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A tudományos probléma megfogalmazása 

 

A hidegháborút követően a biztonsági kockázatok nagymértékben megváltoztak, a 

biztonságról és ennek katonai vonatkozásáról alkotott kép teljesen átrendeződött az elmúlt 

évtizedekben. A lakosság biztonságpercepciója 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.  Ezzel együtt a hadseregek professzionális jellege erősödött, majd számos 

országban, így hazánkban is, önkéntes haderő került kialakításra. A hadsereg zártsága nőtt, a 

létszám minimalizálásának eredményeképp az interakciók száma a társadalom egyéb 

csoportjaival 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 úgyszintén új helyzet elé állítja a haderőt. 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 a 

maguk képére – érték-  és normarendszerére – formálják környezetüket.  

 

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

és a katonai szervezetek képesek-e egyáltalán, 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 és annak megoldását az elkövetkező évtizedekben 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 rendkívül időszerűnek és indokoltnak tartom.   
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Kutatási célok 

 
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 

eredményeként a kutatás alapokat szolgáltat ahhoz, hogy a Magyar Honvédség 

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

a szükséges szervezeti rendszereket, módszereket és technikákat kialakítsa. 

 
Hipotézisek 

 
1) A kommunikáció kérdése a társadalmi integráció szempontjából a szociológiában egyre 

növekvő szerephez jut, az információs társadalom keretei között pedig elméleti 

szempontból megkerülhetetlen problémává válik.  

2) A belső kommunikációs csatornák elégtelen működése nehezíti a haderő integrációját, 

ezzel összefüggésben a szervezet társadalmi integrációját.  

3) A haderő nem kellő hatékonysággal vesz részt a társadalmi kommunikációs 

folyamatokban, melyeknek – részben – a kommunikációs csatornák, módszerek és 

eszközök nem megfelelő megválasztása az oka. 

4) A belső és külső kommunikáció elégtelenségei részint okai a munkaerő-piaci pozíciók 

romlásának még a viszonylagosan kedvező külső szervezeti feltételek megléte mellett is.  

5) A lakosság biztonságpercepciójának változása – a kommunikációs folyamatok elégtelen 

volta miatt is – 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. 

6) A kommunikációs tevékenységhez nem állnak rendelkezésre megfelelő erőforrások; a 

rendelkezésre álló erőforrások elosztása a szervezeti, társadalmi és nemzetközi integráció 

erősítése szempontjából nem kellően hatékony.  

 
Kutatási módszerek 

A hipotézis ellenőrzése alapvetően közvélemény-kutatásokra épül, kvantitatív adatok 

elemzésére és másodelemzésére. Kiegészül dokumentumelemzéssel, kvalitatív 

szövegelemzéssel, és esettanulmányokkal.  
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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 kutatási eredmények fejezetenkénti bemutatása 

 

1) „Egyetlen tudomány sem abszolút előfeltevések nélküli, és egyetlen tudomány sem képes 

megindokolni a maga értékeit annak, aki ezeket az előfeltevéseket elutasítja.”1 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. 

                                                 
1 Weber, Max: A tudomány mint hivatás. In: A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, 1995. (47.p.) 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

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.  
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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. 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.  

 

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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5) „A kommunikációs folyamatok hatása a haderő nemzetközi integrációjára és a 

békeműveletek lakossági támogatottságára” című fejezetben részletesen elemeztem a 

NATO csatlakozást követően 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 mozog. 

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.  

 

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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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 kommunikációs 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 – akkor két főosztály – 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.”2 

 

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.  

                                                 
2 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 szervezeti, társadalmi és 

nemzetközi integráció erősítése szempontjából. A modellel elvégzett számítások alapján 

igazoltnak tekintem az erőforrás allokációra vonatkozó hatos számú hipotézist is.  

 

Összegzett következtetések  

 

A kutatási kérdésekre vonatkozóan 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.  



 11

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. 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; 

- 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. 
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Ajánlások, javaslatok, a kutatási eredmények gyakorlati felhasználása 
 
 

− Tovább kell folytatni a külső és belső kommunikáció kutatását. Részben állandó, standard 

kérdésekkel biztosítani kell a változások nyomon követését, elemzését. 

− A Nemzeti Katonai Stratégia elfogadását követően – figyelembe véve az értekezés által 

feltárt problémafókuszt – új kommunikációs stratégia szükséges a honvédség számára.  

− A kommunikációs célok megfogalmazása során – az előbbiek alapján – kutatásokkal 

mérhető és számon kérhető törekvéseket, prioritásokat szükséges megfogalmazni. 

− A belső kommunikációnak – az értekezésben feltárt problémáknak megfelelően – az 

eddigiekhez képest sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani.  

− A külső és belső kommunikációt kongruens egységként szükséges kezelni, és a szervezeti 

integrációt minden vezetési szinten ismételten meg kell teremteni.  

− Integrált kommunikációs megoldásokra kell törekedni ott, ahol az egyes kommunikációs 

csatornáknak, módszereknek és eszközöknek nem vélelmezett, hanem a honvédség 

szempontjából kutatások által alátámasztott szerepet kell betölteniük.  

− Integrált kommunikációs megoldásokkal összefüggésben – a NATO gyakorlatban is 

megkezdődött szemléletváltásának megfelelően – a nyilvánossági munkát nem szabad a 

sajtókapcsolatokra redukálni. 

− A toborzás hatékonysága érdekében a szervezeti szocializációt megalapozó ifjúsági 

munkát adatbázis-marketing elemekre kell építeni. 

− Az erőforrás allokációt a „kétpólusú integrációs lépcső” néven bemutatott új modellt 

alkalmazva érdemes kialakítani, nem megfeledkezve arról, hogy a terület forrás-

kiegészítésre szorul, különösen a belső kommunikáció és a civil kapcsolatok 

vonatkozásában. 

− A külső és belső kommunikációs feladatok tényleges integrációjának hiányában, a belső 

kommunikáció területén – alternatív lehetőségek kidolgozása érdekében – a honvéd 

vezérkarfőnöknek szükséges lépéseket tenni. Ennek egyik módja a PSYOPS képességek 

ilyen irányú fejlesztése lehet. 

− A békeműveletekben történő részvételre vonatkozó döntések előtt a feltárt, a társadalmi 

támogatottságot befolyásoló hat szempontot együttesen értékelni nélkülözhetetlen. 

− A kommunikációs ismeretek oktatását a vezetőképzésben kiemelten kell kezelni. 

− A szervezeti kommunikációval összhangban, a megfogalmazott további kutatási 

irányoknak megfelelő kutatási programokat célszerű támogatni. 
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További lehetséges kutatási irányok meghatározása 
 

Az értekezés kutatási kérdésére adott válaszából szükségképpen felvetődnek a további 

lehetséges kutatási területek és kutatási kérdések: 

− Milyen értékek és érdekek akadályozzák a kommunikációs folyamatok és 

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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