 33 

Hajdú-Bihar 88 83 849 1677 431 26 

Jász- Nk -Szolnok 72 60 816 1216 315 26 

Szabolcs -Sz.- Bereg 97 92 329 1847 313 17 

Bács-Kiskun 64 75 411 1508 339 22 

Békés 68 53 954 1079 292 27 

Csongrád 99 60 128 1203 299 25 

Ország összesen 108 1 401 611 28029 7330 26 

45 sz. ábra: a KSH és a „Bevetés Klub” adatbázisa alapján 
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Az elérés 26%-os főátlagától történő 5%-os eltérés jó vagy gyengébb aktivitásnak 

nevezhető. E szerint:  

− jó aktivitás: Pest, Komárom-Esztergom, Veszprém, Tolna, Nógrád, Jász- Nk –

Szolnok; 

− gyenge aktivitás: Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs -Sz.- Bereg. 

 

Kifejezetten magas szintű az elérés volt Komárom-Esztergom és Tolna megyékben. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jó aktivitással kapcsolatban nincs korreláció az 

elérendő célcsoportok megyénkénti nagysága, vagy népsűrűsége és a sikeresség között 

(Például Pest megye kifejezetten nagy, Tolna kifejezetten kis létszámú és az elérés 

mindkettőnél átlag feletti; ugyanakkor Szabolcs nagy létszámú, Somogy kis létszámú és az 

elérés átlag alatti.). Az elérési hatékonyságbeli eltéréseket valószínűleg másban kell 

keresni. Ide sorolható lehet például az internetes regisztráció miatt az internetes ellátottság, 

a katonai szervezet közelsége, a toborzók aktivitása, stb. Mindenesetre meglepő, hogy a 

munkanélküliség által leginkább sújtott észak-keleti megyékben az elérés a leggyengébb. 

Valószínűleg halmozottan érintettek a díszlokáció és a számítógépes ellátottság okozta 

hátrányokban. A pálya iránti érdeklődés azonban éppen az alacsonyabban iskolázottak és a 

munkanélküliek köréből lenne várható.  

 

A klubtagok életkori megoszlása a másik fontos mutató, amelyet vizsgálni szükséges 

ahhoz, hogy a kommunikáció helyes irányban halad-e. Mint említettük a célcsoport az 

iskolás korosztály, különös tekintettel a közép- és szakiskolásokra, továbbá az általános 

iskolák felső tagozatosaira. Utaltunk rá, hogy az adatbázis ebből a szempontból mintegy 

38%-ban hiányos. A hiányos adatok viszonylag nagyobb arányát a két legnagyobb 

taglétszámmal rendelkező körzet Budapest és Pest megye hiányos életkori mutatói 

befolyásolják leginkább. A rendelkezésre álló adatok alapján az életkorukat is közzétevő 

klubtagok átlagos életkora 18,04 év, meglehetősen nagy szórás mellett. A legfiatalabb 

regisztrált klubtagok az általános iskola első osztályos tanulói, 6-7 éves gyerekek, a 

legidősebbek pedig néhány fővel a közel 80 évesek. Ebből az eltérésből adódóan 10%-os 

trimmeléssel további számításokat végeztünk az átlagéletkorra. Így a klubtagok 

életkorának trimmelt átlaga 17,1 év, azaz a közép- és szakiskola felső évfolyamai körül 

alakul. Ez az adat némileg eltér az optimalizált klublétszám (mintegy 25.000 fő) 

megkívánható átlagéletkorától, ami közelítőleg 14 év lenne.  
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A következő ábra az életkorukat is megadó klubtagok (61.8%) életkori megoszlását 

szemlélteti.  
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46. sz. ábra: a Klub adatbázisa alapján 

 

Mint látható a klubtagok közül 17 és 20 éves kor között van közel 2000 fő. Ez az, ami a 

haderő közvetlen kiegészítésében jelenleg jelentős szerepet játszhatna, még annak ellenére 

is, hogy évfolyamonkénti létszámuk elmarad a megkívánható 3000 főtől. Az említett 

célcsoport ugyanis regisztrált, elérhető, érdeklődő és motiválható volt.  

 

Az iskolás korosztály – mint kiemelt célcsoport – összetétele a rendelkezésre álló életkori 

adatok alapján a következőképpen alakul: 

 
KLUBTAGOK ISKOLAI KOROSZTÁLY SZERINTI 

ÖSSZETÉTELE 
(%-BAN)

1%
27%

72%

alsós felsős középisk.
 

47. sz. ábra: a Klub adatbázisa alapján 
 

Hosszabb távon természetesen szerencsés lenne, ha a középiskola 4 évfolyama adná a 

klubtagság mintegy 50 %-át, és további 50%-ot az általános iskola nyolc korcsoportja; 30-

35%-ot a felsősök, illetve 20-15%-ot az alsósok. 
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Az adatbázis kialakításán túl a másik fontos kérdés a tagok megtartása és szocializációja. 

Nyilvánvaló, hogy a klub tagsága érdeklődő a katonai hivatás és a honvédelem ügye iránt. 

Ezt az érdeklődést egyrészt ki kell elégíteni, másrészt olyan tartalommal kell megtölteni, 

amely segíti a haderő érték- és normarendszerének elfogadását, az ahhoz történő későbbi 

alkalmazkodást. A folyamatos információbiztosítást és az érdeklődés fenntartását 

esősorban a klub internetes oldalai segíthetik, másodsorban pedig olyan rendezvények, 

amelyek keretében a klubtagok közvetlenül nyerhetnek valós képet a honvédség életéről, a 

katonai szolgálatról. Az információ biztosításával kapcsolatban levonható 

következtetésekhez alapvetően a honlap látogatottságával kapcsolatos statisztikai adatok 

szolgáltatnak objektív információkat. A Klub indításától 2005. októberétől a honlap 

látogatottsága a következő képen alakult. 

 

A BEVETÉS HONLAP NAPI ÁTLAGOS LÁTOGATOTTSÁGÁNAK 
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48. sz. ábra: a Klub honlapjának adatbázisa alapján 

 

Két év alatt a honlap napi látogatottságának főátlaga 277 látogató volt. Az átlagos szintet 

2006. februárjában – azaz a honlap indítását követő negyedév elteltével - sikerült 

megközelítőleg elérni, némileg meghaladni. A látogatók száma minden esetben a „Bevetés 

Próbák” meghirdetésével egyidejűleg – március, április hónapokban - nőtt meg 

ugrásszerűen. A látogatottság csúcs is ehhez köthető 2006 áprilisában napi 450 látogató 

fölötti értékkel. Ezt követően a látogatottság 13 hónapig messze az átlagos szint felett 

maradt. 2007. áprilisától a látogatók száma egyre csökkenő értéket mutatott, majd az utolsó 

negyedévre 100 alá süllyedt, azaz a látogatottság az átlagos szint közel harmadára 

csökkent.  
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A visszaesés talán összefügg a honlap 2006. decemberi megújításával. Bár a látogatottság 

további négy hónapon keresztül a főátlag felett maradt, a próbák meghirdetését leszámítva 

a megszokotthoz képest mintegy napi 50 látogatóval mégis csökkent. A honlap statisztikái 

alapján az sem kizárt, hogy végrehajtott arculati és egyéb változások a tagság 

egyharmadának tetszése, ugyanakkor kétharmadának nemtetszése mellett történtek meg, és 

a látogatottság pár hónapig pusztán a „Bevetés Próbák” 2007. évi közelsége folytán maradt 

fent. Elemezve a klub szervezői és a klubtagok közötti interakciókat, azonban egyéb 

magyarázatok is kínálkoznak. A különböző klubtagok irányába indított akciókat három 

kategóriában a következő táblázat szemlélteti, úgymint:  

 
INTERAKCIÓK A BEVETÉS KLUB TAGJAIVAL ÉVES BONTÁSBAN 

RENDEZVÉNYEK IDŐSZAKOK SZÁMA ELÉRÉS/FŐ 
BEVETÉS 
MAGAZIN 

e-mail 
klubtagoknak 

2005.10. hó és 
2006.10. hó között 15 CC. 4500 FŐ (4X8000 PLD.) 20 oldal 15 

2006.11. hó és 
2007.11. hó között 6 CC. 2000 FŐ (1X8000 PLD.) 20 oldal 

a magazin megszűnt 2 

49. sz. ábra: HM adatai alapján 

A táblázatból látható, hogy a klubtagok részére szervezett rendezvények száma 60%-al 

csökkent, ezzel együtt az elért klubtagok száma is körülbelül hasonló mértékben. A 

klubtagok és potenciális klubtagok számára 8000 példányban készített „Bevetés Magazin”, 

amely tervezetten negyedévente jelent meg, az ötödik kiadást követően megszűnt. Az első 

évben megjelent négy szám, majd ezt követően egy, a jelenleg úgy tűnő utolsó szám. 

 

Tervezetten a klubtagok minimum havi egy elektronikus levélben értesültek volna a klub 

fontosabb történéseiről, rendezvényeiről, a honlapon elhelyezett legújabb információkról. 

Az első vizsgált év statisztikái azt mutatják, hogy ez ennek megfelelően történt. A második 

évben a honlap megújítására vonatkozó elektronikus levélen kívül csak a „Bevetés 

Próbákra” lett elküldve e-mail. Azaz, az állandó érintkezési felületet biztosító honlapról a 

87%-kal kevesebb lett a kapcsolatfenntartást segítő kezdeményezések száma. Meg kell 

jegyezni, hogy ez utóbbi – szemben az ezt megelőző rendezvény- és magazinkérdésekkel – 

nem költségvetési kérdés! A meglévő közel 7000 regisztrált klubtag, megfelelő interakciók 

hiányában, akár rövidtávon is erodálódik. A tárca ezt követően 2008-ban nem indította el a 

„Bevetés Próbákat”, megszüntette a „bevetés.hu honlapot” mindezekkel lényegében a 

„Bevetés Klubot”. Lemondani látszik egy a haderő hosszú távú utánpótlását biztosítani 

hivatott ifjúsági programról, és egy ezt a célt szolgáló adatbázisról.  
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5.5. A fejezetre vonatkozó részkövetkeztetések,  
a munkaerő-piaci kommunikációra vonatkozó következtetések 

 
A tárca munkaerő-piaci helyzete nem túl kedvező és ez már 2007 elejétől az említett és 

rendelkezésre álló a kutatási adatok tükrében előrelátható volt. A minőségi kiválasztás 

leszűkült, a toborzás kommunikációs aspektusból – a pontos célzást és az ezzel együtt járó 

költséghatékonyságot figyelembe véve – hosszabb távon is komolyabb kutatási hátteret 

igényelne. Bérkorrekció nélkül magas szintű fluktuációt lehet prognosztizálni a jövedelmi 

helyzetből adódó elszívó hatás és a belső viszonyok rendezetlenségei miatt. A magas 

fluktuáció az önkéntes haderő professzionális jellegének erősítése ellen hat. A 

létszámviszonyok alakulása pontosan ezt a képet tükrözi. 
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50. sz. ábra: HM adatai alapján 

 

Miközben 2004-ben a bent lévő többlet mellett még több mintegy 1600 fő regisztrált 

érdeklődő volt, azóta a legénységi szerződéses helyek számának csökkenése ellenére a 

hiány szinte folyamatosan nő. Tényleges megoldást, a belső kommunikáció javítása 

mellett, a hosszabb távú kommunikációs folyamatok tervszerű és következetes végig 

vitele jelenthetne, így az ifjúsági program és az adatbázis építés. Ugyanakkor ezeket a 

tárca felszámolja, miközben a kommunikációs folyamatok rövidtávon sem képesek 

már biztosítani a munkaerő-piacihoz történő hatékony csatlakozást. A negyedik 

hipotézist így igazoltnak tekintem. 
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Magyarország szuverén államként történő létezése sok szempontból megkérdőjelezhető az 

elmúlt évszázadokra visszatekintve77. Az 1500-as évektől kezdődően78 számos esetben 

nem beszélhetünk többről, mint az ország szuverenitásának formális létezéséről. 

Magyarország területi integritása, határai és az ország részeinek vagy egészének 

autonómiája ezen időszak alatt – lényegében a bipoláris világrendszer megszűnéséig – 

szinte állandó bizonytalanság tárgya. Ezzel összefüggésben, történelmi léptékben, inkább 

helyesebb bizonyos katonai képességek időszakos meglétéről beszélni, mint klasszikus 

értelemben vett haderőről79 és fegyveres erőről80. Az ország területi integritását megóvni 

képes önálló haderő Magyarországon ugyanis évszázadok óta nincs. Ilyen szervezet 

valószínűleg nem is lesz, még akkor sem, ha egyes érdekcsoportok ezt újra és újra 

megpróbálják elhitetni. A megváltozott biztonságpolitikai környezet, a lakosság 

biztonsággal kapcsolatos szükségletei, az ország gazdasági teherbíró képessége és a NATO 

tagság, klasszikus értelembe vett haderő kiépítését nem is teszik szükségessé. 

 

Hazánkban 1997. november 16-án népszavazás döntött a NATO csatlakozásról. A 

szövetségi tagság kérdése egyfajta érték- és érdekközösség vállalását, még inkább pedig az 

Európai Unió előszobáját jelentette a lakosság többsége számára. A szavazás ezzel együtt 

további két fontos dologról szólt: az ésszerűségről és a bizalomról. Ésszerűségről azért, 

mert ezzel bizonyos haderő képességek önálló létrehozása szükségtelenné vált, ami 

nyilvánvalóan költség-hatékony megoldás. Bizalomról pedig azért, mert a 

rendszerváltással létrejött szuverén magyar állam a klasszikus értelemben vett haderő 

kialakításáról éppen a szövetségesekbe vetett bizalom alapján mondhat le. Bizalom 

hiányában egy ilyen döntés még az ésszerűség ellenére sem lenne más, mint az ország 

szuverenitásnak kockáztatása. Ezt a felelősséget aktuális politikai hatalom nem veheti át az 

állampolgároktól, ezért a kérdésben népszavazás döntött, a csatlakozást a választóknak 

kellett legitimálni. Az említett bizalom kialakulása – különös tekintettel hazánk történelmi 

sajátosságaira - hosszabb folyamat eredménye. A szövetségi tagságba vetett bizalom közel 

fél évtizedes lakossági tájékoztató munkán, az ez alapján kibontakozó társadalmi 

párbeszéden, és az így létrejött értékközösségen alapult. A bizalom azonban rendkívül 

törékeny képződmény, amilyen nehezen alakul ki, olyan gyorsan kopik. 

                                                 
77 Nemeskürty István: Magyar Századok. Szabad Tér Kft. 2006. 
78 Az állam létét vitató szerzők Mátyás 1490-es halálára, vagy az 1526-os mohácsi csatavesztésre utalnak.  
79 „Haderő: valamely állam katonai védelmére létrehozott fegyveres erők összessége.” 
80 „Fegyveres erők (haderő): adott állam biztonságát szavatoló, érdekeit, területét, szuverenitását védő 
katonai szervezetek összefoglaló elnevezése.” 
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6.1. A haderő nemzetközi integrációjával kapcsolatos lakossági attitűdök  

változása Magyarországon  

 

A NATO csatlakozásról szóló 1997. november 16-i népszavazáson a választásra jogosultak 

száma hazánkban 8. 059039 fő volt. A választáson megjelent a választópolgárok 49, 24%-a 

(3.968668 fő). Mivel a részvételi arány valamivel alatta marad ötven százaléknak, ezért a 

minimális elvnek kellett érvényesülnie az eredményességhez. Így a választópolgárok 

legalább 25%-ának (2.014760 fő) azonos és érvényes szavazata volt szükséges az érvényes 

eredményhez.  

 

A feltett kérdésre: „Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz 

csatlakozva biztosítsa az ország védettségét ?”, az érvényesen szavazó választópolgárok 

85,33 %-a (3 344 131 fő) igennel szavazott. A szavazás tehát eredményes volt, főbb 

adatait a következő grafikon szemlélteti. 

 

A népszavazás eredménye 
az összes választásra jogosult százalékában

(tizedesek kerekítve)

42%

7%1%

50%

érv ény esen igennel szav azott érv ény esen nemmel szav azott érv ény telenül szav azott nem szav azott
 

51.sz. ábra az  Országos Választási Iroda adatai alapján 

 

Érdemes megjegyezni, hogy a szavazók aránya területi bontásban jelentősebb eltérést 

mutatott a főátlagtól (49,24%), és általában a fejlettebb területeken volt magasabb. 

Budapesten volt a legmagasabb a részvétel (57,13%), Szabolcsban pedig a legalacsonyabb 

(40,09%). Ugyanakkor a részvételi arány növekedésével - 50% feletti részvétel - a 

csatlakozást támogató voksok aránya is általában nőtt. Így a fejlettebb régiókban valamivel 

magasabb volt a részvételi arány és ezzel együtt a szövetségi tagság támogatottsága is. 
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A tárca a népszavazást követő ötödik évben kezdett foglalkozni ismételten a nemzetközi 

integrációval kapcsolatos lakossági vélekedésekkel. A kutatások szükségességét egyre 

inkább indokolták, hogy a környező országok szövetségi tagságával csökkenő 

biztonságpolitikai kockázatok mellett, a magyar haderő nemzetközi szerepvállalása iránti 

szövetségesi igények és elvárások folyamatosan fokozódtak81. A nemzetközi műveletekre 

való képesség a virtuális tartományból kilépett a realitások világába, amely költségeivel - a 

közvetlen biztonsági kockázatok csökkenése mellett - ellentmondásokat és megértési 

nehézségeket okozhat és okozott a lakosságban. „Azok a tények, hogy egyfelől valamennyi 

szomszédunk tagja a szövetségnek, illetve az Európai Uniónak (esetleg baráti 

együttműködésre törekszik azokkal), másfelől, hogy tagjai vagyunk a kollektív védelmi 

rendszernek – politikai szempontból lehetővé tették az elmúlt évtizedben a hadsereg 

jelentős csökkentését. A NATO viszont állandó kezdeményezéseivel, javaslataival, 

követelménytámasztásával mégis bizonyos féket jelent politikai szempontból: a haderőt 

így nem lehet olyan mértékben leépíteni, mint ahogy azt egyes hazai politikai erők 

szeretnék. Ezt a kettős, ellentétes hatást nevezhetjük NATO-tagságunk 

paradoxonjának…”82  

 

Az említett paradoxon lakossági hatása a kutatási eredmények alapján jól érzékelhető a 

szövetségesi tagsággal kapcsolatban. A 2002. szeptemberében végzett közvélemény-

kutatás adatai már tükrözték a népszavazás óta történt változásokat. A ténylegesen a 

szövetségi tagság mellett voksolók arányát (mintegy 85%) összevetve a 2002-es 

kutatásban a tagságot támogatókkal (77%), jelentős, 8%-os csökkenést tapasztalunk. Az 

ezt követő éves mérések eredményei a támogatók tendenciaszerű csökkenését jelzik a 

népszavazást követő évtizedben, melyet a következő ábra szemléltet. 

                                                 
81 A 2001. szeptember 11-i USA elleni terrortámadás, a balkáni tapasztalatok új lendületet adtak a NATO 
transzformációs feladatoknak, amelyek képességfejlesztési kezdeményezésekként és a bővítés melletti 
döntésként erőteljesen jelentkeztek a 2002. novemberi prágai csúcstalálkozón. 
82 Szenes Zoltán: A NATO-transzformáció hatása Magyarországra, a Magyar Honvédségre. Új Honvédségi 
Szemle, 2007.5.  
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Most megszavazná Magyarország NATO-csatlakozását?
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(52. sz. ábra: a NATO tagság lakossági támogatottságának változása 

Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2006.) 
 

Bár a többségi támogatottság – mint az látható – 2006 végére is megmaradt, mégis a 

kutatások öt éves időszaka alatt 18 százalékkal, azaz együttesen a népszavazás óta eltelt 

közel tíz éves periódusban a támogatók aránya 26%-kal csökkent.  2004 óta viszonylagos 

stabilizáció figyelhető meg az adatsoron a vélemények alapján. Az elmúlt három év átlagát 

tekintve a támogatók tábora 60%, az ellenzőké 19%, a bizonytalanoké 7% körül mozog. 

Ugyanakkor a nem szavazók csoportja a kezdeti 7%-ról 2006 végére elérte a 16%-ot, ami 

egy ismételt szavazás esetén – figyelembe véve, hogy a ténylegesen résztvevők számával a 

támogatók csoportja nőtt inkább – akár meglepő, eredménytelen eredményhez is 

vezethetne. A „NATO paradoxon” tehát nem elsősorban a politikai döntéshozókra hat, 

hanem az általuk képviselni hivatott állampolgárokra. A megértéséhez tehát elsősorban a 

lakossági attitűdök változását kell pontosabban vizsgálni, elemezni. Egy normálisan 

működő demokráciában ugyanis a politikai döntéshozók elsősorban a lakosság 

többségének igényeit, céljait, törekvéseit követik, és ez a többség a szövetségi tagság 

kérdésében jelentősen csökkenni látszik. 

 

A kutatási eredmények tapasztalatai is egyértelműen megerősítik, hogy a gazdaságilag 

fejletlenebb térségekben a támogatottság továbbra is magasabb. Ezzel együtt a 

gazdaságilag aktívak, a magasabb iskolai végzettségűek és a nagyobb jövedelemmel 

rendelkezők körében az átlagnál többen vannak a NATO támogatók (a diplomásoknál 

például ez az arány már 69%). A legkisebb arányú (49-51%) támogatottság az alacsony 

jövedelműek körében mérhető, körükben a legmagasabb a bizonytalanok aránya is.  
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A szövetségi tagság megítélésének kérdése tehát nem elválasztható azoktól a mutatóktól, 

amelyek a lakosság egyéb biztonsági szükségleteivel, elsősorban szociális biztonságával 

hozhatók összefüggésbe. A hátrányosabb társadalmi helyzetben lévők egyértelműen 

elutasítóbbak, vagy legalábbis bizonytalanabbak a NATO-tagság kérdését illetően. A 

szövetségi tagság előnyeinek és hátrányainak megítélése is ezt erősíti meg. A kérdésre, 

hogy: „A NATO-tagság inkább előnyökkel vagy hátrányokkal jár?” a megkérdezettek 

válaszai a következőket mutatják. 
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 (53. sz. ábra: a NATO tagság lakossági megítélése 

Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2006.) 
 

A grafikon adatai alapján jól látható, hogy 2002-ben a megkérdezettek 68%-a vélte úgy, 

hogy a tagság inkább előnyökkel jár. A 2006 végi adatok az mutatják, hogy a tagságot 

előnyösnek vélők aránya 49%-ra csökkent, ami közel 19 százalékpontos csökkenést jelent 

öt év alatt. A válaszok belső megoszlása hasonló a NATO-tagságra vonatkozó kérdéshez: a 

férfiak, a magasabb iskolai végzettségűek, a nagyobb jövedelemmel rendelkezők, a 

fiatalabbak véleménye pozitívabb, körükben átlagon felüli azok aránya, akik mindent 

egybevetve előnyösnek ítélik meg a NATO tagságot.  A NATO-val kapcsolatos pozitív 

vélemények közül az egyik legfontosabb az, hogy a kollektív védelmi rendszer garantálja 

az ország biztonságát külső támadás esetén. Ezzel a konkrét érvvel a válaszadók nagy 

többsége is tisztában volt. Százfokú skálán 2003-ban 70 pontra, 2004-ben és 2005-ben 64 

pontra 2006-ban 63 pontra értékelték ezt a garanciát a megkérdezettek.  
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A NATO-val kapcsolatos negatív vélemények között ugyanakkor első helyen szerepelnek 

a szövetségi tagsággal járó kiadások. A válaszadók jelentős része úgy gondolja, hogy a 

tagság túlságosan drága hazánk számára. Ez összefüggésbe hozható a második helyen 

szereplő kritikus vélekedéssel, miszerint: a szövetség túlzott követelményeket támaszt. 

Ugyanakkor a harmadik helyen még 2006 végén is érzékelhető az iraki műveletekben való 

részvétel negatív megítélése, és annak a szövetségi tagsággal kapcsolatos vélekedésre 

gyakorolt negatív hatása. Az előnyök és hátrányok megítélésében ismét érezhető a „NATO 

paradoxon” a lakosság körében is. Ez az ellentmondás, mint láthatjuk, a biztonság és 

védelem, illetve a költségek és követelmények között feszül elsődlegesen.  

 

Mivel a paradoxon egyik oldalán a védelem és biztonság kérdése helyezkedik el, érdemes 

alaposabban megvizsgálnunk, hogy a lakosság mennyire bízik a szövetség biztonságot 

garantáló képességeiben.  
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(54. sz. ábra: a NATO garanciák lakossági megítélése 

Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2006.) 
 

A szövetség biztonságot garantáló képességébe vetett bizalom az elmúlt években 

valamelyest csökkent. Míg 2002-ben a válaszadók 58%-a gondolta úgy, hogy a NATO 

teljesen, vagy nagymértékben garantálja hazánk biztonságát, 2006. végén már csak 45% 

volt ezen az állásponton, ami 23 százalékpontos csökkenést jelent. Meg kell jegyeznünk, 

hogy az időszak alatt - a környező országok szövetségi tagságával - a katonai biztonság 

kérdése a lakosság számára már nem elsősorban a NATO tagságot jelenti. Nem lehet 

ugyanakkor nem észrevenni, hogy a mutató 2003-ban és 2004-ben drasztikusan esett, és a 

2004. évi 43%-os mélypontról kúszott vissza az 50% körüli értékre.  
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A magyar lakosság többsége a mélypont időszakában az USA Irak elleni katonai akcióját, 

hasonlóan más uniós tagországok közvéleményéhez, helytelenítette, és – eltérően egyéb 

béketeremtő misszióktól – rendkívül megosztott volt a NATO iraki békefenntartó 

missziójában történő magyar részvételt illetően is. A 2004. májusi madridi 

terrorcselekmények, majd az ezt követő Irakból történő spanyol csapatkivonás, továbbá a 

magyar szállítózászlóaljnál 2004. júniusában bekövetkezett haláleset végképp elfordította a 

hazai közvéleményt az iraki eseményekben történő magyar részvételtől. Az említett 

események végül a mandátum kitöltésével egyidejűleg a magyar kontingens kivonását 

eredményezték. Az iraki NATO békeműveletekben történő magyar részvétel szűken 

értelmezett katonai szempontból ugyan lehet sikeresnek tekinthető, de tágabb értelemben a 

szövetség iránti elkötelezettséget a magyar lakosság körében erősen meggyengítette. Az 

eset és következményei kapcsán ezért érdemes mélyebben vizsgálni, hogy a nemzetközi 

műveletekben történő katonai szerepvállalás milyen társadalmi feltételek mellett lehet 

sikeres abban az értelemben is, hogy a rövidebb távú politikai és katonai érdekek mellett 

ne sérüljenek olyan hosszabb távú érdekek, mint amilyen a szövetségi tagság és 

nemzetközi integráció megítélése. 

 

6.2. A nemzetközi békeműveletek társadalmi támogatottsága 

 
A bipoláris világrend megszűnését követően a hagyományos konfliktusokkal szemben az 

aszimmetrikus kockázatok okozta fenyegetettség jelentősen megnőtt. Az Egyesült 

Államokat ért terrortámadást követően ez a kockázat a fejlett világ lakosságának jelentős 

része számára, ha eltérő mértékben is, de a mindennapi valóság részévé vált. Ennek 

megfelelően a magyar lakosság jelentős többsége is (84%-a) úgy gondolja, hogy a világ 

békéje szempontjából a legnagyobb veszélyt a terrorizmus jelenti. 
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(55. sz. ábra a terrorizmus lakossági megítélése 
Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2006.) 
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A kockázat érzékelésével egyidejűleg viszonylag magas a megkérdezettek körében azok 

aránya, akik úgy gondolják, hogy a terrorizmus elleni harcban Magyarországnak is részt 

kell vennie. A 2004. évi kutatási adatok szerint a támogatók aránya megközelítette a 

kétharmadot. 
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(56. sz. ábra a terrorizmus elleni harc lakossági megítélése 
Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2006.) 

 
A kutatási jelentések tapasztalatai azt mutatják, hogy a terrorizmus elleni harchoz 

hasonlóan a nemzetközi feladatokban történő magyar részvétel általános társadalmi 

támogatottsága is magas. Meg kell azonban jegyezni, hogy az egyes, már konkrét feladatok 

lakossági megítélése nem csak az általános támogatottságtól, hanem egymástól is 

jelentősen eltérhet. Ezt szemlélteti a következő grafikon. 
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Mint az a grafikon alapján látható egyetlen konkrét művelet társadalmi támogatottsága sem 

éri el a nemzetközi feladatokban történő magyar részvétel általános elvi támogatottságának 

szintjét (65%). Még a lakosság által leginkább elfogadott boszniai műveletben való 

részvétel támogatottsága is 7%-kal elmarad az általános szinttől. Az egyes missziókban a 

katonai szerepvállalással történő egyetértés elsősorban az alábbi dimenziók mentén 

változik: a katonai művelet oka, célja; a műveleti egységek jellege és felkészültsége; 

biztonsági kockázatok érzékelése és a fenyegetettség érzet változása; a művelet vezetése; a 

mérés időszaka és a művelet sikeressége; krízishelyzetek. Az említett dimenziókkal 

kapcsolatban a következő megállapítások fogalmazhatók meg a rendelkezésre álló kutatási 

adatok alapján. 

 

6.3. A műveletek céljának hatása a társadalmi támogatottságra 

 

A lakosság számára fontos, hogy egyértelművé váljon a katonai művelet célja. Minél több 

lehetséges ok fogalmazódik meg a háttérben, annál inkább válik bizonytalanná a konkrét 

művelet társadalmi támogatottsága. A magyarázó tényezők között ugyanis szükségszerűen 

megjelennek olyanok is, amelyek a demokrácia és a béke kibontakoztatásán túl egyéb 

érdekviszonyokat sejtetnek. 
LEHETTSÉGES OKOK, AMELYEK MIATT AZ USA KATONAI LÉPÉSEKET 

TERVEZ IRAK ELLEN 
(a magyarországi válaszok százalékos arányának sorrendjében)  

  
MAGYARORSZÁG 

  
  

NAGY-
BRITANNIA 

KANADA 

Az iraki tömegpusztító fegyverek 
semlegesítése  

1. 64% 2. 85% 78% 

Irak nemzetközi terrorista 
szervezeteket támogatott  2. 63% 3. 77% 75% 

Az iraki elnök, Szaddam Husszein 
hatalmának a megdöntése 3. 60% 1. 90% 78% 

Az iraki olajmezők feletti uralmat 
megszerezzék 4. 59% 5. 52% 45% 

Egy demokratikus kormány 
létrehozása Irakban 5. 29% 4. 54% 49% 

Azért, mert Irak fenyegetést jelent 
Izrael számára 6. 27% 7. 43% 41% 

Mert Bush elnök meg akarja oldani az 
általa befejezetlennek tekintett ügyet, 
amit még az édesapja, mint az USA 
elnöke kezdett el az első Öböl-
háborúban 

7. 23% 6. 52% 39% 

Ez része egy szélesebb amerikai 
iszlám ellenes kampánynak 8. 21% 8. 24% 17% 

58.sz. ábra (a Magyar Gallup Intézet adatai alapján) 
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Látható, hogy az egyes országokban a megkérdezettek válaszainak százalékos megoszlása 

alapján valamelyest eltérő sorrend alakul ki az okok vonatkozásában. Ugyanakkor az okok 

rangsoránál jóval nagyobb különbség mutatkozik az említések számának százalékos 

megoszlásánál. Amíg Magyarországon az első négy helyre rangsorolt ok említési 

arányaiban pusztán minimális, 5%-os különbség mutatkozik, addig Nagy-Britanniában és 

Kanadában az első és a negyedik lehetséges ok közötti különbség 31, illetve 29%. A 

magyar lakosság véleménye alapján a demokratikus célok előmozdítása mellett az okok 

között hasonló szinten szerepel az olajmezők feletti uralom megszerzése. Ezzel ellentétben 

a másik két vizsgált országban a demokratikus célok említésének aránya 33%-al magasabb, 

mint az olajmezők feletti uralom megszerzéséé.  

 

Amennyiben a kutatások során a kérdés arra irányult, hogy melyik az Irak elleni katonai 

fellépés legfontosabb oka, Kanadában és Nagy-Britanniában a megkérdezettek közel 

egyharmadának válasza alapján az iraki tömegpusztító fegyverek semlegesítése szerepelt 

az első helyen. Hazánkban ugyanakkor az iraki olajmezők feletti uralom megszerzése 

került az első helyre, a válaszadók valamivel több, mint negyedének véleménye alapján, 

amit a következő ábra szemléltet. 
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59.sz. ábra (a Magyar Gallup Intézet adatai alapján) 
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A másik meghatározó kérdés a műveleti egységek jellege, amely szintén befolyásolja a 

lakosság egyes missziókhoz való viszonyát. Általánosságban úgy tűnik, hogy a 

közvélemény inkább támogatja a harci támogató (egészségügyi, szállító, műszaki, vegyi-

védelmi) egységek kihelyezését a konfliktusövezetekbe, mint a harcoló (őrző-védő, 

békefenntartó) egységekét. Ennek okaihoz három tényező kapcsolódik.  

 

Az egyik, hogy a magyar lakosság a katonai tevékenység megnevezéséből következtetni 

próbál a feladat veszélyességére. Ez azonban megfelelő információk és szakmai tudás 

nélkül nem biztos, hogy helytálló. Az iraki misszió kapcsán például nem állíthatjuk, hogy 

egy – harcolónak titulált - őrző, biztosító feladat magasabb veszélyeztetettséget jelentett 

volna az állomány részére, mint a szállítási feladatok ellátása az adott térségben.  

 

6.4. A műveleti egységek jellegének és felkészültségük megítélésének  

hatása a társadalmi támogatottságra 

 

A lakosság egy része nincs meggyőződve arról, hogy az önkéntes haderő katonáinak 

kiképzettségi színvonala eléri azt a szintet, ami az egyes feladatok jellegétől függetlenül a 

kockázatokat jelentősen csökkentheti. Mint azt a következő ábra szemlélteti, a magyar 

közvélemény többsége nem tartja elég erősnek a magyar haderőt azokhoz a feladatokhoz, 

amelyeket képesnek kell lennie ellátnia. 

Ön személy szerint hogy érzi, Magyarország fegyveres erői jelenleg erősebbek, 
mint kellene, nem elég erősek vagy jelenleg pont olyan erősek, mint kellene 

lenniük?

58%
21%

4%

17%

NEM ELÉG ERŐS ELÉG ERŐS ERŐSEBB NEM TUDJA

60.sz. ábra (a Magyar Gallup Intézet adatai alapján) 
 

Mint látható mindössze a válaszadók negyede érzi úgy, hogy a felkészültség eléri, vagy 

meghaladja a szükséges színvonalat. Meg kell jegyezni, hogy ezek vélemények 

messzemenőkig elszakadnak az önkéntes haderő állományának saját magáról alkotott 

képétől. A felajánlások megtétele előtt a műveletbe kijelölhető alakulatok 

állománykörében végzett belső kutatás adatai erre pontosan rávilágítanak.  
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KÉPESNEK TARTJA ..., 
HOGY RÉSZT VÁLLALJON AZ IRAKI HELYZET RENDEZÉSÉRE TERVEZETT NEMZETKÖZI 

BÉKEFENNTARTÓ MISSZIÓBAN?

 
61.sz. ábra (HM Kommunikációs Főosztály kutatási adatai alapján) 

 

A belső kutatás adatai tehát azt bizonyították, hogy a megkérdezettek abszolút többsége, 

90-97%-a képesnek érzi a honvédséget, saját alakulatát és önmagát az iraki békefenntartó 

műveletekben történő részvételre. Ezzel együtt a válaszadók valamivel több, mint nyolcvan 

százaléka szolgálatot is vállalt volna a misszióban. Ez a honvédség vonatkozásában egy 

300 fős kontingens kiküldése esetén a beosztásokra minimálisan 6-8 szoros túljelentkezést 

jelent, ami kellő alapot teremt a legalkalmasabbak és legfelkészültebbek kiválasztására, 

pihentetésére és váltására. Mindezeket figyelembe véve megalapozottnak tekinthető az az 

előzőekben megfogalmazott megállapítás, hogy a lakosságban a katonák felkészültségéről 

kialakult kép rosszabb, mint amit a katonák önmagukról gondolnak. 

 

6.5. Biztonsági kockázatok percepciójának változása a békeműveletek kapcsán 

A békefenntartó katonai műveletek kapcsán meg kell jegyezni továbbá, hogy a lakosság 

közvetlenül is kapcsolatba hozza ezeket az ország és saját biztonsági kockázatainak 

növekedésével, mint ahogyan ez az iraki háború kapcsán egyértelműen kimutatható volt. 

A háború elutasításának indokai A háború támogatásának indokai 

Indok Említések száma Indok Említések száma 

Világháborúhoz vezethet 37 Fanatikusok 37 

Nincs joguk beleszólni 1 Szükséges 16 

Nincs fenyegetés 2 Olaj miatt  16 

Nem megalapozott  33 Tömegpusztító fegyverek 7 

Nem látható vége 3 Meg kell állítani a diktátort 6 

Nem kell háború 61 NATO kötelezettség 6 

Félelem a háborútól 232   

Békés úton kell rendezni 177   

62 .sz. ábra (a Magyar Gallup Intézet adatai alapján) 
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E helyütt a háborútól való félelmet nem a szó klasszikus értelmében kell feltétlenül 

értelmeznünk. Az iraki katonai szerepvállalás kapcsán a terrorfenyegetettségtől való 

félelem mértéke jelentősen megnőtt. A felmérések adatai szerint már a taszári kiképzés is 

ilyen irányba hatott. A megkérdezettek fele úgy vélte, hogy fenyegeti Magyarországot 

terrorista cselekmény amiatt, hogy az amerikai hadsereg Taszáron ellenzéki irakiakat fog 

kiképezni.  

MILYEN MÉRTÉKŰNEK TARTJA A TERRORFENYEGETETTSÉG 
MÉRTÉKÉT AZ IRAKIAK TASZÁRI KIKÉPZÉSE MIATT?

31%

32%

34%

3%

MINIMÁLIS JELENTŐS NAGY ELVISELHETETLENÜL NAGY
 

63.sz. ábra (a Magyar Gallup Intézet adatai alapján) 

 

A további kutatási eredmények azt igazolták, hogy azok között, akik szerint a terrorista 

fenyegetettség kockázatának növekedése jelentős, az ennek bekövetkezésétől való félelem 

is igen magas szintű. Ezzel együtt a megkérdezettek közel harmada válaszolta azt, hogy 

bizonyos mértékben tart tőle, hogy magát vagy családtagját terrortámadás érinti. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a művelet jellegéhez kapcsolódó vélt vagy valós kockázatok és az 

ezekhez társuló félelmek is jelentősen befolyásolják a társadalmi támogatottság meglétét, 

vagy annak hiányát. 

 

6.6. A műveletek vezetésének hatása a társadalmi támogatottságra 

 

Az eddig említetteken túl kimutatható hatással van a katonai műveletek társadalmi 

támogatottságára a műveletekre való felhatalmazás, vagyis a mandátum kérdése. Az iraki 

háború esetében, és az azt követő béketeremtő, békefenntartó műveleteknél ez pontosan 

megfigyelhető volt.  
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EGYETÉRT AZZAL, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGTÁMADJA 
IRAKOT? 

65%

14%

7%

14%

semmiképpen nem ért egyet csak ENSZ felhatalmazás esetén ért egyet

ENSZ felhatalmazás hiányában is egyet ért nem tudja

 
64..sz. ábra (a Magyar Gallup Intézet adatai alapján) 

 

A hazai kutatási eredmények mellett nemzetközi hivatkozások is alátámasztani látszanak 

ezt a megfigyelést. Az alábbi ábra az USA lakossági vélekedését mutatja. 

 

EGYETÉRT AZZAL, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGTÁMADJA 
IRAKOT? 

23%

34%

39%

4%

semmiképpen nem ért egyet csak ENSZ felhatalmazás esetén ért egyet ENSZ felhatalmazás hiányában is egyet ért nem tudja

 
65 .sz. ábra (a Magyar Gallup Intézet adatai alapján) 

 

Általánosságban megállapítható, hogy a műveletekben történő szerepvállalás társadalmi 

támogatottsága növekszik, ha NATO, EU, vagy még inkább ENSZ felhatalmazással 

történik a katonai feladatok végrehajtása. 
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6.7. A műveletek sikerességének hatása a társadalmi támogatottságra 

 

Akárcsak a választási eredmények kapcsán, a katonai műveletek támogatottságakor is 

megfigyelhető egy sajátos lélektani jelenség, amelyet a „győztes oldalára történő 

átpártolás” fogalmával szoktak leírni. Az iraki műveletek viszonylatában a közvélemény-

kutatási adatok azt mutatták, hogy a konfliktust megelőző időszakban jóval többen voltak a 

műveletek ellenzői, mint a katonai akciókat követően. Ezt szemlélteti a következő ábra.  
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66.sz. ábra (a Magyar Gallup Intézet adatai alapján) 

 

Mint látható az ellenzők aránya 11%-kal csökkent a műveletek utáni időszakra. A változás 

részben átpártolás a támogatókhoz (4%), részben pedig elbizonytalanodás (7%). 

 

6.8. Krízishelyzetek hatása a katonai műveletek társadalmi támogatottságára 

 

Mint ismeretes 2004. június 17-én a Magyar Honvédség Irakban szolgáló 

Szállítózászlóaljának oszlopa mellett robbanás történt, amelynek során egy szerződéses 

szakaszvezető életét vesztette. Erről a tragikus esetről két nappal később már a magyar 

lakosság 97 százaléka hallott. Ezzel együtt az egyes intézkedésekről szóló híradások is 

eljutottak a lakossághoz, közel háromnegyedük, 72 százalékuk említett legalább egy olyan 

intézkedést, amelyet a tragikus baleset kapcsán foganatosított a tárca.  

 

Tudjuk, hogy a magyar lakosság jelentős része nem támogatta az USA Irak elleni 

háborúját, és ezzel együtt sokan ellenezték a Magyar Honvédség szerepvállalását az iraki 

békefenntartó műveletekben. Az együttállás ugyanakkor nem ilyen egyértelmű, mint azt az 

alábbi ábra szemlélteti.  
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(67. sz. iraki béketeremtő műveletben történő részvétel lakossági támogatottsága 

Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2004.) 
 

A magyar lakosság jelentős része kezdetben ellenezte az USA Irak elleni háborúját, és az 

ebben történő magyar részvételt. Pontosan látható, és a háborút követően az átpártoláson 

túlmutat az a tény, hogy a magyar lakosság a béketeremtő műveletekben történő magyar 

részvételt illetően már nem ellenző, hanem sokkal inkább megosztott volt. A válaszadók 

közel azonos százalékban helyeselték a béketeremtő műveletekben történő magyar 

részvételt, mint amennyien elutasították. 
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A béketeremtésben a magyar részvételt ellenzők arány az iraki háborúhoz való 
viszony mentén

egyetért a magyar részvétellel nem ért egyet a magyar részvétellel bizonytalan
 

(68. sz. iraki béketeremtő műveletben történő részvétel lakossági támogatottsága 
Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2004.) 

 

A magyar parlament hozzájárult ahhoz, hogy a magyar katonák is részt vegyenek az iraki  
béketeremtő műveletekben. Ön egyet ért ezzel a döntéssel, vagy nem ért egyet? 

47%

46%

7%

egyetért nem ért egyet nem tudja



 130

A grafikonon jól látható, hogy az Irak elleni háborút ellenzők köréből is a válaszadók 28%-

a egyetértett az iraki békefenntartó műveletekben történő magyar részvétellel. A magyar 

lakosság ugyanakkor, már a küldetés megkezdése előtt tisztában volt azzal, hogy az iraki 

békefenntartó műveletekben történő részvétel igen veszélyes. A veszélyesség mértékét a 

megkérdezettek százfokú skálán mérve 86 pontra értékelték, és a többségi vélemény 

szerint (78%) ezzel a résztvevő magyar katonák is tisztában voltak. 

 

 
(69. sz. iraki béketeremtő műveletben résztvevő katonák biztonságpercepciójának lakossági megítélése 

Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2004.) 
 

 

A veszélyeztetettség pontos ismerete mellett is - a tragikus baleset bekövetkezését 

követően - az iraki szerepvállalásban megosztott közvélemény jelentősen megváltozott. A 

megkérdezettek túlnyomó többsége, mint azt a következő ábra szemlélteti, a katonák 

hazarendelése mellett volt. 

 

Ön szerint, amikor önkéntesen jelentkeztek a szállító-humanitárius feladatokra a  
magyar katonák, mennyire voltak tisztában azzal,hogy akár életüket is veszíthetik  

Irakban?

56%

22%

14%

5% 3%

teljes mértékben inkább igen inkább nem egyáltalán nem nem tudja 
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HA ÖN LENNE A HONVÉDELMI MINISZTER, MILYEN TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEKET 
HOZNA? (EMLÍTÉSEK SZÁMA)
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(70. sz. iraki béketeremtő műveletben történő részvétel lakossági támogatottsága 

Forrás: a HM Kommunikációs Főosztály - ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2004.) 
 

 

A kérdésben a vita tehát már csak arra korlátozódott, hogy az alakulat kivonására mikor 

kerüljön sor, esetleg azonnal, vagy a mandátum kitöltésével. Mint az eset kapcsán 

ismeretes a szállító zászlóalj kivonására később, lényegében a 2004. december 31-ig szóló 

mandátum kitöltésével került sort.  
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6.9. A fejezetre vonatkozó részkövetkeztetések, 
összegzés a kommunikációnak a nemzetközi integráció társadalmi támogatottságára 

gyakorolt hatásáról 
 

Hazánk NATO csatlakozása óta a biztonságpolitikai környezet és a szövetség jelentősen 

megváltozott. A hagyományos értelemben vett katonai biztonság fontosságának kérdése 

egyre inkább háttérbe szorul a biztonság egyéb szektoraihoz képest. Ezért a NATO tagság 

ma kevésbé fontos kérdés a lakosság számára, mint az egy évtizeddel ezelőtt volt. A 

szövetség egészét érintő aszimmetrikus kihívásokat a magyar állampolgárok az ország 

geostratégiai helyzete folytán közvetlenül nem érzékelik. Ha hazánk lakossága számára 

létezik is ilyen fenyegetettség, annak kockázata aktuálisan jelentősen kisebb, mint egyéb, 

például a szociális biztonsággal összefüggő kockázatok. Ezért egyrészt közvetlen 

kockázatok hiányában a lakosság egy része sokallja a szövetségi tagságra fordított 

kiadásokat, másrészt bizonyos esetekben nem támogatja a nemzetközi műveleteket. Az 

iraki magyar szerepvállalás, mint esettanulmány kapcsán bebizonyosodott, hogy a 

műveletek társadalmi támogatottságát számos tényező befolyásolja, amelyek jelentős része 

vélt, valós, vagy valósnak hitt információkon alapszik. Ezért a korrekt tájékoztatás és a 

társadalmi párbeszéd, hasonlóan a rendszeres véleménykutatáshoz, elengedhetetlen 

feltétele a katonai missziók sikeres tevékenységének; a szövetségesek és a magyar haderő 

iránti bizalom és támogatottság fennmaradásának mind az alkalmazás, mind az azt követő 

időszakra vonatkozóan. Mindezekkel összefüggésben a szövetségbe vetetett bizalom és az 

integráció támogatottsága a lakosság körében az elmúlt években jelentősen, több mint 20 

százalékponttal csökkent. Ez a bizalomvesztés még akkor is jelentősnek tekinthető, ha a 

magyar lakosság többsége továbbra is támogatja a szövetségi tagságot, és bízik a NATO 

által nyújtott biztonsági garanciákban. Hazánk NATO csatlakozását intenzív lakossági 

tájékoztató munka, és ez alapján kibontakozó társadalmi párbeszéd előzte meg. A 

népszavazást követően a kérdésben kifejtett kommunikációs aktivitás erőteljesen csökkent, 

miközben a szövetség jelentős változásokon ment és megy keresztül. A kialakult 

paradoxon megszüntetése ma elképzelhetetlen intenzívebb kommunikációs folyamatok 

nélkül, amelynek a szövetség egészét érintő problémákat és megoldásokat kellene előtérbe 

állítania. Ennek hiányában a paradoxon által keltett társadalmi csapdahelyzet továbbra is 

fennmarad, ami hosszabb távon a szövetségi tagság többségi támogatottságát, és az ezzel 

együtt járó kötelezettségek teljesítését is alááshatja. Az ötös számú hipotézist így 

igazoltnak tekintem. 
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7. 

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 
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A honvédelmi tárcánál különböző kommunikációs beosztásokban eltöltött közel egy 

évtizedes szakmai gyakorlatot követően döntöttem úgy, hogy az ez idő alatt a szakterületen 

szerzett tapasztalataimat, az évek során végzett kutatásokat és eddigi tanulmányaimat, 

publikációimat rendszerezve elkészítem ezt az értekezést. A döntően másodelemzésekre 

épülő kutatás szempontjából rendkívül szerencsésnek bizonyult, hogy különösen az elmúlt 

öt-hat évben a szakterületen elemző-tervező osztályvezetőként és kommunikációs 

főosztályvezetőként, majd doktori tanulmányaim alatt is szorgalmaztam, terveztem, 

segítettem és végeztem empirikus kutatásokat a kommunikációs területen. Ezen előzetes 

tevékenységek jó alapnak bizonyultak ahhoz, hogy további kutatómunkával kiegészítve 

megfelelő következtetéseket lehessen levonni belőlük az elmúlt évtizedben a haderő 

társadalmi integrációját részben meghatározó kommunikációs folyamatokról. Mint a 

bevezetőben – Weberre hivatkozva említettem – a kutatómunka nem pusztán módszertani 

kérdés. A kutatómunkához lélek és ötlet kell, ez utóbbi azonban „rendszerint, csak egészen 

komoly munka talaján, hosszú előkészület után születhet meg.”83 

 

7.1. Az erőforrás allokáció problémái a kommunikációs területen 

 

Az erőforrás allokáció problémáinak megértésével kapcsolatosan ismételten utalnunk kell 

arra, hogy a megértés csak bizonyos nézőpontból lehetséges. Amennyiben a 

kommunikációs folyamathoz való viszony a társadalmi integráció mentén halad, abban az 

esetben az értekezésben felvetett problémák relevánsnak tekinthetők, és ezzel 

összefüggésben az erőforrás allokáció is ennek megfelelő sajátos képet mutat. Amennyiben 

azonban a kommunikációs folyamat nem a társadalmi integráció, mint érték által vezérelt 

folyamat, hanem egyéb érdekek vagy értékek mentén zajlik, úgy az erőforrás allokáció is 

más dimenzióba kerül.  

 

Az erőforrás allokáció egyik kulcskérdése strukturális jellegű. A kommunikáció 

szakirányításáért felelős szervezetnek ugyanis rendelkeznie kell olyan stratégiai 

iránymutatásra képes alrendszerrel, amely a kommunikációs területen az integráció 

érdekében kutat, elemez, tervez, koordinál. Ennek hiányában az erőforrás allokáció 

szükségszerűen véletlenek, megérzések, ad hoc célok, törekvések mentén halad.  

                                                 
83 Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, 1995. (16.p.) 
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A nemzetközi vonatkozásokban végzett kutatási eredmények mind azt bizonyítják, hogy a 

NATO országok egymástól részben eltérő kommunikációs irányító szervezeteiben egy 

ilyen tervezésért, elemzésért felelős elem következetesen és elkülönülten jelen van, 

általában „plans and policy branch” néven. Ez a NATO csatlakozás előtt már közismert 

volt, bár hazánk igazából csak 2002-ben jutott el odáig, hogy a kommunikációért felelős 

irányító szervezeteket – akkor két főosztály – integrálja és ezen belül elemző, tervező 

feladatokkal egy önálló osztályt hozzon létre. Ez a szervezet akkor strukturálisan egyéb 

vonatkozásban is megfelelt a kommunikáció társadalmi integrációt előmozdítani hivatott 

nézőpontjának, további önálló két szervezeti elemmel, amelyek közül az egyik a média 

kapcsolatokért, a másik a civil kapcsolatokért felelt. 2005-től az integrált megoldások 

érdekében ehhez a szervezethez került a belső kommunikáció is, mint feladat, egyelőre 

azonban, a három osztály között megosztott a terület. 

 

A kutatás során kitűnő lehetőséget teremtett strukturált interjúkra a területen, hogy az 

irányító szervezet egykori kollégái közül három fő is szinte azonos időben a NATO 

különböző parancsnokságain szolgált. Az interjúk megerősítették a fent 

megfogalmazottakat, azaz a szakszerű erőforrás allokáció érdekében egy önálló elemző, 

tervező szervezeti elem szükséges meglétét. Az interjúk során azonban ennél több is 

kiderül: „A NATO Katonai Bizottsága 2007 októberben hagyta jóvá az új NATO Military 

PA Policy-t. Ez vonatkozik a stratégiai parancsnokságokra, azok alárendeltjeire és a 

műveleti területeken lévő szervezetekre. A legfőbb újítás az előzőhöz képest a 

kommunikáció funkcionális területének kibővítése. Míg eddig szinte kizáróan a média 

kapcsolatok tartozott ide, most már 3 területe van: média kapcsolatok, belső 

kommunikáció és civil kapcsolatok (Community relations). Vagyis a NATO most jutott el 

ahhoz az integrált gondolkodáshoz és szervezethez, amit nálunk 2002-ben csináltunk meg a 

Kommunikációs Főigazgatóság létrehozásával.”84 

 

Sajnálatos módon az akkor megszerzett előnynek ma szinte semmi nyoma. Ma az integrált 

minisztérium és vezérkar funkcionálisan integrált kommunikációs szervezetén belül nincs 

sem önálló elemző, tervező osztály; sem önálló civil kapcsolatok osztály; sem önálló belső 

kommunikációs osztály. Nyilvánvaló, hogy a szakszerű erőforrás allokáció érdekében 

legalább az elemzésért, tervezésért felelős önálló szervezeti elemre szükség lenne.  

                                                 
84 Eperjesi Andrea: A strukturált interjúra adott válasz. Hivatkozott dokumentum a MC 457/1 NATO Military 
Public Affairs Policy. 
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Utóbbi ugyanis olyan sajátos szakmai ismereteket, képességeket, személyiségjellemzőket 

feltételez, amelyek alapvetően különböznek az egyéb, döntően kapcsolatszervezési 

feladatokat ellátó kommunikációs szervezeti elemektől, és szakállományuktól.  

 

Egy ilyen szervezeti elem nem tud nem elkülönülten működni, mert a hosszú távú 

stratégiai tervezéshez szükséges elemző, értékelő, kontroll funkciókat szükségszerűen 

háttérbe szorítják a napi ügyek. Sajnos, az elmúlt évek hasznos törekvései ellenére, 

jelenlegi nincs ilyen az erőforrás allokációt szakszerűen irányítani tudó szervezeti elem. 

Ezzel ellentétben a kommunikáción belül Tudományszervező Osztály néven olyan önálló 

szervezeti alrendszer működik, amelynek valójában semmi köze a kommunikációs 

tevékenységhez, hiszen a nem létező humánpolitikai szakterületen lenne a megfelelő helye. 

 

Az erőforrás allokációval kapcsolatos további problémák részben ennek a strukturális 

helyzetnek köszönhetők. A értekezés vonatkozó fejezete pontosan bemutatja, hogy az 

információs társadalom keretei között – mint annak egyik meghatározó jellemzője – 

milyen verseny folyik az információs piacon. Amíg csak a médiapiaci költéseket 

figyelembe véve hazánkban a médiapiac 2004-től napjainkig mintegy 25%-os bővülést 

mutatott, addig a tárca kommunikációs tevékenységre biztosított forrásai stagnálnak, 

reálértéken pedig csökkennek. A belső kommunikációval 2005-ben ugyanakkor 

feladatbővülés is történt, amelyhez többletforrás rendelése szintén nem történt meg. A 

hatékony integrált kommunikációs folyamatok kialakításához, az információs 

versenyhelyzet és az eddig elszenvedett hátrányok miatt, minimum a piaci bővülésnek 

megfelelő mértékben, azaz 25%-kal kellene megnövelni jövő évtől a kommunikációra 

szánt költségeket. Hosszabb távon ugyanakkor az információs társadalom keretei között 

elkerülhetetlen, hogy szakszerű tervezés mellett a kommunikációra szánt költségek tovább 

növekedjenek. Ehhez a jelenlegi kutatási adatok tükrében felül kell vizsgálni a 

kommunikációs költségeken belül is az erőforrások allokációját. Ez azonban 

elképzelhetetlen az értekezés keretében tárgyalt érdeklődés, információigény és 

információhiány ismerete, továbbá a prioritások megfogalmazása nélkül. Ezek a társadalmi 

integráció javítása érdekében a következők. 

 

Első helyen a belső kommunikációs folyamatok javítását kell célul kitűzni. A belső 

kommunikáció és integráció javításával várhatóan javul a munkahelyi légkör, a 

szakszerűség, a teljesítmény és csökken a fluktuáció.  
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Ehhez elsősorban az információhiány feltárt területeit kell figyelembe venni. A belső 

kommunikációval összefüggésben prioritásként kell számon tartani a szervezetből történő 

kiválás folyamatának kommunikációs támogatását, továbbá a nyugállományú katonákkal, 

veteránokkal és szervezeteikkel kialakított kapcsolatokat.  

 

A külső kommunikáció terén mindenekelőtt javítani kell a civil szervezetekkel történő 

együttműködést, ezzel elérve az országos, regionális és helyi programok erősítését. Ez 

szükségessé teszi, hogy a jelenleg pályázati úton programok megvalósítására biztosított 

forrásokat jelentősen meg kell emelni. A programok középpontjában a katonai 

hagyományok ápolásán és átörökítésén túl, a szövetségesek és a NATO céljainak, 

működésének és változásának kérdését érdemes állítani, beleértve a magyar 

szerepvállalást. A civil szervezetek tevékenységének a kommunikációban multiplikáló 

hatása lehet, csökkentve ezzel a 38 százalékpontos lakossági érdeklődés melletti esetleges 

média-megjelenés torzító hatását. A civil szervezetekkel történő együttműködés javíthatja 

továbbá a honvédséggel kapcsolatos egyirányú tájékoztatáson túlmutató kommunikációs 

folyamatokat, így a párbeszédet, a megértést, a támogatást, és az integrációval 

összefüggésben a cél és normaképzést, valamint a szélesebb körű civil kontrollt. Ezzel 

együtt, a civil szervezetek számára a hatékony együttműködés javítása érdekében az 

elhelyezési és infrastruktúra biztosításának új koncepcióját szükséges kidolgozni.  

 

A sajtóval való kapcsolatokban a proaktivitást kell előtérben állítani. Ide tartozik az 

újságírók megfelelő képzése, rendszeres és nem eseményszerű, nem egyoldalú, hanem 

sokrétű, elsősorban szakmai tájékoztatása. Ehhez eseményeket kell szervezni, és támogatni 

kell a hazai és külföldi utazásokat is. A pályázati rendszert itt is szélesíteni szükséges. 

Ugyanakkor a tárcának nem szabad lemondani arról, hogy egy televíziós magazint 

ismételten elindítson. A fizetett hirdetéseknek az integrált kommunikációs megoldásokkal 

összhangban kell nagyobb szerepet biztosítani. Céljuk szerint elsősorban nem reklámot, 

hanem figyelemfelhívást, értékközvetítést kell szolgálniuk. 

 

Végezetül, de nem utolsó sorban a prioritások között elengedhetetlen egy értékteremtő 

ifjúsági program elindítása, színvonalas működtetése, az ehhez szükséges módszerek, 

eszközök és események megújítása, a civil szféra szereplőinek intenzív bevonása. 

Megfelelő adatbázis mellett erre építve hosszabb távon biztosítható a haderő minőségi – a 

piaci bérviszonyokon túlmutató – utánpótlása.  
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Mindezek a jelzett prioritások megfelelnek a társadalmi integráció kapcsán vallott 

elveknek és az integrált kommunikáció javítása érdekében felvetett javaslatoknak. 

Ugyanakkor a haderő társadalmi integrációja nem kényszerek mentén, manipulativ módon 

torzított kommunikációs térben kell, hogy végbemenjen. Ehhez a messzemenőkig 

figyelembe kell venni a szervezet tagjai és a lakosság egyes csoportjainak információ 

igényét. Ezt szemlélteti a következő ábra. 
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≈ 2.000.000 fő 
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71. sz. ábra: kétpólusú integrációs lépcső  
a haderő társadalmi integrációja szempontjából meghatározó főbb célcsoportok nagyságával  

és jellemzőivel 

ÉRDEKLŐDÉS CSÖKKEN, CÉLCSOPORTOK NAGYSÁGA ÉS SZÁMA NŐ

INTEGRÁLTSÁG, ÉRDEKLŐDÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS AKTIVITÁS NŐ 
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Az értekezés keretében pontosan bemutatásra került, hogy hogyan hat az érdeklődés a 

figyelemre, az információ feldolgozásra és az emlékezeti folyamatokra. Az előző ábra 

ezért a lakosságnak a honvédség iránti érdeklődésére „inkább nem” választ adók már nem 

jelennek meg. Elérésük az információs társadalom keretei között, az információs dömping 

keltette zaj közepette rendkívül bizonytalan. Bár kétségtelen tény, hogy – mint az az 

integrált kommunikáció hatékonysága kapcsán esettanulmány keretében bizonyítást nyert – 

nem lehetetlen, ugyanakkor rendkívül költséges. 

 

Az információigény kielégítését és a kommunikációs folyamatok javítását a társadalmi 

integráció előmozdítása érdekében a szervezeti szinteken kell kezdeni. Az integrációs 

lépcsőn lépcsőfokok kihagyása – mint az az értekezés keretében többszörösen bizonyított – 

szükségszerűen feszültségeket teremt, rontja a kommunikációs hatékonyságot és csökkenti 

a hitelességet. A szervezeti szinten, az előző ábra tanulsága szerint is, a kommunikációs 

folyamat sikeressége alapvető kapcsolatot mutat a szociális és rendszerintegrációval, 

utóbbi kapcsán a szervezeti teljesítménnyel. A kommunikációs költségeket ezért itt a 

honvédségnek éppen úgy teljes egészében meg kell finanszíroznia, mint például a katona 

munkaruháját, vagy felszerelését, mivel éppen úgy a hatékony munkavégzés és sikeres 

feladat végrehajtás feltétele. Minden különösebb szakértelem nélkül, ha valaki ennek 

utánagondol – mivel az állomány jelentős része, jelen értekezés keretében bizonyítottan, 

továbbra is papír alapú információt igényel – egy szakmai folyóirattal, egy magazinnal, 

egy kisebb terjedelmű és gyengébb kivitelű hetilappal és egyéb tájékoztató anyagokkal 

számolva, minimálisan 1000 forint/fő költséggel kell számolni a jelenlegi árakon. Ez 

25.000 fő esetében havonta 25 millió forint, éves szinten pedig kereken 300 millió forint. 

Ez az összeg jelenleg a kutatási adatok alapján csak részben áll rendelkezésre. 

 

Az integrációs lépcsőn soron következő szinteken a célcsoportok nagysága és száma még 

nem túlságosan nagy, annál inkább jelentős viszont az információ igényük és a társadalmi 

integrációban betöltött szerepük. Részben képesek tájékozódni a haderő kommunikációs 

csatornáin keresztül, amennyiben számukra az infrastruktúra (pl.: elhelyezés), bizonyos 

módszerek (tájékoztatók, nyílt napok, stb.), eszközök ingyen vagy kedvezményes 

formában elérhetők. Szervezettségük is (pl.: nyugdíjas klubok, civil szervezetek) is ezt 

segítheti. Az integrációs folyamatban betöltött sajátos szerepüknél fogva azonban egyéb 

támogatásuk szükségszerű (pl.: civil-, sajtó-, tudományos-, kulturális- stb. pályázatok.). 
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A következő lépcsőfokokon az információigény és az interakció jelentősen csökken, 

ugyanakkor a célcsoportok száma és nagysága radikálisan nő. Itt már jóval nagyobb 

szerephez jut az írott és elektronikus sajtó, ezzel együtt a fizetett hirdetések és a társadalmi 

célú reklámok szerepe. A költségek ezért itt sem elhanyagolhatók. Mindezt figyelembe 

véve, modellezve az elmúlt öt év bázisán a kommunikációra fordított költségeket és az 

integrációval összefüggésben megfogalmazott törvényszerűségeket, az erőforrások 

allokációjában minimálisan a következő változások indokoltak.  
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ERŐFORRÁS ALLOKÁCIÓ AZ ELMÚLT ÖT ÉV ÁTLAGÁBAN  
ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁSOKKAL 25%-OS NÖVEKEDÉS MELLETT 

(MILLIÓ FORINTBAN)

öt év átlaga javasolat (+25% mellett) csak átlagon

 
72. sz. ábra: erőforrás allokáció a szervezeti és társadalmi integráció javítása érdekében 
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Az ábrán látható, hogy az erőforrás allokációban javasolt változások, még a ráfordítások 

25%-os növekedése mellett is igénylik, a kommunikációs csatornákra és területekre 

tervezett költségeken belüli átcsoportosításokat. Megítélésem szerint ez az átcsoportosítás 

létrejöhet a 25%-os javasolt többletköltség beszámítása nélkül is, ugyanakkor a terület 

ebben az esetben továbbra is forráshiányos marad, ami – minta az ábrán is látható – már az 

integrációs lépcső alsóbb fokain és jelentkezik a belső kommunikáció kapcsán. Ez, bár 

jelentősen javíthatja a belső kommunikációs folyamatokat, a jelzett problémákat csak 

részben képes orvosolni, és más területeken radikális hiányt okoz. 

 

Az erőforrás allokációra vonatkozó kutatási adatok alapján igazoltnak tekinthető a hatos 

számú hipotézis is, miszerint: a belső és külső kommunikációs tevékenységhez nem állnak 

rendelkezésre megfelelő erőforrások; a rendelkezésre álló erőforrások elosztása a 

kommunikációs tevékenységen belül nem kellően hatékony a szervezeti, társadalmi és 

nemzetközi integráció erősítése szempontjából.  
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7.2. A kutatás részeredményeinek összefoglalása 

 

7.2.1. „Egyetlen tudomány sem abszolút előfeltevések nélküli, és egyetlen tudomány sem 

képes megindokolni a maga értékeit annak, aki ezeket az előfeltevéseket elutasítja.”85 Az 

értekezés folytán részben ezeket a tudományos előfeltevések vizsgáltam „A kutatás 

elméleti háttere és az ebből levonható főbb következtetések” című fejezetben. A főbb 

hitek és értékek, amelyek az említett előfeltevésekhez sorolhatók a következők: 

 

− az emberek és az emberek különböző csoportjai közötti együttműködés, integráció 

természetes, hasznos, kívánatos dolog; 

− az integráció akkor teljes, ha a társadalmi aggregátumok rendszerszerűen és 

szociálisan is integráltnak tekinthetők; 

− a szociális integráció (pl.: csoportcélok, értékek, normák, stb.) alap, amelyre a 

rendszerszerű integráció (pl.: munka- vagy hatalommegosztás) épül; 

− az integrációban az egyik alapvető közvetítő a kommunikáció; 

− az ideálistól eltérő kommunikációs térben az integráció, mint kívánatos cél sérül; 

− az integráltság foka csoportközi, szervezeti, társadalmi folyamatokban a 

kommunikáció minőségének összefüggésében részben megítélhető; 

− az integráltság hiánya a változás, a megújulás, vagy végső soron megszűnés 

irányába ható erő. 

 

Arra a következtetésre jutottam, hogy – a megkésett társadalmi fejlődés elméletével 

összhangban – az információs társadalom kialakulása hazánkban az elmúlt tíz évre tehető. 

Az információs társadalom keretei között a haderő olyan újfajta társadalmi térbe kerül, 

amelyben megfelelő kommunikációs mechanizmusok hiányában társadalmi integrációja 

sérül. A társadalmi integráció elégtelensége ugyanakkor a civil kontroll szélesebb körű – 

azaz nem a politikai (jogi), hanem a szociológiai kontrollmodell szerinti értelemben történő 

– érvényesülését részben megakadályozza. A vonatkozó fejezet alapján az egyes számú 

hipotézist bizonyítottnak tekintem. 

 

 

 

                                                 
85 Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, 1995. (47.p.) 
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7.2.2. „A Magyar Honvédség belső kommunikációs rendszerének jelenlegi jellemzői a 

kutatási adatok tükrében” című fejezetben feltárt és leírt kutatási eredményeim alapján 

biztosnak mondható, hogy a honvédség személyi állományának egyharmada a 

kommunikációs folyamatok alapján nem tekinthető integráltnak, és további egyharmad 

szervezeti integráltsága is megkérdőjelezhető. Megállapítottam, hogy az állomány 

egyharmada kifejezetten elégedetlen a belső kommunikációval. Több mint 70%-a keveset, 

vagy semmit nem tud a Magyar Honvédséget, szervezetét, vagy a saját sorsát érintő 

változásokról a tíz éves fejlesztési tervvel összhangban. Az állomány 63,4 %-a szerint a 

belső tájékoztatásban radikális változásra van szükség ahhoz, hogy a Magyar 

Honvédségből valóban hatékony, professzionális, önkéntes hadsereg jöjjön létre. 

Kimutattam, hogy az integrációs problémák a szervezet végpontjai felé erősödnek, 

elsősorban a szárazföldi csapatok legénységi szerződés állományánál nő az elégtelenség. 

Rámutattam az információhiány összetételére: 7% hazai politika, 11% nemzetközi politika, 

16% sport, 25% fegyveres konfliktusok, 41% honvédség. Az utóbbi – rendkívül fajsúlyos 

– területen a kutatási adatok tükrében első helyen az egyéni élet- és munkakörülményeket 

meghatározó információk (pl.: fizetés, ruházat, stb.), majd a családtagokat is érintő 

információk (lakás, iskoláztatás, munkalehetőség, stb.) állnak. Bizonyítottam, hogy a 

hivatalos csatornák elégtelen működése mellett az állomány közel harmada az informális 

kommunikációs csatornát tekinti a tájékozódás elsődleges forrásának. Kimutattam, hogy az 

állomány jelentős részének érdekérvényesítési lehetősége igen gyenge, csak 20%-uk érzi 

úgy, hogy rendszeres lehetősége van észrevételeit, javaslatait közölni. 55%-uk tapasztal 

információ-visszatartást, és 37% szerint a felfelé menő információk nem jutnak el a felső 

vezetéshez. Ezzel együtt a megkérdezettek valamivel több, mint 20%-a úgy véli, hogy a 

vezetőkben nincs meg a fogadókészség a javaslatok, vélemények meghallgatására sem. A 

vonatkozó fejezet és a fent felsorolt kutatási adatok értelmében a kettes számú hipotézist 

bizonyítottnak tekintem. 

 

7.2.3. „A haderő társadalmi integrációja szempontjából meghatározó külső 

kommunikációs csatornák és jellemzőik” című fejezetben feltártam, hogy a belső 

kommunikáció elégtelenségei milyen hatásmechanizmusok mentén befolyásolják tovább a 

haderő társadalmi integrációját. Az értekezésben számszerű adatokkal alátámasztva 

igazoltam, hogy a magyar lakosság mintegy 40%-a számára a honvédségről szóló 

információk elsődleges forrásai között személyes kapcsolatok dominálnak.  
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Bizonyítottam, hogy a honvédséggel kapcsolatos hírek 38 százalékpontos érdeklődési 

indexe mellett a társadalmi kommunikációs folyamatok szempontjából nem lehet elégséges 

a még oly jól szervezett sajtómunka sem a honvédség számára. Kimutattam, hogy a 

lakossági érdeklődés hiányának a szerkesztési elvekkel összefüggő kapcsolata, valamint az 

érdeklődésnek a figyelemre és emlékezetre gyakorolt hatása a sajtón keresztül, a várható 

lakossági eléréshez képest a tényleges elérést akár a nullára csökkentheti. Ugyanakkor 

bizonyítottam, hogy az említett hatásmechanizmus alapján, valamint a lakosság 

krízishelyzetek iránti fokozott érdeklődése okán, a sajtókapcsolatoknak a honvédség 

szempontjából a kríziskommunikáció terén kiemelkedő jelentősége van. 

 

A fentiek következtében a fizetett hirdetések, a társadalmi célú reklámok szerepe 

felértékelődik a haderő számára. Ugyanakkor a költségek, és a társadalmi dialógusban 

betöltött korlátozott hatásuk miatt, ezek alkalmazása a lehető leggondosabb előkészítést 

igényli. Az értekezés vonatkozó fejezetében rámutattam a honvédségi hirdetésekkel 

kapcsolatos fontosabb lakossági attitűdökre, segítve ezzel a közérdeklődés felkeltése 

szempontjából fontosabb honvédségi témákhoz kapcsolt médiakampányok szakszerű 

tervezését és előkészítését. 

 

A külső kommunikáció terén kutatási adatokkal alátámasztva bizonyítottam a 

kommunikációs folyamatban a civil szféra szervezeteivel és szereplőivel való 

együttműködés fontosságát. Megvizsgáltam a honvédséggel kapcsolatban álló mintegy 50 

aktív civil szervezet tevékenységi területeit, tagságuk létszámát, szervezettségét és ezek 

változásait.  Rámutattam, hogy a civil szféra aktivitásának hiányában hosszabb távon a 

honvédség társadalmi dialógusban történő hatékony részvétele elképzelhetetlen. 

Bizonyítottam, hogy a civil szervezetek szerepe az integrációval összefüggő 

kommunikációs folyamatokban értékelődik fel igazán, amikor a kommunikáció céljai a 

tájékoztatáson túlmutatnak. Ugyanakkor azt is kimutattam, hogy a tárca a támogatásukat 

két év alatt 65%-al csökkentette.  

 

Kutatási adatokkal alátámasztva bizonyítottam, hogy a külső kommunikáció terén az 

integrált megoldások alkalmazása bizonyul a leghatékonyabbnak a honvédség számára 

társadalmilag fontos problémák bemutatására, és az ezekkel kapcsolatos dialógus 

kibontakoztatására. Integrált kommunikációról az említett csatornák, módszerek és 

eszközök együttes alkalmazása esetén beszélhetünk.  
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Ugyanakkor a külső kommunikációval foglalkozó fejezet alapján megállapítottam, hogy az 

egyes kommunikációs csatornák, közvetítők, módszerek és eszközök alkalmazása nem 

kellően tudatos, és számos szempontból nem felel meg a kutatási adatok által is 

alátámasztott, hatékony, integrált kommunikációs eljárásoknak. Mindezekkel 

összefüggésben a hármas számú hipotézist bizonyítottnak tekintem.  

 

7.2.4. „A munkaerő-piaci kommunikációs folyamatok kapcsolata a haderő társadalmi 

integrációjával” című fejezetben kutatási adatokkal alátámasztva pontosan 

körülhatároltam a katonai szolgálat iránt érdeklődő potenciális munkavállalókat. A 

jövedelmi elvárások növekedése mellett elemeztem a célcsoport tényleges jövedelmi 

mutatóinak változását. Ezek alapján megállapítottam, hogy hosszabb távon – béremelés 

hiányában – a honvédség kiegészítése komoly problémát is jelenthet. Ugyanakkor 

bizonyítottam, hogy a munkaerő-piacon lévő munkaerő feleslegből jelenleg még – 

szakszerű kommunikációs munka mellett – felvehető lenne a haderő számára hiányzó 

munkaerő, ez azonban nem történik meg.  

 

Bizonyítottam, hogy a jövedelmen túlmutató motivációs lehetőségeket a tárca jelenleg 

képtelen felismerni és kihasználni. Rámutattam, hogy az ifjúsági korosztályokkal folytatott 

kommunikációra alapozva létrehozható lenne egy olyan adatbázis, amely hosszabb távon 

biztosíthatná a haderő minőségi humánerőforrás utánpótlását. Megállapítottam, hogy a 

tárca több mint egy évtizedes ifjúsági vetélkedőjére épülő „Bevetés Klub” jó alap lehetett 

volna ahhoz, hogy egy optimalizált létszámon nyugvó 20-30 ezer fős ifjúsági klub, és ezzel 

együtt egy megfelelően karbantartott adatbázis jöjjön létre a honvédség iránt érdeklődő 

fiatalokból. Ez a létszám – az érdeklődést figyelembe véve mintegy 300 000 fiatal – 

viszonylag könnyen, 4-5 év munkájával elérhető lett volna, hiszen a klub 2005. évi 

indítását követően 2007-ben már 7300 regisztrált taggal rendelkezett. Megvizsgálva az 

adatbázist bizonyítottam, hogy az a szakszerű adatbázis marketing munka végzéséhez 

megújítást igényelt volna. A tárca e helyett, 2008-ra megszüntette a hosszú távú utánpótlást 

biztosító klub honlapját, újságját, programjait, és a vetélkedősorozatot. Így részben mind a 

külső mind a belső kommunikáció elégtelensége következtében 2008-ra mintegy 1700 fő 

hiány keletkezett szerződéses munkavállalókból. A vonatkozó fejezet és a fentiek alapján 

a négyes számú hipotézist bizonyítottnak tekintem. 
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7.2.5. „A kommunikációs folyamatok hatása a haderő nemzetközi integrációjára és a 

békeműveletek lakossági támogatottságára” című fejezetben elemeztem a nemzetközi 

integrációval kapcsolatos lakossági attitűdök változását. Mint a kutatási adatokból kiderült, 

a szövetségi tagság többségi támogatottsága még 2006 végén is megmaradt, mégis a 

kutatások ötéves időszaka alatt 18 %-kal, azaz a népszavazás óta együttesen eltelt közel 

tízéves periódusban a támogatók aránya 26%-kal csökkent. A támogatók tábora 60%, az 

ellenzőké 19%, a bizonytalanoké 7% körül mozgott. Ugyanakkor a nem szavazók 

csoportja a kezdeti 7%-ról 2006 végére elérte a 16%-ot. Kimutattam, hogy ma, egy 

ismételt szavazás – figyelembe véve, hogy a résztvevők számával a támogatók csoportja 

nőtt inkább – akár meglepő, eredménytelen eredményhez is vezethetne. Mindezek mellett 

rámutattam, hogy a NATO-val kapcsolatos negatív vélemények között első helyen a 

tagsággal járó kiadások szerepelnek. A válaszadók jelentős része úgy gondolja, hogy a 

tagság drága. Ez összefüggésbe hozható a második helyen szereplő kritikus vélekedéssel, 

miszerint: a szövetség túlzott követelményeket támaszt. Ugyanakkor bizonyítottam, hogy a 

harmadik helyen még 2006 végén is érzékelhető volt az iraki műveletekben való részvétel 

negatív megítélése, és annak a szövetségi tagságról való vélekedésre gyakorolt hatása. Míg 

2002-ben a válaszadók 58%-a gondolta úgy, hogy a NATO teljesen vagy nagymértékben 

garantálja hazánk biztonságát, 2006. végén már csak 45%-a.  

 

Utóbbival összefüggésben megállapítottam, hogy a különböző békeműveletekben történő 

részvétel jól előkészített társadalmi dialógust igényel. Bizonyítottam, hogy a lakosság 

többsége hat fődimenzió mentén rendeződő tényező, értékek és hitek alapján alakítja ki 

véleményét az egyes nemzetközi missziók támogatását illetően. A megosztott 

közvélemény – pl. az iraki műveletek esetében – akár a mandátum kitöltését is 

veszélyeztetheti. Rámutattam, hogy a lakossági vélemények említett hat változó szerinti 

ismerete mellett hozható csak olyan döntés, amely nemcsak a szövetségesek aktuális 

elvárásait szolgálja a felajánlásoknál, hanem hosszabb távon is nagy valószínűséggel 

biztosítja a NATO tagság lakossági támogatottságának fennmaradását. Felhívtam a 

figyelmet, hogy a szövetségi tagság – a változó biztonsági kihívások és a NATO ehhez 

igazodóan változó stratégiája mellett – nem jelenti azt, hogy a lakossági tájékoztató 

munkát és dialógust nem kell már napirenden tartani. A vonatkozó fejezet kutatási adatai 

alapján ugyanakkor az ötös számú hipotézis bizonyított, mivel részben a kommunikációs 

tevékenység elégtelenségei vezettek a nemzetközi integráció lakossági támogatottságának 

dinamikus gyengüléséhez. 
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7.2.6. „Az erőforrás allokáció problémái a kommunikációs területen” című fejezetben 

megállapítottam, hogy az erőforrás allokáció egyik kulcskérdése strukturális jellegű. A 

kommunikáció szakirányításáért felelős szervezetnek ugyanis rendelkeznie kell olyan 

stratégiai iránymutatásra képes alrendszerrel, amely a területen az integráció érdekében 

kutat, elemez, tervez, koordinál. Ennek hiányában az erőforrás allokáció szükségszerűen 

véletlenek, megérzések, ad hoc célok, törekvések mentén halad. Rámutattam, hogy bár ez a 

NATO csatlakozás előtt is közismert volt, hazánk csak 2002-ben jutott el odáig, hogy a 

kommunikációért felelős irányító szervezeteket integrálja és ezen belül elemző, tervező 

feladatokkal egy önálló osztályt hozzon létre. Ez a szervezet akkor strukturálisan és egyéb 

vonatkozásban is megfelelt a kommunikáció társadalmi integrációt előmozdítani hivatott 

nézőpontjának, további önálló két szervezeti elemmel, amelyek közül az egyik a 

médiakapcsolatokért, a másik a civil kapcsolatokért felelt. 2005-től az integrált 

megoldások érdekében ehhez a szervezethez került a belső kommunikáció is.  

 

A kutatás során strukturált interjúkkal vizsgáltam a NATO és a hazai kommunikációs 

szervezet gyakorlatának hasonlóságait és különbözőségeit. Erre kitűnő lehetőséget 

teremtett, hogy három fő is szolgált a NATO különböző parancsnokságain kommunikációs 

beosztásban. Az interjúkkal egyértelműen alátámasztottam a fent megfogalmazottakat, 

amit a következő idézet is tükröz: „A NATO Katonai Bizottsága 2007 októberben hagyta 

jóvá az új NATO Military PA Policy-t. Ez vonatkozik a stratégiai parancsnokságokra, azok 

alárendeltjeire és a műveleti területeken lévő szervezetekre. A legfőbb újítás az előzőhöz 

képest a kommunikáció funkcionális területének kibővítése. Míg eddig szinte kizáróan a 

médiakapcsolatok tartozott ide, most már 3 területe van: médiakapcsolatok, belső 

kommunikáció és civil kapcsolatok (Community relations). Vagyis a NATO most jutott el 

ahhoz az integrált gondolkodáshoz és szervezethez, amit nálunk 2002-ben csináltunk meg a 

Kommunikációs Főigazgatóság létrehozásával.”86 

 

Bizonyítottam, hogy az akkor megszerzett előnynek 2008-ra szinte semmi nyoma. Ma az 

integrált minisztérium és vezérkar funkcionálisan integrált kommunikációs szervezetén 

belül nincs sem önálló elemző, tervező osztály; sem önálló civil kapcsolatok osztály; sem 

önálló belső kommunikációs osztály. Kimutattam, hogy jelenleg ismételten nincs az 

integráció érdekében a szakszerű erőforrás allokáció tervezésére képes alrendszer.  

                                                 
86 Eperjesi Andrea: A strukturált interjúra adott válasz. Hivatkozott dokumentum a MC 457/1 NATO 
Military Public Affairs Policy. 
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Rámutattam, hogy az erőforrás allokációval összefüggő további problémák részben ennek 

a strukturális helyzetnek köszönhetők. A társadalmi integrációt célzó kommunikációs 

folyamatokhoz megfelelő pénzügyi forrásokat szükséges tervezni. A értekezésben 

elemeztem, hogy az információs társadalom keretei között – mint annak egyik 

meghatározó jellemzője – milyen verseny folyik az információs piacon. Bemutattam, hogy 

amíg csak a médiapiaci költéseket figyelembe véve hazánkban a médiapiac 2004-től 

napjainkig mintegy 25%-os bővülést mutatott, addig a tárca kommunikációs tevékenységre 

biztosított forrásai stagnálnak, reálértéken pedig csökkennek. A belső kommunikáció terén 

2005-ben ugyanakkor feladatbővülés is történt, ám ehhez többletforrás rendelése nem 

történt. A hatékony integrált kommunikációs folyamatok kialakításához, felül kell 

vizsgálni a kommunikációs költségeken belül az erőforrások allokációját. Ez azonban 

elképzelhetetlen az értekezés keretében tárgyalt érdeklődés, információigény és 

információhiány ismerete, továbbá a prioritások megfogalmazása nélkül. Ezért a szakszerű 

tervezést elsegíteni hivatott új modellt készítettem „kétpólusú integrációs lépcső” néven a 

haderő társadalmi integrációja szempontjából meghatározó főbb célcsoportok méretével és 

jellemzőivel. A modell alkalmas arra, hogy a honvédség szempontjából releváns 

célcsoportokat kiterjedés és információ igény szempontjából elkülönítse, ezzel kellő alapot 

biztosítva a pénzügyi erőforrások hatékony allokációjára a szakterületen. Ugyanakkor 

ezzel a modellel ellenőrizhető a hatos számú hipotézis is, miszerint: a belső és külső 

kommunikációs tevékenységhez nem állnak rendelkezésre megfelelő erőforrások; a 

rendelkezésre álló erőforrások elosztása a kommunikációs tevékenységen belül nem 

kellően hatékony. A modellel elvégzett számítások alapján igazoltnak tekintem az 

erőforrás allokációra vonatkozó hatos számú hipotézist is.  

 

7.3. Végkövetkeztetések 

 

A tudományos probléma átfogó megfogalmazásánál, az integráció kommunikációs 

aspektusai mentén, számos kutatási kérdés merült fel. Egyrészt, hogy a honvédelmi ágazat 

és a katonai szervezetek képesek-e és milyen időtávon tudják érzékelni a társadalmi 

környezetben végbemenő rendkívül dinamikus változásokat? Másrészt, hogy képesek-e a 

társadalmi környezethez való viszonyukban paradigmaváltásra? Harmadrészt, megtalálják-

e a nyitott szervezeti modell működtetéséhez szükséges intézményrendszereket, 

módszereket és eszközöket, továbbá képesek-e ezeket befogadni és alkalmazni?  
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Természetesen „ma a tudomány szakszerűen űzött hivatás önmagunk és a ténybeli 

összefüggések megismerésének szolgálatában, nem pedig látnokok és próféták üdvösségét 

meg kinyilatkoztatásait nyújtó, kegyelemteljes adomány…”87 Így a kutatási kérdésekre a 

válasz, az értekezés hat hipotézisének ellenőrzése alapján volt megadható. Ennek 

megfelelően – előző fejezetben bemutatott kutatási eredmények alapján – egyértelműen 

megfogalmazható, hogy a honvédség társadalmi integrációját részben meghatározó 

szervezeti kommunikációs folyamatokban a paradigmaváltás annak ellenére sem történt 

meg, hogy ennek szükségességét a vezetők és a szakemberek jelentős része felismerte. A 

nyitott szervezeti modellnek megfelelő szervezeti kommunikációs intézményrendszer 

kialakítására, az ennek megfelelő kommunikációs stratégia kidolgozására, a szervezeti és 

társadalmi integráció előmozdítását szolgáló erőforrás allokációra, módszerek és eszközök 

alkalmazására bár voltak kísérletek, de ezek megvalósítása a vizsgált időszakban rendkívül 

következetlen, eseti jellegű maradt.  

 

A hosszmetszeti adatsorok elemzése egyértelműen bizonyítja, hogy az információs 

társadalom keretei között a haderő társadalmi integrációja érdekében a kommunikációs 

területen megkezdett változtatásokat következetesen folytatni szükséges. Ennek 

szakszerűsége csak korrekt és rendszeres kutatások, visszacsatolások mellett biztosítható. 

Bármely, a kihívásokra nem vagy megkésve történő reagálás az információs versenyben 

súlyos következményekkel jár. Ez a fajta megkésettség jelenleg is érzékelhető. Az elmúlt 

két évben a legradikálisabb változás abban észlelhető, hogy a legújabb lakossági kutatási 

adatsoron88, drasztikusan megnőtt az egyes kérdésekre adott válaszoknál a nem tudom (nt.) 

vagy nem válaszolók (nv.) aránya. A 2006 végi kutatás során az nv./nt. arány a 

megkérdezettek körében még csak 10% körüli volt, addig az idei évi megkérdezés során, 

azaz rá mintegy másfél évre, ez az arány átlagosan megközelítette a 20%-ot, azaz duplájára 

nőtt. Így ma a magyar lakosság: 

− 53%-a nem tudja, hogy hány fős a haderő; 

− 33%-a nem tudja, hogy hány fő szolgál külföldön; 

− 21%-a nem tudja, hogy támogatja-e az afganisztáni magyar missziót; 

− 25%-a nem tudja, hogy hazáját fenyegeti-e veszély az elkövetkező 3-4 évben; 

− 33%-a nem tudja, hogy elégséges-e a költségvetés, stb. 

                                                 
87 Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, 1995. (45. o.) 
88 Szonda Ipsos: Lakossági vélekedések a Magyar Honvédségről és az afganisztáni békemisszióról. Kutatási 
jelentés 2008.05. 
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Mindezek a problémák azt tükrözik, hogy a honvédelem ügye a társadalmi dialógus és 

integráció érdekében jelenleg alkalmazott eljárások mellett kiszorul a közbeszédből. Ezzel 

együtt az ismeretek szintje és a párbeszéd hiánya akadályozza a szélesebb értelembe vett 

civil kontroll érvényesülését. Éppen ezért az információs társadalom keretei között az 

alapoktól – azaz a belső folyamatoktól és szervezeti integrációtól – kezdődően a kutatási 

adatok alapján újra és újra korrigálni szükséges a kommunikációs stratégiát és az ehhez 

kapcsolódó feladatokat.  

 
7.4. Új tudományos eredmények 

 

Az első hipotézis kapcsán – a témakör elméleti áttekintése alapján – igazoltnak tekintem, 

hogy az 1997 és 2008 közötti időszak sajátos, az információs társadalom hazánkban 

megkésett kialakulásának kezdetét jelentő korszakot jelent, amely a haderő társadalmi 

integrációját számos szempontból új kihívások elé állította. Bár a hipotézis bizonyítása a 

társadalmi integráció és kommunikáció kapcsolatának átfogó elméleti áttekintésére 

alapozott, a hazai társadalmi fejlődésnek a téma szempontjából releváns meghatározóit 

rendszerző sajátos metaanalízise eredményét nem tekintem új tudományos eredménynek, 

mivel hasonló következtetést – bár eltérő metodikával – más szerzők is megfogalmaznak. 

 

Ugyanakkor a kutatási kérdések folytán felállított további öt hipotézis ellenőrzését és 

igazolását új tudományos eredménynek tekintem, mivel a szervezeti kommunikáció és a 

haderő társadalmi integrációjának kapcsolatát és jellemző tendenciáit, ismereteim szerint 

más szerző, hasonló idődimenzióban, ilyen összefüggések és feltevések mentén, továbbá 

empirikus kutatásokkal alátámasztva nem vizsgálta. Ezzel együtt nem vitatom, hogy 

másoknak is lehettek hasonló megérzései. A megérzés azonban még nem a „szakszerűen 

űzött hivatás önmagunk és a ténybeli összefüggések megismerésének szolgálatában”89. 

 

Az említett öt hipotézis bizonyításán túl új tudományos eredménynek tekintem: 

 

- a haderőn belüli információhiány szerkezetének modellezését, feltárását; 

- a belső kommunikáció problémái mentén, a szervezeten belüli integráció hiánya 

egyharmados szintjének kimutatását, döntően a szervezet végpontjain; 

                                                 
89 Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, 1995. (45. o.) 
 



 151

- a haderő szempontjából a személyes kommunikáció jelenlegi mintegy 40%-os 

kumulált lakossági elérési mutatójának bizonyítását; 

- a lakosság honvédelemmel kapcsolatos, 50 százalékpont alatti érdeklődési indexe 

mellett a csak sajtószervezésre épülő kommunikációs munka esetén az elérés esetleges 

nullára redukálódásának modellezését az érdeklődési index, a szerkesztési elvek és a 

figyelmi folyamatok sajátos kapcsolata alapján;  

- az integrált kommunikációs megoldások mellett a célcsoportok 90% fölötti elérési 

lehetőségének bizonyítását; 

- az adatbázis marketing munka hatékonyságát, lehetőségeinek és szükségességének 

modellezését a haderő hosszú távú emberi erőforrás gazdálkodása szempontjából; 

- a haderő sikeres műveleti alkalmazása szempontjából szükséges társadalmi 

támogatottság hat kiemelt összetevőjének feltárását; 

- a kommunikációs területen a „kétpólusú integrációs lépcső” mint modell kidolgozását 

a szakszerű erőforrás allokáció érdekében. 

 
7.5. További lehetséges kutatási irányok meghatározása 

 
Az értekezés kutatási kérdésére adott válaszból a következő további lehetséges kutatási 

területek, kutatási kérdések vetődnek fel szükségszerűen: 

 

- Milyen egyéb – azaz a társadalmi integrációt előtérbe állító nézőponttól eltérő – 

értékek és érdekek akadályozzák a kommunikációs intézményrendszer megújítását? 

- Milyen vezetői szemléletmód jellemzi ma a honvédség felső vezetését, és ezen belül 

milyen a szervezeti kommunikáció jelentőségének megítélése? 

- Megfelel-e a vezetőképzés korszerű elveinek a tiszti állomány főiskolai és egyetemi 

képzésének programja, továbbá a továbbképzések rendszere? 

- Milyen hatással van a honvédség megítélésére és jelenlegi munkaerő-piaci helyzetére 

a magas fluktuáció, és a kiáramlók véleménye? 

- Milyen intrapszichés és interperszonális konfliktusokat eredményez a honvédségen 

belüli információhiány, mint stressz-tényező? 

- A katonák lelki megbetegedéseinél milyen szerepet tölt be a szociális integráció – 

részben kommunikációs folyamatok által is vizsgálható – hiánya? 

 

A fenti kérdések – bár megválaszolásuk meghaladja az értekezés kereteit – a kutatás 

megállapításival és a feltárt problémákkal szorosan összefüggenek.  
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7.6. Ajánlások, javaslatok a kutatási eredmények alapján 
 
 

1) Tovább kell folytatni a külső és belső kommunikáció kutatását. Részben állandó, 

standard kérdésekkel biztosítani kell a változások nyomon követését, elemzését. 

2) A Nemzeti Katonai Stratégia elfogadását követően – figyelembe véve az értekezés 

által feltárt problémafókuszt – új kommunikációs stratégiát szükséges kidolgozni a 

honvédség számára.  

3) A kommunikációs célok megfogalmazása során – az előbbiek alapján – kutatásokkal 

mérhető és számonkérhető törekvéseket, prioritásokat szükséges megfogalmazni. 

4) A belső kommunikációnak – az értekezésben feltárt problémáknak megfelelően – az 

eddigiekhez képest sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani.  

5) A külső és belső kommunikációt kongruens egységként szükséges kezelni, és a 

szervezeti integrációját minden vezetési szinten ismételten meg kell teremteni.  

6) Integrált kommunikációs megoldásokra kell törekedni, ahol az egyes kommunikációs 

csatornáknak, módszereknek és eszközöknek nem a vélelmezett, hanem a honvédség 

szempontjából kutatások által alátámasztott szerepet kell betölteniük.  

7) Integrált kommunikációs megoldásokkal összefüggésben – a NATO gyakorlatban is 

megkezdődött szemléletváltásnak megfelelően – a nyilvánossági munkát nem szabad a 

sajtókapcsolatokra redukálni. 

8) A toborzás hatékonysága érdekében a szervezeti szocializációt megalapozó ifjúsági 

munkát adatbázis-marketing elemekre kell építeni. 

9) Az erőforrás allokációt a „kétpólusú integrációs lépcső” néven bemutatott új modellt 

mentén érdemes kialakítani, nem megfeledkezve arról, hogy a terület forrás-

kiegészítésre szorul, különösen a belső kommunikáció és a civil kapcsolatok 

vonatkozásában. 

10) A külső és belső kommunikációs feladatok tényleges integrációjának hiányában a 

honvéd vezérkarfőnöknek szükséges lépéseket tenni, alternatív lehetőségek 

vonatkozásában a belső kommunikáció területén. Ennek egyik módja a PSYOPS 

képességek ilyen irányú fejlesztése lehet. 

11) A békeműveletekben történő részvételre vonatkozó döntések előtt, a feltárt, a 

társadalmi támogatottságot befolyásoló hat szempontot együttesen értékelni szükséges. 

12) A kommunikációs ismeretek oktatását a vezetői részére kiemelten kell kezelni. 

13) A szervezeti kommunikációval összhangban a megfogalmazott további kutatási 

irányoknak megfelelő kutatási programokat célszerű támogatni. 
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