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Bevezetés 

A XXI. század a technikai és társadalmi vívmányok ellenére, nem lesz mentes az egész 
emberiséget érintő problémáktól. Növekvő népesség, a csökkenő termőterületek és édesvíz-
készlettel szemben, megnövekvő átlagéletkor a csökkenő születések száma mellett, katasztró-
fákkal együtt járó éghajlatváltozás, csökkenő szénhidrogénkészlet a növekvő felhasználás mel-
lett. Az előző problémák egyik szereplője a természet, a másik az ember, az emberiség. A prob-
lémák természetes következménye a szegénység, a társadalmi rétegek közötti egyre nagyobb 
szakadék, amely előbb belső, s megoldások híján nemzetközi konfliktusokat eredményez. A 
természetben vannak még ki nem aknázott lehetőségek, de ezek elérése nagy áldozatokat kö-
vetel, mégis, az alternatív megoldások haladékot adhatnak az emberiségnek, a problémák meg-
oldására. Ugyanakkor, az emberiségnek is vissza kell fogni az igényeit, racionálissá kell tennie a 
fogyasztást, ésszerűvé kell tennie a gazdálkodást, és a konfliktusok elkerülésére érdekében 
igazságosságra kell törekednie az elosztási rendszerek kialakításában. A makro szintű feladatok 
végrehajtásának sikere a mikro szinten, vagyis az emberen múlik, vagyis nem csak a politikai, 
szervezeti vezetésnek, hanem az „átlagembernek” is a racionalitásra kell törekednie. 

A Magyar Honvédség, az állami és társadalmi élet aktív szereplője, bár a haderő feladat-
rendszere és azok végrehajtási körülményei specialitása folytán működése sajátos értékekre, 
illetve preferenciákra épül. A társadalmi jelenségek kivétel nélkül  bár eltérő intenzitással , 
hatnak a haderőben, befolyásolják annak működési hatékonyságát, célrendszerének végre-
hajthatóságát. A külső hatások egyrészt a feltételrendszert határozzák meg, másrészt, a szer-
vezeti tagok gondolkodásmódján keresztül, a szervezet belső viszonyait, a szervezeti képes-
ségek szintjét befolyásolják, ugyanis ez utóbbi hordozója a haderőben is az ember. A katonai 
szervezetben az állomány minden tagja értékes a maga beosztásában, nélküle a szervezeti 
működésben kisebb-nagyobb problémák keletkeznének, ugyanakkor a hierarchikus felépítés-
ből adódóan, a magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültséghez és a beosztáshoz, pozíci-
óhoz kapcsolódó jog -és hatáskörök, felelősségi körök és általában véve a kiemelt szervezeti 
és társadalmi felelősség miatt a tisztre különösen fontos szerep hárul. Ennek értelmében, a 
professzionalizálódás folyamatában domináns szerepet játszó tisztikar felkészítettsége, fizikai 
és szellemi állapota, morális helyzete olyan kulcskérdés, amely kiemelt figyelmet érdemel.  

A fenti gondolatok tükrében, arra a következtetésre jutottam, hogy a folyamatos átalaku-
lásban, fejlődési állapotban levő Magyar Honvédség szervezeti szintű sikereinek forrását, a hu-
mánszférát vizsgálva érdemes lenne feltárni és elemezni azokat a tényezőket, amelyek jelentős 
mértékben befolyásolják az állomány, ezen belül  szerepének megfelelően  kiemelten a tiszti 
állomány komfortérzetét, mely megítélésem szerint a szervezeti lojalitás szintjének egyik megha-
tározó befolyásolója. Az itt szerzett információk, ismeretek lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
azokat a szervezeti sajátosságoknak megfelelően adaptálva, következtetéseket vonjunk le a 
személyi állomány más szegmensei vonatkozásában, illetve arra, hogy további empirikus kuta-
tások eredményeképp egy értékrendjében, lojalitásában homogén, a társadalom szemében kö-
vetendő „kulturális példát” felmutató szervezet jöjjön létre1. A jelen problémáinak kezelése mel-
lett, a „fókuszt” a jövőre kell irányítani, így fontosnak tartom, hogy a közeljövő tisztjeinek vélemé-
nyét, szemléletmódját is megismerjük, mely lehetőséget biztosít a hallgatók pályaszocializációs 
szintjének megismerésére, az intézmény ezirányú tevékenységének megítélésére, s ha szüksé-
ges, a módosító intézkedések kezdeményezésére. A felmérés eredményeinek elemzése, illetve 
az ebből levont következtetések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a haderő tiszti utánpótlási rend-
szeréből olyan hivatásos állomány kerüljön ki, amely érti és támogatja a haderő törekvéseit, s 
ebben látja saját szerepét és lehetőségeit is.  
                                                 
1  A haderő átalakításához szükséges szolgálati kultúraváltás elvi hátterét és feladatait elemzi Prof. dr. Szabó János „A Magyar Hon-

védség kultúraváltása az új szolgálati kultúra kimunkálása” című tanulmányában; Humán Szemle, 2006/1. szám, 3-35. oldal. 
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A tudományos probléma megfogalmazása 

A szervezeti működés hatékonnyá tételéhez elengedhetetlen a szervezeti tagok lojali-
tása, amely a tisztességes munkavégzésen túl, a szervezet és annak céljai iránti belső kötő-
dést, elkötelezettséget kíván a tagoktól. A Magyar Honvédség esetében, a lojalitás nem elvá-
rásként, hanem követelményként jelentkezik, és nem csak a szervezet, hanem a szervezeti 
tagok irányába, és egymás között is.  

A mai Magyar Honvédség számára a mozgástér egyre szűkül, a nehezebbé váló 
gazdasági feltételrendszer ellenére folytatnia kell a megkezdett átalakításokat, fenn kell 
tartania az eddig megszerzett képességeit, egyidejűleg kell eleget tennie a nemzetközi 
kötelezettségeknek, az állami működési szabályoknak, a társadalmi elvárásoknak, s nem 
utolsósorban a személyi állománya által jogosan elvárt igényeinek. A problémák megoldá-
sa nem elsősorban anyagi kérdés, sokkal nagyobb a szerepe annak, hogy a szervezet és 
annak személyi állománya hogyan viszonyul a folyamatosan változó belső és külső körül-
ményekhez. Feltételezhető, hogy a békeműveletekben való részvételhez kapcsolódó nem-
zetközi elismerés, a szervezet nyújtotta relatív munkahelyi biztonság nem kompenzálja az 
átszervezések okozta feszültséget, az egyre több és szerteágazóbb munka eredménye-
képp jelentkező stresszt, az információáramlásban meglévő problémákból adódó félreérté-
sek kellemetlenségeit, bosszúságait. A szervezeti elemzések, a szervezet gazdaságilag 
hatékony működését és azok feltételeit, lehetőségeit vizsgálják, de ahhoz, hogy a fenti ha-
tékonyság megvalósulhasson, a szervezeti racionalizálás mellett, a személyi állomány 
adottságait, képességeit is optimálisan ki kell használni. Ez, csak akkor történhet meg, ha 
az állomány, ebben partnerként viselkedik, viszont az ehhez szükséges lojális kapcsolat 
csak akkor valósulhat meg, ha az állomány érzi azt, hogy a haderő, s áttételesen a társa-
dalom, megbecsüléssel honorálja áldozatait. Ahhoz, hogy meghatározható legyen, mit kell 
a szervezetnek tennie ennek elérése érdekében, meg kell ismernie az állomány gondolatait 
a haderőben zajló folyamatokról és célokról, fel kell tárnia valós igényeiket és elvárásaikat. 
Ezek ismeretében következtetni lehet arra, hogy a haderő állománya, ezen belül a mai és 
leendő tiszti kar tagjai rövid, vagy hosszú időtávlatban gondolkodnak -e a katonai szolgá-
latról, szakmának, esetleg hivatásnak tekintik -e azt.  

A  mai nemzeti haderő vonatkozásában, mind a szervezet, mind az egyén oldaláról,  el-
lentmondás tapasztalható az időtávlatok tekintetében, mindkettő esetében a hosszú távon is 
érvényesülő célok (működési biztonság, célirányos fejlődés, stabilitás, megbízhatóság, stb.) 
megvalósítása lenne az elsődleges, ezzel szemben a napi gyakorlatban inkább a mindenna-
pi „túlélésre” kerül a hangsúly. Lehetséges, hogy a szervezet által alkalmazott eszközök va-
lóban a stratégiai célok elérését szolgálják, de akkor ezt, rosszul kommunikálja, hiszen a 
tapasztalat azt mutatja, az állomány nem látja át az összefüggéseket, így nem is tud azono-
sulni sem a célokkal, sem az eszközökkel. Ebből is adódik az, az anomália, hogy a Magyar 
Honvédség humánstratégiájában kitűzött célok rendszere, és az állomány által a napi gya-
korlatban észlelt helyzet között olyan eltérések találhatók, amely arra enged következtetni, 
hiba van a rendszerben. 

A kutatási irányt meghatározó tudományos probléma, kérdésként megfogalmazva: a 
Magyar Honvédség karriermodellje hátterének vizsgálatából levonhatóak olyan általános és 
speciális következtetések, amelyek azt bizonyítják, a szervezet belső feltételrendszere elég-
telen a személyi állomány szervezeti kötődésének erősítéséhez?  

 

 5



A téma aktualitása 

A folyamatos változás az életben természetes jelenség, az állandóság csak olyan viszonyla-
gos fogalom, amely pillanatnyi állapotra, adott területre s leginkább szubjektíven megállapított 
szempontok szerint vonatkoztatható. A Magyar Honvédség rendszerváltás utáni története, intenzi-
tásában és területében változó, de magát a folyamatot tekintve állandó átalakuláson ment, és 
megy át. A haderő, igazodva a fenntartó társadalom igényeihez, az állam által kezdeményezett és 
vezényelt szervezeti racionalizálások sorát indította el a 90-es évek elején, melynek eredményei a 
méretben és diszlokációban, a technikai és technológiai feltételekben beállott változások, de érzé-
kelhetően más lett a szervezeti értékrend is. Szervezeti szinten, a változás egyik legmarkánsabb  
a társadalom egésze által érzékelhető   történése, a „professzionalitás” elérésének célkitűzése, 
amely a gyakorlatban 2004-ben, a sorkötelezettség felfüggesztésével, a szerződéses és hivatásos 
állományra épített működési rendre való áttéréssel kezdődött meg.  

A szervezeti racionalitás megköveteli a hatékonyságot a humánerőforrás gazdálkodás te-
rületén is, a szervezetek érdeke az, hogy munkavállalóikat addig foglalkoztassák, amíg munka-
képességüket magas szinten tudják kihasználni. Ebben a relációban szerepet a kap a kétirányú 
lojalitás, amely a tagok részéről több, mint az anyagi érdekek követése, s leginkább a szervezeti 
vezetés róluk való gondolkodásmódjának függvénye. A haderő szempontjából ez kiemelkedően 
fontos, hiszen feladatai és annak körülményei olyan sajátosságokkal bírnak, amelyek adott ese-
tekben sokadrangú kérdéssé teszik az anyagi elismertséget. Előtérbe kerülnek azok a belső 
tényezők, amelyek a szervezeti kötődés mentális hátterét teremtik meg. Ide sorolható a kiszá-
mítható előmenetel, karrier lehetőségének megteremtése, amelynek mentális jelentősége eltör-
pül anyagi vonzata mellett. Különösen fontossá válik az a tény, hogy a szerződéses állománnyal 
történő hadkiegészítésre áttért szervezetben, az állomány egy, szerepét tekintve jelentősnek 
tekinthető része a katonai szolgálat vállalására, mint életpályája egy részére tekint, s ily módon 
joggal várja el, hogy a szervezetben eltöltött idő, a képességek fejlesztése és hasznosíthatósága 
tekintetében hasznosan teljen el. Ma ez a lehetőség, az érintett állomány többségénél nem adott, 
s bár, ez nem kimondottan a haderő felelőssége, mégis fontossá válik az állomány megszerzése 
és megtartása szempontjából. A Magyar Honvédség személyi állományának szerkezete mára 
sem tudta elérni azt a minőségi szintet, amely összhangban lenne a szervezeti racionalitással, a 
reform célkitűzéseivel, a stratégiai célokkal. A haderő nem képes hatékonyan megjelenni a mun-
kaerőpiacon, anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a versenyképes juttatásokat, különösen a 
szerződéses2 állomány vonatkozásában, de igaz ez a hivatásos állomány tiszthelyettesi rendfo-
kozataiban, sőt a hierarchia alacsonyabb szintjein dolgozó tiszti állományra is. 

A kialakult helyzetben fontossá vált az, hogy a haderőt érintő kérdésekben döntéseket ho-
zók, a haderő vezetői beosztásaiban szolgálatot teljesítők, s tulajdonképpen az állomány teljes 
köre elgondolkodjon azon, hogy a jelen helyzet kezelése milyen intézkedések meghozatalát igény-
li. Ahhoz, hogy ez hosszú időtávban is érvényes, ezáltal biztonságot sugalló legyen, alaposan meg 
kell vizsgálni, a probléma okait, összetevőit, befolyásoló tényezőit, s nem utolsósorban a szerveze-
ten belüli és kívüli lehetőségeket. A kényszerhelyzetek szülte döntések pillanatnyi hatásai csak 
halasztják a probléma kezelését, megnyugtató és valós, hatékony megoldására akkor is meg kell 
találni a módot, ha erre a gazdasági lehetőségek nem optimálisak. A társadalom egésze, a szövet-
ség, s nem különben a szervezet tagjai elvárják azt, hogy a Magyar Honvédség, a feladatok ma-
gas szintű végrehajtását folyamatosan biztosítani képes, erőforrás gazdálkodásában célszerű és 
ésszerű döntéseket hozó, kulturális elemeiben az elvárásoknak megfelelő szervezetté váljon3.  

                                                 
2 Az anyagi ösztönzők kiemelt jelentőségére utalnak az „Életkörülmények ’99” kutatás eredményeit rögzítő és értelmező kutatási jelen-

tésben foglaltak, mely szerint az anyagi biztonság, a biztos jövedelem a legfontosabb szolgálatvállalási szempontok között szerepel.  
3 A honvédelem társadalmi aspektusaival foglalkozik Bognár Károly, „A honvédelem az egész társadalom ügye” címmel megje-

lent cikkében, Hadtudomány 1998/4. szám, 31-36. oldal. 
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A háttérinformációk 

A téma, nemcsak összetettsége, hanem időtlensége, és   amennyiben elvonatkozta-
tunk, a speciálisan a haderőre irányuló tartalmi részektől,  általános érvényessége miatt is 
meglehetősen nagy irodalmi, szakirodalmi háttérrel rendelkezik. A zavarba ejtően sok publi-
káció eltérő nézőpontokból, és szempontok szerint vizsgálja a társadalmi kohéziót, a gazda-
ságossági mutatókat, az emberek törekvéseit, az egyes szervezetbeli viszonyokat, egyszó-
val azokat a témákat, amelyek jelen értekezés tárgyát képezik. Természetesen, az irányult-
ságom szerint előtérbe helyeztem a haderő vonatkozásában értelmezhető írásokat, ugyan-
akkor, az általános és specifikus megállapításokat tartalmazó publikációkat is felhasználtam, 
amennyiben az ott megjelent gondolatokat hasznosíthatónak találtam. Alapvetően a magyar 
szerzők tollából származó alkotásokat használtam fel, melynek oka egyrészt az, hogy meg-
ítélésem szerint a hazai értelmiség legalább olyan szinten képes gondolkodni, mint a ma 
„divatosnak” tekinthető nyugati szerzők, másrészt az, hogy a külföldi szerzők tapasztalatai a 
külföldi viszonyokon alapulnak, az általuk leírtak a saját nemzeti kultúrájukban csiszolódott 
szemléletüket tükrözi. Hasznosnak tartom a tájékozottságot, a mások által szerzett tapaszta-
latok, szemlélet ismeretét, azonban nem volt célom az, hogy ebben a dolgozatban azokat az 
észrevételeket, megállapításokat dolgozzam fel (közöljem), amelyek közvetlen hasznosítha-
tóságáról kételyeim vannak4.  

Az áttanulmányozott irodalom jegyzéke (kis túlzással), önmagában meghaladná az 
értekezés terjedelmi korlátait, túlnyomó többségükből olyan információkat szereztem, 
amelyek a szemléletemet formálták, de utalni mégsem fogok rájuk (pedig megérdemel-
nék), viszont említést kell tennem a haderő vonatkozásában született publikációk azon 
részéről, amely kézzelfoghatóan erősítette, esetleg cáfolta a témában kialakult vélemé-
nyemet. A szerzők jelentősebbnek mondható része kapcsolódik a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetemhez, a Magyar Hadtudományi Társasághoz, de sok magas színvonalú, 
tárgyilagos publikáció származott a haderő más szervezeteinél dolgozó szakembertől. A 
szerzők név szerinti kiemelése igazságtalan és alapvetően méltatlan a nem említettekkel 
szemben (így tőlük elnézést kérve), de mindenképpen meg kell említenem a következő 
szerzőket, akiknek tanulmányai, kutatásai, publikációi sokat segítettek. Prof. Dr. Szabó 
János nyá. dandártábornok művei a haderő szociológiai aspektusaival és kulturális ösz-
szetevőivel, a szervezet környezeti elemzésével, Dr habil. Kiss Zoltán László alezredes 
publikációi és kutatásai a haderő személyi állománya véleményének feltárásával, a szer-
vezeti humánerőforrás gazdálkodás rendszerével kapcsolatos tanulmányaival, Dr. Harai 
Dénes a haderő viszonyait értelmező filozofikus megközelítésű szemléletmódjával. Külö-
nösen sokat profitáltam Dr. Krizbai János publikációiból, melyben közérthetően, a kritikai 
megjegyzéseit összefüggéseiben alátámasztóan mutatta be az értekezés témájában re-
leváns társadalmi- és haderőbeli területeket, folyamatokat, s ez utóbbiakra ható tényező-
ket. Közvetetten, sokat hasznosítottam Dr. Szelei Ildikó és Dr. Bárdos László publikációi-
ból, a hallgatói állomány értékrendjére, gondolkodásmódjára vonatkozóan. A statisztikai 
adatok vonatkozásában sokat segített munkámban Virágh Bálint és Dr. Alkéri István, az 
általuk megjelenített adatok nélkül nem lettek volna hitelesek azok a szöveges informáci-
ók, amelyeket más, esetenként nem hivatalos forrásokból, gondolatébresztőként felhasz-
náltam az értekezés megírásakor.  

 
 

                                                 
4 Ez alól két esetben teszek kivételt, Huntington „professzió” értelmezését elterjedtnek és klasszikusnak tartom, a CUBIC munkacsoport 

általi megállapításokat, pedig értelemszerűen közölnöm kell, hiszen a haderő vezetése meghatározónak tekinti az abban foglaltakat.  
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Kutatói hipotézisek 

A szervezeti karrier megvalósításának lehetősége döntő jelentőségű a szervezeti haté-
konyságra törekvő, s ennek érdekében a humánerőforrás gazdálkodásában a célszerűség-
nek megfelelő időtartamú foglalkoztatást előtérbe helyező szervezetek számára. A Magyar 
Honvédség deklarált célja, a szervezeti jellemzők és képességek terén, a professzionalitás 
szintjének elérése. A szervezet összetett feladatainak teljesítése, a társadalmi és nemzetközi 
elvárásoknak történő megfelelési szándék, a környezeti kihívások kezelése megköveteli a 
haderőtől a szervezeti hatékonyságot, az erőforrások ésszerű, célirányos felhasználását. 
Ennek érdekében, a megkezdett folyamatokkal összhangban, a szervezeti vezetésnek át kell 
gondolnia, hogy a szervezeti kötődés elérésének fontos eleme, az előmeneteli rendszer, 
mennyiben felel meg a működési célszerűségnek, az egyéni elvárásoknak, és a környezeti 
lehetőségeknek. Ennek megítéléséhez célszerű tisztázni azon fogalmakat és körülményeket, 
amelyek relevánsak a Magyar Honvédség karriermodelljének kialakítása illetve megvalósu-
lása szempontjából.  

A dolgozat kutatói alaphipotézise szerint, a Magyar Honvédség jelenleg működtetett 
karriermodellje célirányos átalakításához szükséges az, hogy a szervezet igazodjon a belső 
és külső környezet elvárásaihoz, a professzionalitás minőségi követelményeihez.  A célok - 
körülmények - feladatok hármasának egyidejű elemzése lehetőséget biztosít arra, hogy a 
karrier kérdésének kezelése szempontjából rövid távúnak ítélhető intézkedések helyett, a 
stratégiai célokat szolgáló átgondolt, hosszú távon is érvényesíthető, a szervezeti és társa-
dalmi érdekeknek egyaránt megfelelő karriermodell kerüljön kialakításra. Az alaphipotézist 
elméleti -és empirikus hipotézisek vizsgálatán keresztül kívánom igazolni. 

Elméleti hipotézisek  

Aki életében nem szembesült a háború borzalmaival, az idegen nemzeteknek való kiszol-
gáltatottsággal, nem tudja megérteni a haderő fenntartásának fontosságát. Ebből a megközelí-
tésből meg lehet érteni azt, hogy a társadalom békeidőszakban sokadrangú kérdésnek tekinti a 
haderőfejlesztést, különösen akkor, amikor a gazdasági erőforrásokat a társadalom más, „ége-
tőbb” problémáinak kezelésére is lehet fordítani. Nem segített a haderő helyzetén az sem, hogy 
a politikai „jövendölés” szerint, nem fenyegeti hazánkat külső katonai fenyegetés a közeljövőben. 
A társadalom nem tudhatja, hogy a védelemhez szükséges katonai képességek kialakítása, 
hosszú, évtizedig is eltartó folyamat, még akkor is, ha a fejlesztésekre elegendő pénz áll rendel-
kezésre. Hibát követett el a politika, amikor elhitette, hogy a NATO megvédi az országot egy 
esetleges agresszió esetén, ebből, a laikusok tömege azt a következtetést vonta le, a Magyar 
Honvédségre semmilyen szerepe nem hárul a haza védelmében, így jelenleg felesleges pénzt 
költeni a szervezetre. A szemléleten változtatni kell, s ezért a legtöbbet a Magyar Honvédség 
teheti. Ésszerű gazdálkodással, hiteles információkkal, kiszámítható működési renddel és köve-
tendő kulturális értékeivel kell visszanyernie az elveszített bizalmat, újjáépítenie imázsát5.  

A haderő nem elválasztható az állam más szereplőitől, integráns része a társadalom-
nak6, ebből adódóan a nemzet biztonságának helyzete és feladatai nem határozható meg a 
kettő viszonyának elemzése nélkül. A haderő szervezetén belül olyan működési viszonyokat 
kell kialakítani, amelyek a társadalom felé a magabiztosságot, a stabilitást, kiszámíthatósá-

                                                 
5 Ennek lehetőségeivel és feladataival foglalkozik a Tóth Sándor által közzétett „A hadsereg szervezeti arculatának viszony-

rendszere” című cikk; Új Honvédségi Szemle, 1998/3. szám, 83-91. oldal. 
6 A haderő és társadalom kapcsolatának általános, nemzetközi kitekintést is nyújtó összefoglalása található a Dr. Tibori Tímea - Dr. 

Molnár Ferenc - Dr. Gyimesi Gyula szerzői közösség által, „Az önkéntes haderő társadalmi háttere - társadalomtudományi hely-
zetkép és prognózis” címmel, a HM Humánpolitikai Főosztály által kiírt "Haderőátalakítás-2004" pályázatra. A pályázati anyag 
összefoglalója megtalálható a Hadtudományi Tájékoztató 2004. évi tematikus kiadványának 57-72. oldalán. 
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got és megbízhatóságot, a szakmai felkészültséget és nem utolsó sorban a társadalmi érték-
rend és a szervezetért hozott áldozat megbecsülését sugározzák. Mondhatnánk, a kezdeti 
lépések megtörténtek, de ma is olyan hiányosságok vannak, amelyek joggal bizonytalanítják 
el a társadalmat. Ebből a szemszögből nem elegendő az, hogy a társadalom bölcs előrelá-
tással akarjon gondoskodni a biztonságáról, ehhez az is szükséges, hogy a katonai bizton-
ságot garantáló intézménye bizonyítsa, képes erre a feladatra. A társadalom biztosítja a Ma-
gyar Honvédség humánerőforrás utánpótlási bázisát, melynek megszerezhetősége függ a 
haderő presztízsétől, s a presztízst befolyásoló szervezeti tényezőktől. Elmondható, hogy a 
nemzeti gazdaság helyzete, a társadalom gondolkodásmódja, a haderő belső feltételrend-
szere egyaránt hátrányosan befolyásolja a haderő megújítására törekvést, annak ellenére, 
hogy ez, már a szövetségi vállalásainkat is veszélyezteti. Figyelembe véve, a haderő műkö-
dését befolyásoló külső és belső tényezők helyzetét, első hipotézisem, a Magyar Honvédség 
belső és külső feltételrendszere nem kedvező a haderőtől elvárt képességek kialakításához 
kijelentéssel foglalható össze. A hipotézisem bizonyításához alapvetően a dokumentum-
elemzés, a kutatási eredmények másodelemzésének módszerét alkalmazom. 

A Magyar Honvédség humánerőforrás biztosításának bázisa a nemzeti munkaerőpiac, 
ennélfogva a szervezeti humánerőforrás gazdálkodás sikerességét döntően a munkaerőpiac 
működési mechanizmusai befolyásolják. Nem mindegy az sem, hogy a haderő, hogyan, mi-
lyen módszerekkel és milyen ajánlatokkal jelenik meg a piacon, az eltelt öt évet tekintve, a 
szervezet ma sem mondható rutinos „piaci szereplőnek”. A módszereken lehet még csiszol-
ni, de a munkavállalók megnyerésének egyik eszköze a szervezeti viszonyok stabilitása, 
kiszámíthatósága, illetve ennek hiteles közvetítése. A stabilitás legszembetűnőbb jele a 
szervezeti kötődés, amely az utóbbi évek (két évtized) alatt bekövetkező kiáramlását tekint-
ve, kívánnivalót hagy maga után, így elmondható, a „megtartó képesség” és a „megszerző 
képesség” között összefüggés van7. 

A haderő mérete a rendszerváltást követő évektől folyamatosan csökken, a százezer főt 
meghaladó létszám mára kevesebb, mint harmincezerre zsugorodott. Ez természetes, hiszen 
a haderő csökkentése értelemszerűen a személyi állomány kiáramlásával jár együtt, problémát 
abban látok, hogy a haderőt elhagyók többsége nem a magasabbá váló minőségi követelmé-
nyeknek való megfelelés hiánya miatt hagyta el a szervezetet, hanem jobb lehetőségeket látva 
önkéntesen vált ki a szervezetből, amely azt eredményezte, hogy a haderő a személyi állo-
mány vonatkozásában az idők során nem jobb lett, hanem kisebb. A katonai tudás elsajátítá-
sához, a szakemberré váláshoz idő, és nem kevés pénz kell, ennek megtérüléséhez a szak-
embereket legalább addig meg kell tartani, amíg a befektetett erőforrások meg nem térülnek, 
illetve amíg a szervezet profitálni tud a személy kvalifikációiból. A haderő a stratégiai tervek 
szerint a stabilizáció időszakát éli, azonban továbbra is olyan fluktuáció jellemzi, amely káros a 
szervezeti teljesítőképességre. A legnagyobb gondok a szerződéses állományt érintően van-
nak, de rendezetlenek a viszonyok a tiszthelyettesek és a tisztek körében is, így azok, akik 
megtehetik, s nem köti őket érzelmi kapcsolat a haderőhöz, kilépnek a szervezetből. Figye-
lembe véve a tényeket, második hipotézisem, a Magyar Honvédség nem képes hatékonyan 
kihasználni azokat az emberi erőforrásai által birtokolt képességeket, amelyek hozzásegítenék 
a szervezetet a társadalmi integráció teljesebbé tételéhez, a szakmai tudás és a morális hoz-
záállás terén megvalósítandó professzionalizmushoz. A hipotézis igazolásának módszereként 
a dokumentumelemzést, a személyes tapasztalatok, az irányított és nem irányított interjúk, 
beszélgetések során szerzett információk elemzését alkalmazom. 

                                                 
7 A haderő ebbéli képességeit elemzi Kovács Zoltán, „Az önkéntes haderő megtartó képességének néhány aspektusa a Magyar 

Honvédségben” címmel megjelent tanulmánya, Humán Szemle 2005/2. szám, 26-32. oldal. 
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A haderő, mint a társadalom célrendszerének egy fontos, de csak adott esetekben ma-
gas prioritással rendelkező eleme funkcionális végrehajtójaként olyan specifikumokkal ren-
delkezik, amelyek meghatározása nélkül nem lehet sikeres társadalmi integrációt végrehaj-
tani. A haderőben zajló folyamatok időben később, tartalmában felszínesen követték a társa-
dalmi, politikai változásokat, így az integrációhoz szükséges szinkron, az erőfeszítések elle-
nére ma sem tökéletes. Általánosságban igaz, a haderő reprezentánsa a társadalomnak, 
ennek helytállósága azonban megkérdőjelezhető a magyar társadalom és a Magyar Hon-
védség viszonylatát tekintve, még akkor is, ha a társadalmi viszonyok csak korlátozottan 
érvényesülhetnek a katonai szervezetben. A haderő szervezetében és működésében jelent-
kező indokolatlan, de kezelhető eltérések meghatározása, csak a szervezet és a társadalom 
együttes elemzésével történhet, feltárva mindkettő célrendszerét, illetve az eléréshez adott 
feltételeket, az ezekhez igazodó végrehajtandó feladatokat. Ebből adódik harmadik hipotézi-
sem, mely szerint, a haderő markánsan megjelenő sajátosságainak ismerete nélkül a társa-
dalmi integráció hatékonyságának növelése nem oldható meg, csak oly módon, amely a tár-
sadalom vagy haderő irracionális mértékű sérelmével járna együtt. 

A társadalom tagja, a munkát (normális esetben) az élet természetes részének, a társa-
dalmi lét egyik feltételének tekinti, függetlenül attól, milyen szervezeti keretekben járul hozzá a 
társadalmi célok eléréséhez. A haderő önkéntessé válásával, a szervezet munkaerőpiacra 
történő teljes körű kilépésével, a társadalom arra fizikailag és mentálisan alkalmas munkaválla-
lói rétege számára, az életpálya természetes részévé válhat a katonai szolgálat. Ezt a lehető-
séget, csak akkor tudja a szervezet kihasználni, ha az ott szolgálók számára lehetővé válik 
képességeik kibontakoztatása, fejlesztése, amelyhez természetes jelleggel párosul egy olyan 
karrier lehetősége, amely a polgári életben tovább folytatható. Az életpályamodell kialakítása 
nem a haderő feladata, de a szervezeti specifikumok ismeretében, meghatározhatja az egyes 
beosztásokhoz szükséges általános és szakmaspecifikus képességek körét, amely a gazda-
ság megfelelő szervezeteivel együttműködve lehetővé tenné a konvertálási lehetőségek feltá-
rását. Ezek ismerete lehetővé tenné a polgári munkaerőpiacon történő (újra-) elhelyezkedést, 
de legalábbis az elhelyezkedési esélyek növelését, amely pozitívan befolyásolná a szolgálat-
vállalási hajlandóságot is8. Az elhelyezkedést segítő rendszer csak akkor tud hatékonyan mű-
ködni, ha a munkavállalók képességeit, kvalifikációit tekintve hiteles információkat tud szolgál-
tatni a munkaadói oldalnak. De, a teljesítményértékelés a szervezetben szolgálók számára is 
fontos lenne, hiszen ez egyrészt visszajelzés lenne munkájukról, másrészt hitelesebbé tenné a 
vezetői, parancsnoki döntéseket az előmenetel, az elismerés vonatkozásában. 

A teljesítmény értékelésének rendszere nem ismeretlen a hazai munkaerőpiac szereplői 
körében, általánosságban mégis elmondható, hogy ezek működésének megítélése meglehe-
tősen vegyes. A teljesítmény nehezen definiálható, különösen az anyagi értelemben vett nem 
termelő tevékenységet folytatók esetében, s a katonák ide tartoznak. Ezeknél a tevékenysé-
geknél a teljesítmény mérése is problematikus, így a rendszer felépítése és működtetése a 
természetes problémákból adódóan is nehéz, különösen, ha hozzávesszük a rendszer alkal-
mazásának emberi vonatkozásait is. Ezek a problémák a Magyar Honvédségnél sem ismeret-
lenek, ennélfogva a katonák jelentős része inkább adminisztrációs teherként, mint a valós tel-
jesítmények objektív megítélésének eszközeként tekint rá. Negyedik hipotézisem szerint, a 
Magyar Honvédség teljesítményértékelési rendszere összetevőiben nem alkalmas az egyéni 
teljesítmények megítélésére, ennek értelmében nem biztosít hiteles alapot az előmenetelre, a 
szervezeti tagság fenntartására illetve megszüntetésére vonatkozó döntések meghozatalához. 

                                                 
8 Ennek lehetőségeit taglalja egyfajta szemszögből Bányai Kornél „A leszerelt katonák, mint vezetők megítélése a munkaerőpi-

acon a személyzeti tanácsadók szemszögéből” című cikke, A XXI. század katonai vezetője (Új Honvédségi Szemle 2002. évi 
tematikus különszáma), 36-41. oldal. 
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A haderő autokratikus vezetési rendszere, az erős hierarchizáltság, a formalizált szabály-
rendszeren alapuló bürokratikus működés révén, a vezető személye és maga a pozíció is ki-
emelt jelentőséggel bír. A parancsnok, az alárendelt szervezeti egység irányítása mellett, ka-
tonaként a haderő kulturális értékeinek őrzője, ápolója, személyével és tevékenységével az 
értékek megteremtője. E szempontból kiemelt helyzetben van a tiszt, akinek általános és 
szakmai műveltsége, munkahelyi és magánéleti magatartásának kulturáltsága, személyes 
tulajdonságai és értékrendje, valamint a pozíciójából adódó hatalma kihangsúlyozza felelőssé-
gét és lehetőségeit a szervezet megítélésének javítása terén, hiszen parancsnokként és szak-
beosztásban egyaránt kontakt kapcsolatot tart fenn beosztottaival és elöljáróival is. Ebből adó-
dóan, közvetítő szerepet tölt be, nem csak szakmai, hanem a szervezeti kultúra szempontjából 
is. A szervezeti kultúraváltást sürgető felső vezetői szint végrehajtói bázisa a tiszti állomány, 
ennek megfelelően nem mindegy, hogy a beosztásban levő, vagy beosztásba kerülés előtt álló 
hallgatói állomány milyen tapasztalatokkal rendelkezik, ezeket hogyan értelmezi, s ezek tükré-
ben hogyan vélekedik a haderő jelenlegi helyzetéről, a szervezeti folyamatokról. 

A katonai szocializáció, a változások motorjaként tekintett 2000 után kibocsátott tisztek 
többségének esetében, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bázisán, illetve ezt megelő-
zően az alapkiképzés helyszínét biztosító Központi Kiképző Bázis szentendrei objektumában 
kezdődik meg, majd az itt rögzült kulturális elemek a végzés utáni beosztásban szerzett ta-
pasztalatok alapján kerülnek megerősítésre, átalakításra esetleg kioltásra.  

A katonai szocializáció sohasem lezáruló és indirekt folyamat, a feladatok jellegének 
sokszínűsége, a végrehajtási környezet változatossága, s nem utolsósorban a haderő viszo-
nyainak társadalmi értékrendtől való eltérése okán, a működéshez szükséges értékek meg-
erősítése, megújítása folyamatos kondicionálást igényel. A hallgatók korából és a pálya kez-
detéből adódóan meghatározó jelentőséggel bír a képző intézmény működése, annak miliő-
je, hiszen kezdeti impulzusként az ott szerzett tapasztalatok határozzák meg a leendő tisztek 
haderőhöz, szolgálathoz, szervezeti értékrendhez való viszonyulását. Figyelembe véve az 
intézmény küldetését, ötödik részhipotézisem, a szervezeti működés anomáliái, a haderő 
változásainak indirekt intézményi hatásai nem kedveznek a haderő célrendszerét támogatni 
hivatott tiszti hallgatók felkészítésének. A hipotézis igazolását, a ZMNE hallgatói állományá-
nak körében végzett kérdőíves felmérés eredményeinek elemzése, valamint a témához kap-
csolódó kutatások másodelemzése alapján hajtom végre. 

Másik oldalról, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen folyó képzés területei révén, 
a legszélesebb körben ez az intézmény biztosítja a haderő és a „civil szféra” közötti legszé-
lesebb körű kontakt kapcsolatot, így az ott folyó oktatási, nevelési, katonai tevékenység  
közvetlenül és közvetve hat a haderő társadalmi támogatására. Ennek jelentősége hatalmas, 
hiszen a képzésben résztvevő nem katona hallgatók a társadalom valós és látens értelmisé-
gi rétegéhez tartoznak, az intézményben szerzett pozitív és negatív tapasztalataikkal jelen-
tősen befolyásolják az egyetem, s tágabban a haderő megítélését.  

 Empirikus hipotézisek  

Az elméleti részhipotézisekben megfogalmazottak, illetve azok felvezetése alapján az 
alábbi empirikus részhipotézisek megfogalmazását tartom indokoltnak és célszerűnek. 

Figyelembe véve, a társadalom intenzív átalakulásából adódó értékválságát, indokolható, 
de nem elfogadható az a tény, amely szerint a katonai feladatok végrehajtásához, s egyáltalán 
a szervezet fenntartásához, működtetéséhez és alkalmazásához szükséges (erkölcsi és anya-
gi) társadalmi támogatás alacsony szintű. Első empirikus hipotézisem szerint, a financiális tá-
mogatás összege (elismerve az erőforrások hatékony szervezeti felhasználásának alacsony 
szintjét), és biztosításának kiszámíthatatlansága nem teszi lehetővé a téma szempontjából 
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releváns szervezeti humánerőforrás gazdálkodás szervezeti érdeknek megfelelő hatékonysá-
gúvá tételét. Ennek tükrében, a haderő nem jut olyan mértékben erőforrásokhoz, amelyek le-
hetővé tennék számára a szakmai fejlődéséhez, identitásának kialakulásához, erősödéséhez 
szükséges „mozgásszabadságot”, nem válik lehetővé olyan belső rendszerek kialakítása és 
„feltöltése”, amelyek egyaránt szolgálnák a szervezeti és társadalmi érdekeket.  

A Magyar Honvédség társadalmi együttműködés (és emberi együttműködési készség) 
hiányában önmaga képtelen a szerződéses állomány haderőn túli életpályamodelljének ki-
alakításában való részvételre, s ez, a financiális problémáival együtt olyan helyzetet ered-
ményez, amely miatt nem vált az elvárt szinten vonzóvá a szervezet. A külső és a szervezeti 
átalakulás máig ható negatív hozadékával terhelt belső körülmények együttesen csökkentik 
a haderő munkaerő piaci vonzerejét, s egyben megtartó képességét. Erre irányul a második 
empirikus hipotézisem szerinti állítás, mely szerint, a szervezet munkaerő piacon érvényesí-
tendő megszerző képessége nincs azon a szinten, amely révén a szervezet működéséhez 
szükséges „minőségi” munkaerő megszerezhető lenne. A szervezeti tagok vonatkozásában 
értelmezett megtartó képesség szintén olyan alacsony szintű, amely nem teszi lehetővé a 
tapasztalati tudás átadását, fejlődési potenciál kialakításához elengedhetetlen hasznosítását, 
a társadalmi és szövetségi integráció hatékonyságának növeléséhez szükséges konvertálá-
sát illetve fejlesztését.  

Egy felelősen gondolkodó társadalom tisztában van haderejének jelentőségével még 
akkor is, ha békeidőszakban él, igaz a haderőnek is bizonyítania kell azt, hogy megfelel a 
vele szemben támasztott szakmai és erkölcsi követelményeknek. Bár jelentős eltérések ta-
pasztalhatók mindenütt a társadalmi értékrend és a haderőt átható értékek között, a haderő 
mindenkor a társadalom részét képezi kulturális értelemben is. A társadalom tiszteli a kato-
nát az áldozatvállalásáért, s a katonák (a haderő egésze) ezt azzal viszonozza, hogy a lehe-
tő legmagasabb színvonalon teljesíti feladatát, vagy készül arra, emellett racionálisan gaz-
dálkodik a belé invesztált értékekkel. Az átalakuló társadalmi gondolkodásmódhoz a haderő 
nem tud, s bizonyos vonatkozásban természetesen nem is akar igazodni. Amíg, a társada-
lom modern gondolkodása erodálja a közösségek szerepét, a fegyelmet, a szabályokat, a 
kötöttségeket olyan antiliberális körülménynek tekinti, amely az egoizmusban és individua-
lizmusban megnyilvánuló emberi „szabadságot” sérti, addig ezek, a haderő természetes kul-
turális alapjait képezik. A gazdasági helyzet égető problémái miatt a társadalmi értékrendben 
is hátrébb sorolódott a fontosság és sürgősség dimenziójában a katonai biztonság kérdése, 
ennek és az előzőekben leírt jelenségnek tudható be harmadik empirikus hipotézisem, a 
haderőt leíró jellemzők tartalmi specifikumainak megfelelő szervezeti értékrend olyan mér-
tékben eltérő a fenntartó társadalom vélt, vagy valós érdekeit szolgáló értékrendjétől, hogy 
ez az eltérés komoly mértékben befolyásolja a társadalmi integráció, mindkettőnek fontos 
hatékony végrehajtását.  

Nem várható el a laikus többségtől az automatikus támogatás és megértés, ennélfogva, 
a szervezet társadalom irányába történő tájékoztatási és kommunikációs tevékenységében, a 
felszínességen alapuló szórakoztatás helyett, a lényeget bemutató, speciális vonásokat megvi-
lágító, ennek oksági összefüggéseit feltáró és megmagyarázó, ezeken keresztül a szervezeti 
viszonyokat megértető kétirányú folyamatra, párbeszédre van szükség. Az értékrendi egyezte-
téshez mindkét oldalról törekvésre és hajlandóságra van szükség, a társadalom megértése új 
dimenziókat nyithat a katonai szolgálat vállalásának motivációs hátterében, nagyságrenddel 
növelve azok számát, akikből a haderő az arra leginkább alkalmasakat ki tudná választani. A 
szorosabb együttműködés bővítené az információáramlást, s ennek pozitív hatásai érzékelhe-
tően befolyásolnák a szervezet munkaerő piaci hatékonyságát.   
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   Az embernek, az identitása kialakulásához szüksége van arra, hogy környezete 
visszajelzéseket adjon személyéről, tevékenységéről, így munkavégzéséről is. Ez utóbbira 
azért is szüksége van, mert csak ezek ismeretében tudja eldönteni, megfelel e a saját, és a 
szervezet elvárásainak. Amennyiben teljesítményének értékelése nem egyezik meg az 
önmaga által megítélt értékekkel, olyan konfliktus keletkezhet, amely a szervezetből való 
távozást vonhatja maga után, s ez azt jelenti, hogy a teljesítmény külső értékelése minden 
esetben egy belső értékelési eredménnyel kerül összevetésre. Az „önértékelés” sohasem 
lehet objektív, de a valóságos érték megközelítésére csak akkor képes az egyén, ha tisz-
tában van a szervezeti folyamatokkal, munkájának jelentőségével, súlyával. Amennyiben a 
teljesítményértékeléshez szükséges stabil szervezeti feltételrendszer nem adott, a munka-
vállaló sem tudja meghatározni szervezeti értékét, s így nem  képes azt sem megítélni 
mennyi a munkájának reális értéke. A szervezeti anomáliák vonzzák azt a szubjektivitást a 
parancsnoki döntéshozatalban, amely ellentétes a szervezet által deklarált elvekkel. A 
haderőben alkalmazott teljesítményértékelési rendszer belső szerkezeti problémái és al-
kalmazási nehézségei, az értékeléshez, a teljesítményhez és a szubjektivitáshoz kapcso-
lódó összes problematikát együttesen hordozza. Ennek értelmében az alkalmazott rend-
szer, illetve az abból fakadó következmény csak annyiban lehet igazságos, amennyiben az 
érintettek azt annak tekintik. Az egyéni beosztásokban többségében komplex tevékenysé-
geket folytató katonák teljesítményének megítélése egy, az elvárásokat általánosságban 
megfogalmazó, ugyanakkor szervezeti szinten szinte minden beosztásra egyaránt alkal-
mazható, eredményével az egyén lehetőségeit döntő módon befolyásoló rendszer kialakí-
tása szinte (mondhatnám, bizonyosan) lehetetlen. Negyedik empirikus hipotézisem szerint, 
a haderőben meglévő szervezeti feltételek, az állomány egészével szembeni elvárás rend-
szer, a vezetői (értékelői) felkészültség és valós lehetőség nem teszi alkalmassá az alkal-
mazott teljesítményértékelési rendszert arra, hogy ez alapján döntést lehessen hozni, az 
állomány tagjának előmenetelére vonatkozóan. 

A haderő tiszti hallgatói fogják a közeljövő alacsonyabb szintű tiszti beosztásait betöl-
teni, ők lesznek azok, akik a tiszthelyettesi és tisztesi állománnyal nap, mint nap együtt 
dolgoznak. A haderő professzionálissá válása a személyi állomány szervezeti kötődésének 
erősítése nélkül megvalósíthatatlan, s ebben meghatározó szerepe van az operatív szinten 
dolgozó parancsnoki állománynak. Nekik kell válaszokat adniuk a beosztott hivatásos vagy 
szerződéses állományuknak a haderő egészére, a működésre, a problémákra vonatkozó 
kérdéseikre. A tisztek magatartása, hozzáállása, mentalitása és gondolkodásmódja, a hie-
rarchiában elfoglalt helyüknek és szerepüknek megfelelően példaként szolgál az alárendel-
tek számára, így nem mindegy, milyen környezetben alakulnak ki a hivatás gyakorlásához 
kötődő értékeik. A képző intézmény (ZMNE) maga is jelentős változásokon ment keresztül, 
az ennek során felmerült problémák lecsapódtak a hallgatói életszemléletben is, amelynek 
következménye lett az a csalódottság, amely a Magyar Honvédség egészéhez, a pályakilá-
tásaikhoz kötődik. Ez a sajátos motiválatlanság, nem a kor tünete, általánosságban a hall-
gatói léthez kapcsolódik, melynek okai, még feltárásra várnak. A tapasztalatok tükrében 
feltételezhető, hogy a haderőről szerzett benyomásaik és a társadalmi környezetből érkező 
visszajelzések együttesen csökkentik a szervezeti kötődésüket, amely a későbbiekben 
(végzés után) jelentős részüknél megerősödik. Ehhez kapcsolódik ötödik empirikus hipoté-
zisem, mely szerint a tiszti hallgatói állomány szervezeti kötődése a képzés folyamán 
csökken, a hivatástudat intézményi kialakítása alacsony hatékonyságú.  
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Kutatási módszerek 

A kiválasztott téma összetettsége lehetővé teszi, s egyben megkívánja a széleskörű tájé-
kozottságot akár az elméleti háttér, akár a napi gyakorlat terén. Ennek megfelelően a kutatás 
módszereiben egyaránt szerepet kapott a vonatkozó szakirodalom tanulmányozása, az össze-
gyűjtött dokumentumok és kapcsolódó felmérések adatainak saját szempontú elsődleges és 
másodlagos elemzése, az irányított és nem irányított interjúk elvégzése. Emellett  természe-
tesen az objektivitás követelményét szem előtt tartva , direkt és áttételes módon érvényesült 
a saját, személyes tapasztalatokra épülő konzekvenciák feldolgozása is. Törekedtem a mód-
szerek olyan skálájának alkalmazására, amely eliminálja a kutató személyes információszer-
zésénél óhatatlanul jelentkező pozícióból, rendfokozati különbségből, személyiségből adódó 
torzító hatásokat. Ennek értelmében, a dolgozatban tág teret kapott a névtelenséget (sze-
mélytelenséget) tükröző kérdőíves felmérések elemzésének illetve másodelemzésének 
módszere. Az így megszerzett információk értékét növeli egyrészt, az azok komplexitásából 
adódó többirányú összefüggések feltárására való alkalmasságuk, másrészt az időbeli elosz-
lásuk, amely lehetővé teszi az egyes pillanatnyi állapotok különbségeinek elemzéseiből az 
esetleges folyamatjelleg feltárását. 

A téma kutatásában az analízis módszerét alkalmaztam azokon a területeken, amelye-
ken a hipotézisek igazolásához a belső összefüggések feltárására volt szükség. Az így nyert 
információk lehetőséget biztosítottak a szerkezeti felépítés elemeinek egyenkénti vizsgálatára, 
a kauzális kapcsolatok meghatározására, a probléma összetevőinek új szemléletű vizsgálatá-
ra. Az egyes összefüggéseket meghatározó szabályok induktív jellegű általánosításával, lehe-
tőséget teremtettem a szintézis módszerének újszerű alkalmazására, amelynek hozadéka a 
tudományos eredményekben érhető tetten. A dolgozatban tudományos módszerekkel végre-
hajtott kutatás logikai szerkezetén keresztül, deduktív módszerrel tettem kísérletet arra, hogy a 
szervezeti és társadalmi jelenségeket a kezeléshez szükséges mértékben kézzel foghatóvá 
tegyem. A kutatás során, a témához illeszkedően a társadalom és a haderő vonatkozásában 
összehasonlító vizsgálat módszerével kívántam feltárni azokat a hasonlóságokat és eltérése-
ket, amelyek a szervezeti integráció sikerességét befolyásolják. Az egyéni és szervezeti szintű 
sikeresség fontos eleme az alkalmazkodás képessége, ennek folytán az adaptáció módszeré-
nek alkalmazása szükségszerű volt, elsősorban a javaslatok megfogalmazásában. 

A kutatás során értékes információkat nyertem a releváns szakirodalomból, a témá-
hoz kapcsolódó hazai kutatások eredményeinek elemzéséből, a témában jártas szakembe-
rekkel folytatott konzultációkból, s nem utolsósorban a kérdőíves felmérés adataiból.  

A kutatás folyamatában szerzett ismereteim az illeszthetőség függvényében pályázati 
anyagokban és publikációkban kerültek megjelenítésre. A téma összetettsége, a feltárt és még 
feltárható összefüggései indokolják, hogy olyan további vizsgálatok kerüljenek végrehajtásra, 
amelyek szorosabbá tehetik a szervezet belső, és társadalmi együttműködését. A kutatás ered-
ményeinek felhasználása hozzásegítheti az érintett szakembereket ahhoz, hogy megértsék a 
szervezeti specifikumok jelentőségét és szerepét, a gyakorlati életben is hangsúlyossá váljon a 
humánerőforrás gazdálkodás embercentrikus megközelítése, mely nagymértékben hozzájárul-
hat a szervezeti és társadalmi hatékonyság növeléséhez.  

Összességében, közvetve és közvetlenül, az empíriának nagy szerepet szántam a té-
ma kutatásában, természetesnek véve azt, hogy a közvetlen megismerés teszi lehetővé az 
objektív valóság megközelítésének olyan szintre emelését, amely a gyakorlatban is érvé-
nyessé teszi, az elvonatkozatott elméleti kutatások eredményeit, s amelyre a valós folyama-
tokkal összhangban levő szervezeti illetve társadalmi politikák épülhetnek. 
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Kutatási célkitűzések 

A kutatás irányának meghatározásánál a fő cél az volt, hogy feltárjam azt a gondolati 
hátteret, amely közvetve és közvetlenül befolyásolja a szervezet által biztosított karrierlehe-
tőségeket. Ennek értelmében, a Magyar Honvédségben alkalmazott karriermodell 
technokratikus megoldási módjának vizsgálata és indirekt kritikai elemzése inkább eszköz-
nek tekinthető, mintsem célnak. Ebből kiindulva, a vizsgálat tárgya alapvetően a szervezeti 
működést befolyásoló körülmények elemzése, amelyből levont következtetések gyakorlati 
feladatokká konvertálása hozzájárulhat a szervezeti tagok lojalitásának növeléséhez. Ebből 
az aspektusból közvetett célnak tekintem az olyan ajánlások megfogalmazását, amelyek 
kézzelfogható módon hozzájárulhatnak a szervezeti karriermodell kialakítására vonatkozó 
vezetői döntésekhez. 

A témakör alaposabb vizsgálata, az összefüggések feltárása és elemzése, a levont kö-
vetkeztetések alkalmazhatóságának biztosítása érdekében, a kutatás elé az alábbi célrend-
szert tűztem ki: 

a) Értelmezni:  

 a hivatás, a professzió kifejezését; 

b) Feltárni:  

 az egyéni és szervezeti elvárások rendszerét; 

 a szervezeti kultúra szerepét a szervezeti lojalitás kialakulásában,  

 a szervezeti és egyéni hatékonyság növelésének feltételrendszerét, lehetőségeit; 

 az egyéni hatékonyság szervezeti kihasználtságát befolyásoló kulturális tényezőket. 

c) Elemezni: 

 a „professzió”-fogalom tartalmi összetevőit; 

 a haderőben alkalmazott teljesítményértékelési rendszert; 

 a szervezeti humánstratégiát. 

d) Meghatározni: 

 a haderő szervezeti sajátosságait. 
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1. A professzionalizálódó Magyar Honvédség 

A karriermodell meghatározása szempontjából elengedhetetlen, hogy áttekintsük a Ma-
gyar Honvédség jelen helyzetének közvetlen, meghatározó körülményeit, illetve tisztázzuk azt, 
milyen feltételek teljesülését kívánja meg a professzionális haderő jelző alkalmazása. 

A Magyar Köztársaság NATO szervezetéhez történő csatlakozásával a Magyar Honvédség 
egy teljesen új katonai környezetbe került9, s ez alapjaiban változásra késztette a szervezetet. A 
kollektív védelmet biztosító rendszerben jogok és kötelezettségek sorával szembesülve, immár 
célirányossá vált a haderő szerkezeti átalakítása, melynek alapelve a „képességek” kialakítása, 
fenntartása lett. Az átalakítás szerencsétlen módon egy olyan gazdasági környezetben erősödött 
fel, amely a minőségi fejlesztés költségigényét bizonytalanul tudta fedezni, ezzel egyrészt kiszá-
míthatatlanná vált maga a folyamat, másrészt a költséghatékonyság címszava alatt, olyan raciona-
lizálási ütemet követelt a szervezettől, amelyet csak részben tudott követni a rigid működési rend. 
Ezzel szemben, előnyére vált a szervezetnek az, az előrelátó gondolkodás, amely már a 90-es 
évek közepe óta lehetővé tette az állomány egy részének a nyelvi képzést, a NATO tagállamokban 
szervezett képzésekben, továbbképzéseken való részvételt illetve megkezdte a NATO elveinek, 
eljárásainak beépítését a képzésbe10. Ennek betudhatóan a szervezeti kultúra fellazult elemei kö-
zé új értékek ékelődtek, épültek be. Bár maga az átalakulási folyamat a mai napig sem zárult le, 
fontos megjegyezni: az átalakítás összefüggéseit még nyomokban is alig ismerő állomány számá-
ra szakmai konvergenciát nem mutattak az intézkedések, így a „kaotikus” állapotok bizonytalanná 
tették a szervezeti légkört, amelynek kapcsán a haderőből való kiválás inkább menekülésnek szá-
mított, mintsem átgondolt, előre megtervezett döntésnek. A helyzet része volt az a tény, hogy az 
Alkotmány módosításával lehetővé vált a sorkötelezettség felfüggesztése, melynek egyenes kö-
vetkezményeként 2004 őszén leszerelt az utolsó sorkatona. Politikai szempontból fontos döntés 
volt ez, a társadalom is jelentősen támogatta. Mondhatjuk, a haderő hivatásos állománya is szinte 
egy emberként támogatta a döntést, hiszen egyrészt egyre nehezebben teljesíthető kihívásként 
kezelték a szűkülő feltételrendszerben11 végrehajtandó „minőségi” felkészítést, másrészt a szerző-
déses feltöltési rendszerre történő áttéréssel, az állomány motiváltsága, viszonylagos állandósága 
kapcsán azt remélték, a csak katonai feladatokra12 szerződtetett állománnyal valóban katonának, 
parancsnoknak érezhetik magukat. A váltást követő viszonylag rövid időszak átállási problémái 
után megkezdődhetett az intenzívebb felkészítés az egyre bővülő nemzetközi műveletekre. A Ma-
gyar Honvédség elsősorban a lehetőségeihez közelebb álló „résképességek” ellátásában vállalt 
szerepet, a NATO elégedettségének hangot adva jelezte, hogy távlatokban számol tagállamai 
harcoló erőkkel történő hozzájárulására is. A nemzeti haderő további fejlesztési irányát ez a tény, 
és a szigorú financiális és gazdálkodási követelményeknek való megfelelés határozza meg.  

Megállapítható, a meglévő szervezeti képességek a szövetségben a lehetőségeivel össze-
vetve méltó partnerré teszik haderőnket, de ugyanakkor továbbra is fennáll a kérdés, az elismert-
ség fényében professzionálisnak tekinthetjük -e a mai Magyar Honvédséget, esetleg van -e még 
ebben a kérdésben megoldásra váró feladat? A válasz  legalábbis számomra  egyértelmű, a 
nemzeti haderő egésze (bár, bizonyos képességek teljesítésében, eljárásainak egy részében hor-
dozza magában a professzionalitás jegyeit) nem tekinthető professzionálisnak. Úgy gondolom, 
hogy a működési körülményeket és az eltelt, viszonylag rövid időt tekintve ez nem is várható el, 

                                                 
9 Természetesen a csatlakozás egy több évig tartó előkészítő folyamat lezárásaként történt, így a nemzeti haderőnek volt lehe-

tősége az új feltételrendszerre való átállást idő -és lehetőségarányosan megkezdeni.  
10 A csatlakozásra való felkészülés feladatairól általános és áttekintő jelleggel ad információt Szabó János, „A NATO csatlako-

zás kihívásai” című publikációjában, Hadtudomány 1998/3. szám. 23-36. oldal.  
11 Romló kiképzési feltételek, megnövekedett leterheltség, a „liberális” társadalmi közegben szocializálódott, a fegyelemmel 

lehetőség szerint szembehelyezkedő bevonulók stb.  
12 A sorállománnyal végrehajtatott, nem szorosan a katonai feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek kiszervezésre kerültek. 
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azonban az előbbiekben említett körülményeket, valamint a szervezet pillanatnyi állapotát figye-
lembe véve joggal merülhet fel a kérdés, az út amelyen a Magyar Honvédség halad, valóban elve-
zet a kívánt szintre? Vannak –e olyan kulturális hagyományaink, amelyeket felélesztve, erősítve 
professzionális haderővé válhatunk, vagy ezen a téren is importra szorulunk? A kérdések megvá-
laszolása nem egyszerű, de a kísérlet erre, hozzásegíthet a célok rendszerének tisztázásához, s 
ennek megfelelően a teendők meghatározásához. Ehhez, tisztázni érdemes, mit jelent a profesz-
szionalizmus mint kifejezés, hogyan értelmezhető ez a Magyar Honvédség vonatkozásában. 

1.1. A professzionalizmus 

A megváltozott környezet, az új feladatrendszer a technikai képességek megújítása mellett 
a humánerőforrásról vallott „hagyományos” nézetek felülvizsgálatát is megköveteli a Magyar 
Honvédségtől. A professzionális haderő olyan személyi állományt kíván, amely magas szintű 
szakmai ismeretek birtoklásával képes a decentralizált döntéshozatal adta (korlátok közé szorí-
tott) lehetőségeket mesterien kihasználni. Ehhez a haderő összessége szellemi képességének 
minőségi változására (más tartalomra és szemléletre) van szükség13. Ennek eléréséhez két fon-
tos területen történtek kedvező irányú változások: a képzés rendszerében és tartalmában, illetve 
a haderő humánszerkezetében, amely alatt a hadkötelezettségi alapon történő kiegészítés he-
lyett, a szerződéses állománnyal történő feltöltést értem. 

A kifejezéssel való operáláshoz tisztáznunk kell, mit értünk a „professzionalitás” alatt. A 
latin eredetű szó szempontunkból értelmezhető jelentése: hivatásos14,.s a  hivatás általános-
ságban „valamely foglalkozás, pálya iránti hajlam, elhivatottság”15. Mivel a téma szempontjá-
ból kiemelt jelentősége van a professzió (hivatás) mint kifejezés értelmezésének, részlete-
sebben kitérek annak elemzésére, s ehhez az oktatásban viszonyítási alapként elfogadott 
Huntington-i ismérveket veszem alapul. 

1.1.1. A professzió ismérvei 

A katonai pálya, mint hivatás jellemzőivel Samuel P. Huntington, „A katona és az Állam” cí-
mű művében foglalkozott részletesen, melyben megállapítja: „Valamely hivatásnak, mint különle-
ges elhivatottságnak a megkülönböztető vonása a szaktudás, a felelősség és a testületi jelleg”16.  

Huntington szerint a hivatásos szakember tudása (a szaktudás) összetettebb ismeret-
rendszer, mint ami egy általános szakma elsajátításához szükséges. A hivatás gyakorlásá-
hoz szükséges ismereteket széleskörű, „általános kulturális háttér” alapozza, erre épül rá a 
szakma múltbeli és jelen ismereteit egyaránt magába foglaló szakmai ismeretrendszer. Ezen 
ismeretek átadására, speciális oktatási intézmények alakulnak.  

A szerző a hadsereg viszonylatában csak a tisztikart tekinti a hivatásnak megfelelő szakis-
merettel rendelkezőnek.17 Szerinte: "A tiszt speciális szaktudása egy olyan emberi szervezet irá-
nyítása, működtetése és ellenőrzése, amelynek elsődleges funkciója az erőszak alkalmazása„18, s 
ebben a szervezetben különbség van a tiszt –mint az erőszak kezelője- és a tiszthelyettes, tisztes 
és rendfokozat nélküli katona –mint az erőszak alkalmazója között. A tisztek esetében a kulturális 
hátteret egyrészt a középfokú tanintézetben szerzett ismeretei, másrészt a részben ezen ismere-
tekre alapozó főiskolai képzésben megszerzett természet -és társadalomtudományi ismeretek, 
majd a pálya során az ön -és a szervezett képzésben szerzett ismeretek jelentik. 

                                                 
13  A professzionális haderő jellemzőinek kialakítására vonatkozó vezetői álláspontot ismerhetünk meg Havril András: Gondol-

kodjunk újszerűen a haderőben című cikkéből, Új Honvédségi Szemle 2007/6. szám, 2-11. oldal. 
14 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Akadémia kiadó, Budapest, 1994., 628. old., 
15 Magyar értelmező kéziszótár, I. kötet, szerk.: Juhász J. és társai, Akadémia kiadó, Budapest 1985, 551. old. 
3 Samuel P. Huntington: A katona és az Állam, Zrínyi Kiadó és az Atlanti Kutató és Kiadó Társulat, Budapest, 1994, 13. old. 
17 Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédségre vonatkoztatva igaz –e ez az állítás, nem tartozik a témához, így ezen a he-

lyen most nem térek ki rá. 
18  S.P. Huntington, Uo. 17.old. 
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A hivatás másik ismérveként a felelősséget, mégpedig a hivatás gyakorlójának társa-
dalommal szembeni felelősségét határozta meg, megfogalmazása szerint: „A hivatásos 
szakemberre szolgáltatásának általános és létfontosságú jellege, valamint szaktudásának 
monopóliuma azt a felelősségteljes kötelezettséget rója, hogy nyújtsa is ezt a szolgáltatást, 
valahányszor a társadalom ezt megköveteli. A társadalmi felelősség az, ami a hivatásos em-
bert megkülönbözteti a csupán intellektuális szakismeretekkel rendelkező egyéb szakembe-
rektől”.19 A katonai hivatás gyakorlója a haderőn keresztül a biztonság egy szegmensét 
nyújtja a társadalomnak, ebből fakadóan felelőssége az erőszak társadalmi igények szerinti 
kezelésében illetve annak alkalmazásában jelenik meg. 

                                                

A harmadik ismérvként a testületi szellemet emeli ki, amely értelmezésében: „valamely hi-
vatás tagjainak közös, az őket, mint csoportot a laikustól elválasztó szerves egység és tudat ér-
zete. Ez a kollektív érzet a professzionális hozzáértéshez nélkülözhetetlen hosszú kiképzésben 
és fegyelemben, a hivatás tagjait összekötő közös munkában, valamint az egyedülálló társadal-
mi felelősségben való osztozásban gyökerezik”.20 

Azok, akik ismerik a Magyar Honvédség belső viszonyait, könnyen meg tudják ítélni, 
hogy állunk a Huntington-i értelmezésű professzió megvalósításában.21 A testületi szellem a 
katonai szervezet lelke, annak a kohéziónak a központi eleme, amely nélkül a hadsereg, 
csak a katonák és technikai eszközök sokaságának tekinthető. A szervezeti sikerek az 
egyéni teljesítményekre alapulnak, de ugyanakkor ezeknek az egyéni teljesítményeknek 
akkor lesz meg az értéke, ha a szervezet céljainak teljesüléséhez járulnak hozzá. A szüksé-
ges konvergencia megteremtése csak részben tervezési és szervezési kérdés, de viszonyla-
gosan értelmezett maradéktalansággal csak akkor valósulhat meg, ha a tevékenységek 
komplex rendszerében a feladatokat végrehajtó személyek egyrészt, pontosan (de a hely-
zethez szükséges rugalmassággal) hajtják végre a feladatokat, másrészt, a szakma szabá-
lyai, a szervezet iránti elkötelezettség és a kötelességtudat mellett tetteiket mentális és fizikai 
aktivitást serkentő lojalitás vezérli. A lojalitás tölti ki azt az űrt, amely a tervezés és szervezés 
természetes pontatlanságaiból22 fakad, amely a fent említett rugalmasságot eredményezi 
abban az értelemben, hogy a cél elérése érdekében folyamatosan összevetve a kapott fel-
adatot a kialakult helyzettel, tevékenységét úgy alakítja, hogy figyelembe veszi a helyzetek 
változásainak hatását a végrehajtásban résztvevők (ebben a vonatkozásban együttműkö-
dők) lehetséges és valós reakcióival. A katonai szervezetek feladatait, a célok elérésének 
módját tekintve, a lojalitás részleges vagy teljes hiányának lehetséges következményei tragi-
kusak lehetnek a katona környezetében lévők tekintetében. 

A testületi szellem, és egyáltalán a szervezeti kultúra, mint értékek összefüggő rendszere 
vonatkozásában felmerül a környezethez való igazodás problémája, különösen, ha a környezet 
tartja fenn a szervezetet. A problémát konkretizálva, mennyire egyeztethető össze a társadalmi 
értékrenddel, a haderőben meglévő szervezeti értékrend? Tolerálja -e, s ha igen, miért, és 
milyen mértékben a fenntartó társadalom, az értékrend szempontjából deviánsnak minősülő 
haderejét illetve annak működési rendjét? A válasz egyértelműen igen, hiszen a világban körül-
tekintve, az államok döntő többsége rendelkezik haderővel. Ugyanakkor, arra vonatkozólag, 
hogy az adott társadalom elfogadja -e a haderejét összetartó, belső viszonyait meghatározó 

 
19  S.P. Huntington Uo. 14. old. 
20 S.P. Huntington Uo. 15. old. 
21 Huntington a professzióra vonatkozó ismérveit az USA kulturális környezetében határozta meg, így számunkra (stratégiai 

távlatú) cél lehet, azonban jelen adottságainkat és körülményeinket figyelembe véve releváns elvárás még nem. 
22 A pontatlanság természetes okai többek között az emberi agy képességeinek korlátai, az együttműködésből adódó „apró” 

félreértések, a hierarchiából, hatalomból és egoizmusból fakadó torzító hatások, információs bizonytalanságok, különösen a 
jövő értékelésének és meghatározásának vonatkozásában.  
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kulturális értékrendet, már nehezebb lenne válaszolni, mert komoly gondolkodásra késztetne 
annak elemzése, mennyire tekinthető természetesnek a katonai szervezet értékrendje. 

A rendszerváltás utáni magyar politikai elit által modernnek tekintett társadalmak az 
egoizmuson, az individuum központi szerepén, a liberalizmuson, a mindent átható (de azért, 
jelentős korlátok közé szorított) szabadság eszményén alapulnak, szemben a haderő, ezek-
kel szinte tökéletesen ellentétes belső működtető értékeinek rendszerével. A katonai szerve-
zet alapvető értékei a civil társadalom egy jelentős részében olyan idegenkedést vált ki, 
amely révén a katonai szolgálat vállalása ma szinte perverziónak tűnik. A bajtársiasság, ön-
feláldozás, elkötelezettség olyan értékek, amelyek egy munkaszervezetben nehezen értel-
mezhetőek, de sajátos (az önérdek érvényesítésének eszköze) megközelítésben mégis jelen 
vannak. Ebben a szemléletben, a munkavállaló csak akkor érheti el céljait (foglalkoztatás, 
jövedelem megszerzésének lehetősége), ha ezeket az értékeket a szervezet vonatkozásá-
ban magáévá teszi, tehát a közvetlen, kézzelfogható haszon reményében teszi mindezt.  
Ugyanakkor, a haderő elméletileg nem egy csoport, vagy gazdasági érdekközösség érdeké-
ben szerveződik és működik, hanem a társadalom, tágabban a nemzet szolgálatában áll, 
melynek irányító testülete az állam. A katonai szolgálat vállalásának célja részben az ön-
fenntartáshoz szükséges jövedelem megszerzése, részben az értékekkel való egyetértés 
révén a magasabbrendű, de közvetlen hasznot nem hozó célkitűzések megvalósításához 
való egyéni hozzájárulás lehetősége. A katonai szolgálatvállalás motívumában a két rész 
aránya határozza meg az egyén szempontjából azt, hogy miként tekint a szolgálatra, foglal-
kozásként, avagy a testületi szellem valós meglétéhez szükséges hivatásként.  

A haderő sikeres működtetéséhez, feladatának teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy az 
állomány egésze, vagy legalábbis a hatékony és célirányos működtetéshez szükséges „kriti-
kus tömeget”23 meghaladó része hivatásként tekintsen a katonai szolgálatra24. Ezt a „kritikus 
tömeget”, figyelembe véve a szakmai képzettséget, az általános műveltséget, a társadalmi 
és szervezeti szerepet25, a szervezeti érdek érvényesítésének lehetőségeit, leginkább a tiszti 
kar minőségi és mennyiségi mutatóival lehet biztosítani. 

Figyelembe véve a rendszerváltás körülményeit, az azóta eltelt időszak társadalmi és 
haderőben zajló folyamatait, komoly eltérés tapasztalható a professzionális haderő ismérvei-
nek teljesülési feltételei és a haderő jelenlegi helyzete között, elsősorban a hivatás jelleghez 
köthető mentális háttér tekintetében. A társadalom értékrendjének piacgazdasági viszonyok-
hoz történő igazodása eredményeként, az ember értékét a munkavégző illetve önérdek érvé-
nyesítő képessége határozza meg. Ebben a megközelítésben az a sikeres ember, aki egyéni 
érdekeinek megfelelően éli életét, sikeressége látványos elemekkel, presztízsjavak tömegével 
kerül igazolásra. A haderő jövedelmi viszonyait tekintve, a katonák többségére nem a sikeres-
ség látszatát keltő, társadalmi tekintélyt kiváltó életvitel a jellemző, igaz, a szervezeti kisebb-
ség, ehhez a hátteret nem a jövedelméből biztosítja.  

                                                 
23 Szubjektív értelmezésben a „kritikus tömeg” kifejezése azt az értelmet takarja, amellyel a szervezet pillanatnyi hatékony és 

megbízható működését biztosítani lehet. Ebben a vonatkozásban leegyszerűsítve, csak a személyi állományra vonatkoztat-
va, a kifejezés matematikai értékét a mennyiség és a minőség szorzata adja, kiegészítve azzal a nehezen meghatározható 
értékkel, amelyet a közösség együttműködési hatékonyságának nevezhetnénk. A minőség alatt nem csak a szakmai képes-
ségek színvonala, hanem az ennek érvényesítéséhez szükséges szervezeti eljárások és lehetőségek, mentális képességek 
és akarati tényezők értendők.  

24 A haderő szervezete, és az állomány közötti viszonyt, ennek befolyásolási lehetőségét tárgyalja Krizbai János, „Az egyén és a szervezet 
kapcsolata, humán feladatok a Magyar Honvédségben” címmel megjelent cikkében, Hadtudomány 1993/2. szám. 80-88. oldal. 

25 A témára vonatkoztatva mutat be néhány szakirodalmi megközelítést Gál Anna: A hivatásos katona társadalmi szerepéről 
című cikke, Hadtudomány1999/3-4. szám. 87-93. oldal. 
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A huntingtoni „hivatás” értelmezés mellett megjelentek más megközelítések is, amelyek el-
sősorban (a hivatás és a foglalkozás megkülönböztetése mellett), a katona és a haderő társa-
dalmi környezetéből és az ebből fakadó szerepéből vezetik le az ismérveket és jellemzőket.26   

Tartalmában jobban megfogható, és a magyar viszonyokhoz (a társadalmi elismerést és 
a testületi szellemet tekintve mindenképp) jobban igazítható, Kondor Lajos közelítése a katonai 
professzionalizmushoz: „A professzionalizmus eredője az elhivatottság, amely alapján a tiszt 
elengedhetetlen szükséget érez a tökéletes elméleti felkészülésre és a gyakorlati képességek 
megszerzésére. A professzionalizmus elválaszthatatlan a tiszt jellemzésétől, miszerint: ’a had-
sereg reprezentánsa’. A katonai professzionalizmus jelenti: 

 a sokoldalú szakmai és katonai alapismereteket; 

 a részletes katonai szakismereteket; 

 a kreatív vezetőkészséget; 

 a gyakorlati katonai felkészültséget; 

 a személyes képességeket.” 27 

 

1.1.2. A katonai szervezet sajátosságai 

A magyar haderő feladatorientált szervezeti átalakulása magában foglalja a gazdasági és 
funkcionális hatékonyság elérése mellett a minőségi követelmények teljesítésére való alkal-
masság elérését is. Az átalakítás fő célkitűzései között szerepel a személyi állomány kompe-
tenciáinak kiterjesztése, egyes területeken a meglévő ismeretek alkalmazói szintjének növelé-
se, képességek kialakítása. Ismerve az átalakulás előtti elvárásokat, az új, tartalmában, feltét-
eleiben folyamatosan változó feladatrendszer elemzésekor szembetűnik az, hogy a megkívánt 
kompetenciák körében nincs egységes állásfoglalás, ennek értelmében, a karrier egyes lép-
csőfokaihoz rendelt kritériumok oly mértékben általánosak, hogy az nem teszi lehetővé a sze-
mély célirányos kiválasztását, fejlesztését. Ez, a szervezeti hatékonyság szempontjából nega-
tív jelenség, ugyanakkor az előmeneteli rendszer kidolgozásakor látszólag pozitív lehetősége-
ket teremt, hiszen annak technokratikus megoldásában a szélesen értelmezhető általánossá-
gokat tartalmazó kritériumrendszer révén, szinte bárki kinevezhető valamely beosztásba, va-
gyis a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés esetén, a kompetenciák tekintetében nincs 
olyan megalapozott, tényleges viszonyítási alap, amelynek meg lehetne feleltetni a beosztásra 
aspiráló személyt. A szervezeti tagok szempontjából nem lehet negatív vagy pozitív lehetőség-
ről beszélni, az előjelet az határozza meg, hogy az egyén mennyire tartja fontosnak az előme-
netele tükrében a szervezeti hatékonyságot, hogyan értékeli saját képességeit, összevetve az 
általa a szervezeti hatékonysághoz szükséges pozícióbeli képességekkel. 

A Magyar Honvédségnél döntő szerepe van annak, hogy az állomány, milyen mérték-
ben van megelégedve szervezeten (és áttételesen a társadalmon) belüli helyzetével, lehető-
ségeivel. A szervezet iránti lojalitás jelentősen befolyásolja a hatékony működést, a harcér-
téket. A lojalitás magas szintjének eléréséhez a szervezetnek olyan viszonyokat kell terem-
tenie, amelyben a szolgálatot vállaló rövid és hosszútávon látja megélhetését, fejlődését és 
pályaelhagyását követő elhelyezkedési lehetőségét. 

                                                 
26 Perjés Géza: Olyan foglalkozás, mint a többi? In.: A katonai felsőoktatás korszerűsítése (Tanulmánygyűjtemény, Szerk.: Dr. 

Szabó János, Dr. Holló József, Dr. Czékus János), Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest, 1995 
27 Tanulmányok a katonai felsőoktatás reformjához (Tanulmánygyűjtemény) In.: Kondor Lajos: Koncepció – Tanulmány 51. old.  

MH OKAK, 1992.   
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A haderő hatékonyabb társadalmi integrációjához tisztázni kell azokat a speciális voná-
sokat, amelyek a haderőre, az abban szolgálatot vállaló szervezeten belüli és kívüli lehető-
ségeire hatnak. Az így levont következtetések lehetőséget adnak arra, hogy a szervezeti 
specifikumok ismeretében meghatározható legyen a szervezet által biztosítandó kondíció, 
képesség és kvalifikáció azon minimum szintje, amely hozzájárulhat az egyén életpályájának 
kiszámíthatóságához, a törések minimalizálásához. A szervezet, mint minden, a munkaerő-
piacon jelenlévő szervezet önmaga kell, hogy gondoskodjon szervezeti tagjai, mint erőfor-
rások hatékony felhasználási körülményeinek kialakításáról, a rendszer inputját biztosító 
konverziós feltételrendszer meghatározásáról és kialakításáról. Ehhez kapcsolódó, de a tár-
sadalmi felelősséget is jelző szervezeti feladat, a rekonverzió28 lehetőségének megteremté-
se, amelyhez értelemszerűen tevőlegesen csatlakoznia kell az állam és a társadalom min-
den részének. A szervezeti humánerőforrás gazdálkodás feladatainak értelmezéséhez, vizs-
gálatához és aktuális feladatainak meghatározásához elengedhetetlen az alábbi szervezeti 
sajátosságok áttekintése.  

Sajátos feladatrendszer.  A haderő a társadalom általános értékrendjétől eltérő fel-
adatokat hajt végre. Rendeltetéséből adódóan az erőszakkal, annak kezelésével illetve 
szükség esetén alkalmazásával teljesíti küldetését. Az erőszak a konfliktus egyik, egyben 
legsúlyosabb megjelenési formája. A haderő a hagyományos katonai jellegű konfliktusokat 
meghatározott eljárásokon alapuló cselekvéssorozatok kombinációjával oldja meg. Az eljá-
rásokat összességében (a tudományos pontosság mellőzésével) harcnak illetve harceljárás-
nak nevezzük. Sajátosságuk, hogy ezek olyan eszközök (fegyverek) alkalmazásával kerül-
nek megvívásra, amely az ellenség, mint ellenfél harcképtelenné tételét, megsemmisítését 
eredményezi. Ez az eljárás, és eszközrendszer a társadalmi életben nem elfogadott, sőt a 
társadalmi életet szabályozó törvények által tiltott. Ebből adódóan a társadalmak jellemzőit, 
törvényszerűségeit feltáró tudományok alapkategóriái és fogalomrendszere a haderőre és 
annak tevékenységeire csak korlátozásokkal érvényesek. A katonák nem katonának szület-
nek, és nem is a sajátos katonai feladatrendszerhez igazodva nevelik fel őket. Konfliktust 
eredményez a társadalmi értékrendből történő „átállás”, a társadalom által tiltott, viszont a 
haderő által megkövetelt tevékenység végrehajtása. Belső konfliktusokat eredményezhet (a 
kezdeti időszakban eredményez is) a katonai tevékenységek mindazon velejárója, amely a 
normál társadalmi értékrenddel nem összeegyeztethető. Háborús viszonyok között a pa-
rancsnoki karrier befutásának egyedien gyors lehetőségét a harci tapasztalat, az alacso-
nyabb parancsnoki beosztásban egyszer vagy többször bizonyított sikeresség biztosítja. Eh-
hez természetesen az a tény is hozzájárul, hogy a parancsnoki beosztásokban (főleg a hie-
rarchia alsóbb szintjein) a sérülések és elhalálozások miatt meglehetősen nagy a fluktuáció. 
A két utóbbi tényből adódóan, a karrier befutásához a rátermettség bizonyításán túl, gyakran 
és eredményesen át kell hágni a szervezet hátterét biztosító társadalmi normákat, s elvonat-
koztatva, mások élete árán valósulhat meg. 

Sajátos feltételek. Az előbb említett sajátos feladatrendszert olyan fizikai és pszichikai 
feltételek között kell végrehajtani, amelyek a társadalom tagjainak többsége számára nehezen 
fogadható el. A politikai jogok („civil” állampolgárhoz képest) csorbítása, az önállóság részle-
ges elvesztése, a döntési szabadság parancs általi korlátozása stb. mellett, idetartozik eseten-
ként a komfort szinte teljes hiánya, a kényszerű összezártság, a feszített munkatempó, és a 
közvetlen veszélyek közötti feladatvégrehajtás. A felsorolás csak töredéke a sajátos körülmé-
nyeknek, de jelzi, hogy a konfliktusok kialakulásának milyen nagy a lehetősége, még akkor is, 
                                                 
28 A rekonverzió elméletére és gyakorlatára vonatkozóan nyújt alapos áttekintési lehetőséget Bányai Kornél: Vissza a civil élet-

be: a logisztikai tisztek példája címmel megjelent tanulmánya, Védelmi tanulmányok 58. szám, ZMNE SVKI, Budapest, 2004., 
ISBN 963 9517 046 
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ha a katona békeidőben csak a napi életét éli a laktanyában. A körülmények egy részét, az 
állam biztosítja (logisztika, infrastruktúra), ennek minősége és mennyisége (a gazdasági lehe-
tőségeken belül) az állam politikai céljaitól függ. Azt, hogy a haderőnek milyen szerepet szán 
az állam a politikai érdekeinek érvényesítésében, részben jelzi haderejének minősége, ellátott-
sága. A feltételrendszer specialitásai felvetik annak problematikáját, hogy a szervezeti karrier 
sikeresen folytatható -e más, civil munkaterületen, szervezetben, ahol a haderőtől eltérő nor-
mák érvényesülnek. A haderő sikerességéhez a működési rend fenntartása érdekében sajátos 
tartalmú „átszocializálódásra” van szükség a személyi állomány teljes körében. A szervezetben 
zajló folyamatok, a célkitűzések (elvonatkoztatva azok tényleges tartalmától) a polgári szféra 
szervezeteihez hasonlítva, nem térnek el markánsan, ugyanakkor az ezekhez való viszonyulás 
iránti követelmény érvényesítési eszközrendszere olyan specifikumokat hordoz magában, 
amelyek a haderőn kívül csak kevés szervezetben találhatók meg.  

Sajátos képességek. A haderő hadrafoghatóságát, vagyis a célok elérésére való al-
kalmasságot a fizikai paraméterekkel jól meghatározható technikai fejlettséggel szokták 
mérni. A tájékoztatások, híradások rendszerint arról szólnak, milyen új fegyverrendszerek 
kerültek rendszeresítésre, milyen tűzerőt jelentenek ezek az eszközök, milyen terepjáró vi-
szonyokkal rendelkezik egy jármű. Ezek elengedhetetlenül szükségesek a sikeres tevékeny-
séghez, de mivel önmagukban csak élettelen dolgok, hozzáértő, kiképzett kezelőszemélyzet 
nélkül semmit nem érnek. A kiképzettség fogalmához is rendszerint a technikai eszközök 
kezelésének szintjét, a pontos lövések leadásának képességét, az alakiasságot, ügyességet 
kapcsolják. Természetesen ezek a tulajdonságok is fontosak. Azonban a tartós siker eléré-
séhez olyan tulajdonságok és képességek is kellenek, amelyek nem látványosak, a külső 
szemlélő csak következtetni tud meglétükre, illetve hiányukra. Az egyéni hősök szerepe, 
esetenként jelentős lehet, de jellemzőnek nem mondható az erre való igény. Sokkal inkább 
összetartó, a kitűzött cél elérésére elkötelezett, egymásért a tűzbe menő csoportokra, alegy-
ségekre van szükség. Ha az alegységben van tíz, katonai ismeretek szempontjából jól felké-
szített, de egymás képességeit nem ismerő katona, akkor van egy olyan alegység, amely 
minden tagja jól felkészített, viszont még nem mondható el, hogy van egy jó alegység. Eb-
ben az értelemben, a haderő valódi képességeit nem az egyén, hanem az alegység, és ezek 
szerves együttműködéséből hierarchikusan épülő egységek, magasabb egységek hordoz-
zák. A társadalom és az állam működésének biztosításához szükséges sajátos képesség, az 
egyének, azok formális és informális szerveződéseinek együttműködési képessége és haj-
landósága nélkül semmit sem ér, és ezeket, csak a gyakorlati tevékenységek közös végre-
hajtásán keresztül lehet elérni. Az együttműködési hajlandóság, mint morális elem, a közös-
ség erejéhez hasonlítható, ugyanakkor a haderő szervezetei szociológiai értelemben még-
sem közösségek, hiszen az értékrendek azonossága, az önkéntességen alapuló szervező-
dési elv, a viszonylagos zártság követelménye nem érvényesül. A katonai közösségek (s 
ennek legmagasabb szintje a haderő egésze) működése a fegyelmen, s az ebből fakadó 
kötelességtudaton, elkötelezettségen, bajtársiasságon, lojalitáson alapul. A katonák egyéni 
értékrendje a szerveződés szempontjából annyiban másodlagos jelentőségű, amennyiben az 
nem zavarja a szerveződés (szervezeti egység) működését. A katonák, bár a szervezet egé-
széhez önként csatlakoznak, önmaguk nem határozhatják meg sem a tényleges szolgálattel-
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jesítés szervezeti egységét, sem helyét, sem pedig funkcionális szerepüket29, csak a szolgá-
latról való lemondással (szerződés felbontásával) befolyásolhatják a fentiekben bekövetkező 
változásokat.30 A haderő a társadalomban működő oktatási rendszerből, a munkaerőpiacon 
megszerzett szakmai kvalifikációkból építkezik, tehát a speciális katonai képességek alapja 
nem a haderőben kerül kialakításra, hanem az iskolában, a munkahelyen és a közéletben. A 
hadsereg, az ott megszerzett képességeket célirányosan továbbfejleszti, új elemeket épít be, 
mindezt oly módon, hogy az egyéni képességek egymásra építésével egyidejűleg fejlődik a 
katona, és az egyes egyének képességeinek összekapcsolásával fejlődik az alegység is. 

A professzionális haderőben a képességek bővülésével és egyben specializálódásával 
válik lehetővé a szervezeten belüli karrier, amennyiben ezt a szervezeti érdekek megkíván-
ják, és a szervezeti lehetőségek biztosítják. A birtokolt képességek szintjét a szervezeti egy-
ség beosztási hierarchiájában elfoglalt hely jelzi, az ehhez rendelt rendfokozat pedig, lehető-
séget biztosít a szervezeti struktúrában, a működési rendszerben a beosztás funkcionális 
jelentőségének hozzávetőleges megítélésére. A karrier lehetősége az egyén oldaláról a ké-
pességek viszonylatában a szakmai ismeretek szervezett formában, vagy autodidakta mó-
don történő fejlesztésével teremthető meg, szem előtt tartva azt, hogy míg a parancsnoki 
vonalon a magasabb beosztás betöltése nagyobb látókört is megkíván, addig a szakmai vo-
nalon érvényesülő karrierhez elmélyültebb specializált ismeretek, az ehhez kapcsolódó szű-
kebb, de fókuszáltabb látókör a megkívánt képesség.      

Sajátos felkészülés. A speciális feladatok végrehajtásához szükséges képességek ki-
alakításához, az éles helyzetek lehetséges következményei miatt, csak szimulált környezet-
ben készülhet fel a haderő. A felkészítés során begyakorlásra kerülnek az egyes mozdula-
tok, mozzanatok és eljárások. A katonák megszerzik azokat az ismereteket, amelyek révén 
sikeresen teljesíthetik egyéni és kollektív feladataikat. A haderő feladatrendszerének átalaku-
lásával, bővülésével előtérbe került a nem háborús műveletek során adódó problémák meg-
oldására történő felkészülés. A speciális feladatok jellege nem teszi lehetővé az éles szituá-
ciók felkészítő jellegű megoldását, hiszen a hiba súlyos következményekkel járhat. Ebből 
adódóan a felkészítésben jelentős szerepet kap az esettanulmányokon alapuló, beállított 
szituációk megoldása. Törekedve az élethűségre, esetenként a kockázat okozta stressz pót-
lására mesterséges, de nem helyzetidegen elemeket is beépítésre kerülnek. A felkészítés 
tárgyát képező feladat valódi konfliktuskörnyezetét nem lehet mesterségesen előállítani, bár 
erre történtek egyéni kísérletek. A hazai jogrendszer nem engedi a kiképzés során mester-
séges, de valós veszélyhelyzet kialakítását. Ez a korlát érthető az élet, és a testi épség vé-
delme szempontjából, ugyanakkor az is igaz, hogy a mesterségesen „ártalmatlanított” ellen-
séggel szembeni harc, ahol csak imitálják a kiképzendő katonára leselkedő veszélyeket, 
nem készít fel a harctér, magatartást és gondolkodást módosító stresszes légkörére. A be-
gyakorolt fogások automatizmusainak működése, a reakcióidők is megváltoznak a stressz 
hatására, s ez végzetes következményekkel járhat. Természetesnek kell tekinteni azt az el-
lentmondást, amely a katona gondolkodásában keletkezik, amikor a kötelességtudatot elő-
térbe kell helyezni az életösztönnel szemben. Ezt, a felkészítés során nem lehet előidézni, 

                                                 
29 A jelentkezéskor viszont jelezhetik azt, hogy milyen fegyvernemnél, illetve szakcsapatnál, melyik helyőrségben, esetleg alaku-

latnál és milyen beosztásban szeretnének szolgálatot teljesíteni, azonban ezek teljesülését a haderő nem garantálhatja. A 
fenti igények teljesíthetőségét a haderő mindenkori igényei illetve a jelentkező fizikai és szellemi kvalifikációi, tapasztalatai, 
előképzettsége határozza meg. Megjegyzésre érdemes, hogy a szerződés megkötése érdekében, esetenként szóbeli ígére-
tekkel garantálták az igények kielégítését, s ennek következménye lett az a csalódás, amely a szervezet idő előtti tömeges 
elhagyásának részbeni oka lett, s ez nem tett jót a haderő hírnevének sem. A szociális helyzetük döntő lehet a szolgálattelje-
sítés helyőrségének meghatározása szempontjából, de csakis a szolgálat érdekének függvényében. Összességében, a 
szervezeti humánum függvénye az egyéni érdekek érvényesülési lehetősége. A döntési szabadság elvesztését, a szervezeti 
tagsághoz kapcsolódó juttatásokkal, az ösztönzési rendszerrel, a karrier lehetőségével kompenzálja a szervezet. 

30 A gyakorlatban, a szabályzat adta lehetőségek között véleményt nyilváníthatnak, élhetnek az érdekérvényesítés eszközeivel, 
jogorvoslati lehetőségekkel, de ezek jórészt csak a béke időszakban érvényesek. 
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viszont a rutin megszerzésével, a bizalom és önbizalom kialakításával csökkenteni lehet az 
éles helyzetek okozta feszültséget. A parancsnoki állomány egyénként és parancsnokként is 
találkozik a problémával. Az imitált helyzetekben történő felkészítés miatt, a parancsok vég-
rehajtásának minősége a fegyelmezettségen múlik, a beosztottak reakciói kiszámíthatók. 
Ebben a helyzetben a parancsnok nem tud eredményesen felkészülni a váratlan beosztotti 
reakciókra, nem lehet megállapítani, az egyik legfontosabb vezetői képességének, az opera-
tivitásának szintjét, minőségét. Ennek fejlesztésére a békefelkészítés időszakában ugyan 
van lehetőség a gyakorlatok mozzanataiba beépített váratlan helyzetekkel, de ezek is inkább 
a problémamegoldó képesség fejlesztésére alkalmasak, mint a stressz okozta pszichikai 
gátak csökkentésére, arról nem beszélve, hogy a harctéri események olyan extrém kimene-
teleket is eredményezhetnek, amelyek modellezésére a felkészítés során nincs lehetőség, s 
talán jelentős részük fel sem merül, mint potenciális stresszforrás.   

A felkészítés során jelentős szerepet kap az egyének által birtokolt képességek össze-
kapcsolása, az alegységek összekovácsolása. Békeidőszakban is tapasztalható fluktuáció 
az alegységeken belül, háborúban ez, a feladatok lehetséges következményeiből adódóan 
természetesnek hat. Az összekovácsolás során, a szakmai együttműködés magas szintre 
emelése a kiképzési cél, ugyanakkor ennek elérése azt is megköveteli, hogy az együttmű-
ködni kényszerülő katonák kvázi közösséget alkossanak, amely ebben az összefüggésben a 
kényszert, mint módot felismert, megvalósítandó érdekké alakítja át. Az együttműködés el-
engedhetetlen motivációja a valamilyen szinten érvényes közös érdek, cél és értékrendszer, 
ennek tudatosítása, illetve kialakítása a parancsnok felelőssége és feladata. A katonáknak, a 
szocializáció e speciális tartalmú és formájú légkörében el kell tudniuk fogadni egymást és a 
parancsnokot, még akkor is, ha valójában nem ismerik az adott személyeket. Ez, a haderő 
felkészítési rendszerével szemben olyan követelményeket támaszt, amely személyiségi és 
szakmai vonatkozásban biztosítja az egyes beosztott katona és parancsnok „instant” alkal-
mazhatóságát idegen személyi környezetben. Ezt, a tapasztalatok szerint az alkalmazóké-
pes, gyakorlatorientált tudás birtoklásával lehet elérni, amelynek következménye a katona 
beosztásához kapcsolódó ismeretek és képességek, szakmai kvalifikációk automatikus meg-
létének feltételezésén alapuló bizalom. Ennek elérésére, csak akkor van lehetőség, ha a 
felkészítési rendszer magas követelménytámasztással csak olyan embereket bocsát ki, akik 
ténylegesen biztosítják ezt, ugyanakkor az előmenetel lehetősége csak azoknak válik valós-
sá, akik erre képességeik alapján rászolgáltak.  

Ellenséges környezet. A társadalmi életben még a kemény piaci viszonyokat tekint-
ve sem találkozunk olyan területtel, ahol a célokat olyan aktív ellentevékenységgel szem-
ben kell elérnünk, ahol az ellenfél (ellenség) a fizikai létet veszélyezteti. Ez a veszély, 
számtalan formában és módon, bármely irányból fenyeget. A feladatvégrehajtás területén 
levő jól kiképzett katonák tisztában vannak ezzel, ezért a „lazítást” nem engedő légkör 
megköveteli a folyamatos éberséget, koncentrációt. A permanens pszichikai terhelés gya-
nakvóvá, feszültté teszi a katonákat, ennek köszönhetően a legkisebb nézeteltérés is pilla-
natok alatt hatalmas, tettlegességig fajuló konfliktussá alakulhat. Az ilyen jellegű konfliktus 
az egyéni kapcsolatok romlása mellett a csoport morálját is rombolja, az összetartás hiá-
nyában csökkenti a feladatok sikeres végrehajtásának lehetőségét, a csoport, és ezen be-
lül az egyének túlélési esélyeit. A csoportkohéziót biztosító, nehezen megszerzett bizalom 
pillanatok alatt szertefoszlik, klikkek alakulnak, az együttműködés már csak a fegyelem 
kérdése lesz. A konfliktusok egyre inkább elmélyülnek, a csoport tagjai már nem a vélt 
vagy valós problémák megoldására koncentrálnak, hanem a másik személyére. A felkészí-
tésben az eljárások rutinjának megszerzése mellett a legnagyobb hangsúlyt a tűréshatár 
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felemelésére, a veszélyhelyzethez igazodó magatartásminták sulykolására kell helyezni. 
Ezt a sajátosságot nem lehet tökéletesen ellensúlyozni, viszont megnő a jelentősége a 
preventív felkészítésnek, és a rekreáció biztosításának. 

Ki kell hangsúlyoznom, annak ellenére, hogy egyes békeműveletek érintettjei elvben el-
fogadják a békefenntartókat, a lakosság a béke katonáinak tekinti a pártatlan harmadik felet, 
azonban ez korántsem jelent biztonságot. A hagyományos harc esetén az ellenség jelenléte 
és tevékenysége a felderítési és hírszerzési adatok alapján többnyire jól behatárolható, azo-
nosítása (az egyenruha, felszerelés, tevékenység alapján) viszonylag „könnyű”. Békeműve-
letek esetén, az ellenség jellemzően nem nyíltan és azonosíthatóan jelenik meg, eljárásai a 
legextrémebb megoldásokat ötvözi, a veszélyeztetettség folyamatos, a támadás módszerei-
nek állandó megújulása miatt a védekezés gyakorlatilag a megelőző intézkedések alkalma-
zásával oldható meg. A katonák gyanakvása ebből adódóan mindenre kiterjed, a kisgyer-
mektől, a gyermekét karjában vivő anyán keresztül az elméletileg „szövetséges” helyi rend-
fenntartó erő egyenruhás katonájáig. A preventív intézkedéseket betartó katona a sokszor 
valóban együttműködő lakosság szemében rideggé válik, ami a kapcsolat megromlását, 
majd később az együttműködés hiányát, a passzív ellenállást eredményezi. A folyamat ön-
gerjesztő, hiszen a passzívan ellenálló lakosság egyre inkább ellenségesen tekint a katonák-
ra, később aktívan segíti a terroristákat, majd egy részük önmaga is azzá válik. A konfliktus 
ebben a szituációban csak olyan eszközökkel oldható meg, amelyekkel a katonák nem ren-
delkeznek. A békeműveletekre történő felkészítésben, a fentiekben tárgyaltak mellett szere-
pet kell kapni a kulturális sajátosságok ismertetésének, az egyes sajátosságokhoz történő 
helyes viszonyulás oktatásának. Az ellenséges környezet, mint konfliktusgerjesztő tényező 
súlyát és hatásait tekintve a leginkább figyelemreméltó, emellett a kiemelt figyelmet az is 
indokolja, hogy hazánk szövetségesi kötelezettségeinek eleget téve egyre inkább kiveszi 
részét a terrorizmus elleni harcból, a békeműveletekből. A parancsnoki állomány alapvető 
feladata az általa vezetett szervezeti egység belső rendjének, a fegyelmezettség és az eh-
hez szükséges légkör fenntartása extrém körülmények között is.  

Parancsnokként, katonai szakmai feladatai közé tartozik az alárendeltek biztonságának 
megteremtése a lehetőségek és feladatok maximális figyelembevételével, vezetőként pedig 
kötelessége a tekintély és hatalom birtokában, akár a fegyelmezés eszközeivel is a vezetése 
alatt állók csoportjában a konfliktusok feloldására, illetve amennyiben erre nincs lehetősége, a 
következmények hatásainak elodázására, egy arra alkalmas időpontban történő feldolgozásig 
és döntésig. Erre csak azon parancsnokok készülhetnek fel, akik a békeidőszakban, művele-
ten kívüli területen eredményesen bizonyították pszichikai, szakmai és morális alkalmasságu-
kat. Ebben a vonatkozásban nagy szerepet kap az alegységen belüli informális hatalmi viszo-
nyok parancsnok általi ismerete (ez feltételezi a tartósabb együttműködési hátteret), az infor-
mális vezetővel (vezetőkkel) kialakított kapcsolatának minősége. Jellemzően pillanatnyi, de 
hatékony megoldást jelent a parancsnok hatalmi szóval történő közbeavatkozása, ugyanakkor, 
ha a probléma kezelését átadja az informális vezetőnek (amennyiben nem ő az), az hosszabb 
távon is képes a következmények elhárítására. A konfliktus okát, minden esetben a lehető 
leghamarabb fel kell tárni, a felelősségeket meg kell állapítani, a konzekvenciákat a probléma 
jellegének függvényében közösen le kell vonni, a szükséges intézkedéseket a helyzet ismételt 
előfordulásának megakadályozására meg kell tenni, s nem utolsósorban a felelősségek függ-
vényében a felelősségre vonást arányosan végre kell hajtani. A szervezet vezetése harci kö-
rülmények között más vezetési mentalitást, stílust és módszereket kíván, mint ami a békeidő-
szakban elterjedt, ugyanakkor a békevezetésben alkalmazott fogások alkalmazása során 
szerzett tapasztalat nagymértékben hozzájárul a háborús vezetés sikerességéhez. A harci 
(műveleti területen szerzett) tapasztalattal nem rendelkező parancsnok (de, ez igaz a beosztot-
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takra is), harci környezetben való alkalmazása komoly kockázatokat hordoz magában, a hibák 
következményeinek végzetessége miatt, ezért, bár a hagyományos katonai karrier fontos, s 
ma már természetesnek vett része a műveleti területen szerzett tapasztalat, ismételten felhívja 
a figyelmet a kiválasztás és a felkészítés jelentőségére.  

Sajátos vezetés. A Magyar Köztársaság demokratikus társadalmi rendje, törvények 
által szabályozott gondolati és tevékenységi szabadságot biztosít állampolgárai számára. A 
Magyar Honvédség működési rendje, sajátos rendeltetése nem teszi lehetővé a társada-
lom által preferált értékek maradéktalan átvételét. Hazánkra vetítve is igaz, a demokratikus 
állam hadserege nem működhet az állam mintájára demokratikusan, igaz, a demokrácia 
egyes elemei megjelennek a haderőben, de csak olyan területeken és mélységben, ahol és 
amilyen mértékben nem veszélyeztetik a szervezeti működés elvi hátterét, napi gyakorla-
tát. A haderő vezetése a jogrendszer által támogatva, olyan eszközzel (parancs) történik, 
amely általánosságban kötelező érvényű, s amelynek végrehajtását jogszerűen csak né-
hány esetben lehet, illetve kell megtagadni. Ennek értelmében a parancs, a szervezet cél-
kitűzéseinek megvalósításához szükséges hatalom érvényesítésének majdnem korlátlan 
eszköze, hatóköre tükrözi a haderő hierarchikus (vertikális) felépítését, az alárendeltségi 
viszonyokat. A törvények különösen aprólékosan határozzák meg mind tartalmilag, mind 
formailag a parancs kiadásának követelményeit, részletesen szabályozzák a parancsadási 
jogköröket. Ennek megfelelően részletesen tárgyalja azokat az eseteket is, amelyek men-
tesítenek a parancs végrehajtása alól, sőt egyes esetekben törvénysértőnek minősíti a 
végrehajtását is, ugyanakkor, általánosságban a törvényi szabályozást nem sértő parancs 
végre nem hajtójával, annak végrehajtását nyíltan megtagadóval vagy a parancs tekinté-
lyének rombolójával szemben különös szigorral jár el. A parancs, mint speciális vezetési 
eszköz attribútumai jól érzékeltetik a haderőt jellemző sajátosságokat, a működés belső 
viszonyait. 

A társadalom értékrendjét, a szólás- és véleménynyilvánítási szabadságot gyermek-
korától megszokó felnőtt ember a haderőbe kerülve szembetalálkozik egy olyan rendszer-
rel, ahol az eddigi jogait csak korlátozottan érvényesítheti. Az önállóság részleges elvesz-
tése furcsa, alapvetően kellemetlen érzés, de azt, hogy az egyén komfortérzetét mennyi-
ben befolyásolja, csak az addig megszokott életvitel ismeretében lehetne meghatározni. 
Elmondható, hogy általánosságban nem idegen az embertől a hatalmi alávetettség érzete, 
hiszen felidézi a gyermekkornak azt az időszakát, amelyben döntően a szülő, nevelő hatá-
rozta meg a cselekvések tartalmát és módját, szinte teljesen függetlenül attól, hogy mi erről 
a gyerek véleménye. Az akkor elfogadott engedelmesség alapja jó esetben a tisztelet, 
rosszabb esetben a kiszolgáltatottság, de ez a helyzet a személyiség fejlődésével, s külö-
nösen az életkor növekedéséhez párosuló társadalmi hatásokkal való direkt találkozások 
számának növekedésével jelentősen megváltozik. A viszonylagos szabadság, helyes ne-
velés mellett párhuzamosan a felelősségérzet növekedésével társul, a gyermek szereplők 
között, új hatalmi viszonyok közé kerül, ahol esetleg ő lesz a hatalom valamilyen szintű 
birtokosa. Katonaként, ezt a szabadságot látszólag  és kezdetben ténylegesen  elveszíti, 
ugyanakkor a szervezetben eltöltött idő növekedésével, a szervezeti értékrenddel való 
azonosulással arányosan a szabadság új dimenzióban kerül értelmezésre. Hozzájut a 
szervezet által biztosított erőforrások valamely részéhez, előmenetele révén, a csak alá-
rendeltből, alárendelt és vezető lehet, a kezdetben értelmetlennek tűnő parancsok értelmet 
kapnak, s ha pozitívak a szervezeti körülmények, megtanul bízni parancsnokaiban, az álta-
luk kiadott parancsok helyességében, függetlenül attól, hogy ismeri -e a hátteret, vagy 
nem. Érzékelhető, hogy a szervezetben betöltött pozíció akkor tekinthető megalapozottnak, 
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ha a személyiség szerves fejlődésével jutott el a katona a beosztás betöltéséhez, ennek 
tükrében, az előmeneteli rendszernek biztosítania kell azt a fejlődési hátteret, tapasztalat-
szerzést és az ehhez szükséges időt, amely az egyén éréséhez szükséges. 

A személyek kezelésével kapcsolatos kontakt jellegű problémák és feladatok a pa-
rancsnoki hierarchia alsó szintjeire jellemzőek, míg a ranglétrán egyre feljebb haladva, ezek 
a feladatok többnyire bürokratikus jelleget kapva, a szabályok megalkotásában, intézkedé-
sek és parancsok kiadásában, tehát közvetett módon kerülnek befolyásolásra. A tiszti elő-
menetelhez kapcsolható karrier során, a perszonális kapcsolatokban jelentkező problémák 
gyakorlati kezelése, az ehhez szükséges ismeretek és készségek szintje, a pozíciók változá-
sával átalakul, míg egy részükre továbbra is szükség lesz, többnyire a kauzális összefüggé-
sek felismerése és befolyásolása kap szerepet.  

Sajátos vezetői jogkör. Az előző sajátossághoz kapcsolódóan, a parancsot olyan, er-
re törvényben felhatalmazott személy adja ki, aki a parancs (általában) kötelező érvényessé-
gén keresztül az alárendeltségébe tartozó személyekre, szervezetre vonatkozóan megvaló-
sítja a totális szabályzást. A parancsnoki jogkör sokkal szélesebb lehetőséget biztosít a pa-
rancsnok számára a szervezeti cél eléréséhez, mint bármely más társadalmi szervezet veze-
tőjének. Meghatározott esetekben joga van a személyi szabadság korlátozásához, olyan 
juttatások csökkentéséhez, illetve megvonásához, amelynek érvényesítéséhez a társadalom 
más szegmenseiben csak az igazságszolgáltatásnak van joga. A kibővített jogkör indokolt-
sága a feladatrendszer és feltételrendszer tükrében nem indokol különösebb magyarázatot. 
A sajátos jogkör olyan hatalmat ad az ember (parancsnok) kezébe, amely a jogok mellett 
kötelezettségekkel is jár. Esetenként a parancsnoki jogkörrel rendelkezők elfelejtik azt a 
tényt, hogy a parancsadás jogát azért kapták meg (azért kerültek parancsnoki pozícióba ki-
nevezésre), hogy a törvény szabta kereteken belül, a parancsokon keresztül beosztottaikkal 
biztosítsák az általuk vezetett katonai szervezeti céljainak elérését. A bizonytalanságban 
működő szervezetet nem lehet olyan szinten szabályokkal vezetni, amelyek merevvé teszik 
a rendszert. A problémák megoldása elvi határok közé szorított rugalmasságot kíván, azon-
ban ez esetenként azzal jár, hogy a parancsnok, az általa kiadott paranccsal, mint hatalmi 
eszközzel átlépi a jog és etika, szűkebben a szervezeti kultúra értékrendje által szabott kere-
teket. Nem vitatható, hogy a paranccsal való visszaélések egy része nem szándékosan, illet-
ve nem öncélúan történt, azonban be kell látni, hogy a hatalom sokszor olyan lehetőségek 
megvalósítására is módot ad, amelyek súrolják a törvényesség és etikus magatartás határát, 
esetleg sértik azt.  

Mivel a parancs operatív eszköz a szervezet életébe történő célirányos beavatkozás-
hoz, és ennek eseteit nem lehet egzaktan meghatározni, sok esetben csak a parancs kiadá-
sa után dönthető el helyessége, avagy helytelen volta. Különösen igaz ez abban az esetben, 
ha a parancsnok háborúban vagy békeművelet vezetésekor adja ki, természetszerűleg pon-
tatlan információkra hagyatkozva (s ezzel megnövelve a tévedés lehetőségét) parancsait. 
Döntéseinek helyessége illetve helytelensége felesleges emberáldozatokat jelenthet, valós 
vagy vélt tévedései jelentősen befolyásolják a szervezeten belüli megítélését, áttételesen a 
haderő társadalmi presztízsét.  
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1.2. Összegzés 

A társadalom egészének működtetése az állam feladata, reá hárul a munkamegosztás 
megszervezése, illetve felügyelete. Ebben a munkamegosztásban, minden szervezet sajátos 
szerepet vállal, ennek megfelelően, a szervezetek mindegyike, az általános azonosságok mel-
lett, sajátosságokkal bír, más szervezetekhez képest. A haderő alapfeladata a haza fegyveres 
védelme, a társadalom egészét érintő veszélyek elhárításában való részvétel, s ezek mellett, 
jelenleg növekvő jelentőséggel, a szövetségek katonai feladataiból, politikusaink által vállalt fel-
adatainak megoldása. Az alapfeladatokat tekintve, a haderő speciális viszonyok között hajtja 
végre feladatait, békeidőben erre készíti fel szervezetét és annak tagjait. Ez, a sajátosság meg-
határozza működési rendjét is, amely mindenkor eltér a társadalomban alkalmazott elvi háttértől. 
A haderőben sajátos viszonyok uralkodnak, ez azonban nem lehet ellentétes a társadalom alap-
értékeivel, hiszen a haderő szerves része a mindenkori társadalomnak. A szervezet csak akkor 
lehet társadalmi szempontból is sikeres, ha a katonai szakmai eredmények mellett, tagjai akár a 
szervezeten belül, akár kívül, sikeresnek érzik magukat. Ennek elengedhetetlen része, a pilla-
natnyi komfortérzet biztosítása mellett, az egyének hosszútávon érvényes foglalkoztatási, meg-
élhetési biztonsága lehetőségének megteremtése, amely a szervezet ezirányú részfeladatai vég-
rehajtása mellett, a társadalom egészének együttműködését igényli. A katona nem csak a szer-
vezetben, hanem a társadalomban is hozzájárul az anyagi és szellemi javak megteremtéséhez, 
így indokolt, hogy képességeinek kihasználtsága, fejlesztése ne csak szervezeti szinten, hanem 
a társadalomban is fontos legyen. 

A haderőn belüli karrier megvalósulása, nem csak a szakmai feladatokban nyújtott teljesít-
mény függvénye, az ehhez szükséges emberi tulajdonságok megléte is fontos tényező. A katonai 
szakmai kompetenciák önmagukban, csak az adott beosztás betöltésére teszik alkalmassá a ka-
tonát, de az előmenetelhez ennél több, fejlődési képesség is szükséges. Az erre való alkalmassá-
got csak oly módon lehet elérni, hogy a szakmai ismereteken túl, olyan széles ismeretbázist alakí-
tunk ki a szervezeti tagokban, amelyből tudatos és célirányos fejlesztéssel a szervezeten belül 
újabb karrierlépcsőre léphetünk, vagy ha erre szükség van, más irányú, szervezeten kívüli karrier 
lehetőségét teremthetjük meg. A társadalom, az állam, a gazdaság igényeit, mint a fejlesztés egy 
céljának mutatóját úgy tudjuk meghatározni, ha megvizsgáljuk azokat a specifikumokat, amellyel a 
haderő, más szervezetekhez viszonyított különbözősége jellemezhető. Ugyanakkor, a sajátossá-
gok ismerete lehetővé teszi, hogy a haderő, mint a munkaerőpiac egy jelentős szereplője, olyan 
ajánlatokkal lépjen ki a munkavállalók körébe, hogy ajánlataival mindenkor vonzóvá tegye a szer-
vezetet, s hogy a belső viszonyok rendezettsége révén, csak a természetes fluktuációból eredő 
hiányokat pótolva, csak a számára leginkább megfelelő munkavállalókkal kössön szerződést akár 
hivatásos, akár szerződéses katonáról, vagy éppen polgári állományról legyen szó.   

1.3. Részkövetkeztetések 

1. A szervezeti célok csak akkor valósíthatóak meg, ha a szervezet tagjai és a funkcio-
nális megfelelést elváró társadalom is tisztában van a professzionalitás szintjének tartalmi és 
formai követelményeivel. A szervezeti vezetés által hangsúlyozott, szinte tényként érzékelte-
tett professzionális haderő még nem valósult meg, s tekintve a jelen állapotokat, hosszú és 
rögös út vezet megvalósulásáig. Az önkéntesség csak része lehet a szervezet 
professzionalitásának, de inkább eszköznek, mint célnak tekinthető. A fogalom tisztázása 
hozzájárul a célrendszer feladat és idő szerinti lebontásához, ennek szervezeten belüli 
kommunikálása, a „kézzel fogható” valós részeredmények megismertetése elősegítheti a 
kedvezőtlen körülmények időleges elfogadását, a lojalitás erősödését. 
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2. A szervezeti kultúraváltás31 alapvető eleme a szervezeti kötődés erősítése, melynek 
anyagi elemei másodlagosak, de nem elhanyagolhatók. A lojalitás és a hivatástudat érték-
rendi alapja közös, működési mechanizmusa szinte teljes mértékben megegyezik. A profesz-
szionizmus, s különösen Huntington-i értelmezése rámutat arra, mely területeket kell és lehet 
mesterségesen befolyásolni, fejleszteni a szervezetnek, s melyek azok a jelenségek, folya-
matok, amelyek indirekten, az előzőek változásához kapcsolódóan alakulnak ki. A testületi 
szellem a körülmények függvényében „érik” olyanná, amely az emberi és szervezeti kultúra  
oldaláról támogatja a professzionális haderő kialakulását.    

3. A professzió ismérveinek filozófia oldaláról történő vizsgálata, értelmezése, a követ-
keztetések szervezeti adaptációjának végrehajtása lehetőséget teremt arra, hogy a képzés-
ben, felkészítésben olyan pedagógiai és szakmai célok kerüljenek kijelölésre, amelyek telje-
sülése, az egyén oldaláról teszik elérhetővé a szervezeti célokat. A professzionalitás illetve 
az arra irányuló igény beépítése a szervezeti kultúrába csak akkor lehet eredményes, ha az 
egyes ismérveket az egyén is azonosítani tudja saját magára vetítve, mely alapján önállóan 
megállapíthatja helyzetét, fejlődésének szükséges irányát.  

4. A Magyar Honvédség társadalmi integrációs törekvései sikerességét alapvetően be-
folyásolja az, hogy a társadalom megérti-e, egy nemzeti haderő jelentőségét, belátja-e, sajá-
tos működési rendjének szükségességét, átérzi-e felelősségét ebben a kérdésben. A had-
erőnek fel kell ébresztenie a társadalom érdeklődését, hiteles tájékoztatásokon keresztül 
felszínre kell hozni azokat az értékeket, amelyeket a haderő képvisel, s amelyekre a társada-
lomnak is szüksége lenne. Ehhez, a média minden csatornáját fel kell használni, olyan em-
berek, közéleti személyiségek bevonásával, akik valódi és klasszikus értékeken alapuló te-
kintéllyel rendelkeznek. Meg kell értetni a társadalommal, a haza védelme az ő feladatuk, a 
Magyar Honvédség, ehhez csak egy, olyan sajátosságokkal bíró eszköz, amelynek haté-
konysága rajtuk múlik. 

2. A Magyar Honvédség humánerőforrás biztosításának háttere 

2.1. Előzmények 

A fejezet tárgyalását megelőzően, mivel témája részben kapcsolódik hozzá, fontosnak 
tartom előrebocsátani, hogy nézeteim szerint a rendszerváltás alapvetően nem ideológiai 
okok, hanem a szocializmushoz kapcsolódó értékrend fenntartása gazdasági bázisának ösz-
szeomlása miatt következett be. Ezen felül, olyan irritáló jelenségeket termelt ki a rendszer, 
amelyek nem voltak összeegyeztethetők a társadalom többségének létfeltételét meghatáro-
zó normákkal. A haderő, bármennyire is „elszigetelten” működött a társadalomtól, része volt 
annak, feltételeit a társadalom, és az állam határozta meg, az állomány személyében, csa-
ládján és rokonságán, ismerősein és barátain keresztül is részese volt a társadalmi esemé-
nyeknek. A szervezet belső viszonyainak szabályai eltértek a társadalmi élet gyakorlatától, 
de általánosságban megállapítható, míg a negatívumok szinte azonnal begyűrűztek a szer-
vezetbe, a változások pozitívumai jelentős késéssel, és meglehetősen „letompulva” kerültek 
be a szervezetbe, ha egyáltalán bekerültek. A haderő, a korábbi félelmekkel ellentétben, 
nem volt gátja a társadalmi változásoknak, még csak a veszélye sem állt fenn annak, hogy a 
katonai szervezet egésze, fellépésével meggátolja a rendszerváltást, annak sikerességét. 
Vitathatatlanul része volt a Magyar Néphadsereg feladatának a „belső funkció”, azaz a rend 
„helyreállítása”, de ennek gyakorlása, még ha a politikai vezetés által (talán) kívánt lett volna 

                                                 
31 A témával foglalkozó Prof. Dr. Szabó János az „Önkéntes haderő szervezeti kultúraváltás” című könyvében (Zrínyi Kiadó, 2006.) 

részletesen és összefüggéseiben tárgyalja az önkéntes haderő szervezeti kultúrájának kívánt elemeit, az „áttérés” feladatait.  
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is, a haderő vezetése, s különösen személyi állományának hozzáállása miatt is, az ellehetet-
lenült.  

A haderőben meggyengült a pártideológia pozíciója, annak ellenére, hogy a karrier, 
szinte elhagyhatatlan feltétele a párttagság volt, illetve az ideológiai munkának jelentős szer-
vezeti bázisa és a napi működést minden téren átszövő tere volt. Ennek hatóereje az idők 
során jelentősen lecsökkent, már a rendszerváltást megelőző években is formálissá, „papír-
munkává” vált az ideológiai nevelés, különösen az oktatói és parancsnoki állomány részéről, 
de elmondható, hogy a „politikai munkások” jelentős része is inkább kötelességtudatból vé-
gezte munkáját, mint meggyőződésből. Nagy jelentőséggel bírt az is, hogy az állomány élet -
és munkakörülményei jelentősen romlottak a rendszerváltás időszakára, nem látták azt a 
jelent és jövőt, (de, még ezek előfeltételeinek meglétét, vagy teljesítésének szándékát sem). 
amelyet ígértek nekik, mint katonáknak és állampolgároknak. Némileg összefoglalva az elő-
ző gondolatokat, a haderő egészében, de különösképpen a hivatásos állományban meglévő 
„értékválság” okainak kialakulására a következő tényezők hatottak: 

1. A hivatásos állomány nem érzékelte sem anyagilag, sem erkölcsileg a társadalmi 
szerepéhez kapcsolódó megbecsülést; 

2. A szervezeti működés feltételeinek változásához, nem igazodtak a szervezeti vi-
szonyok, a kettő közötti „rés” egyre nagyobbá vált; 

3. Az előmenetel nem (illetve kis részben) a szakmai teljesítményen alapult, erre je-
lentősebb hatást gyakorolt az ideológiai alkalmasság, illetve a rendszerváltást köve-
tően az ideológiai azonosságot rejtetten érvényesítő kapcsolati tőke. 

4. A rendszerváltást megelőző időszakban a hivatásos állományra, mint anyagi megbe-
csültség, hatalom és társadalmi lehetőségek tekintetében „privilegizált”32 rétegre tekin-
tett a társadalom, s ez a rendszerváltást követő években sem változott. Megjegyzendő, 
a privilegizált helyzet igaz volt abban a tekintetben, hogy a haderő hivatásos állománya 
tagjainak kezdő jövedelme meghaladta az azonos végzettségi szinttel rendelkező, a 
nép (-nemzet) gazdaságban hasonló (?) pozíciót betöltő dolgozókét (munkavállalókét), 
igaz, ez az előny néhány éven belül elolvadt, majd a legális jövedelmi lehetőség elma-
radt a viszonyított csoporthoz képest. Igaz, a kitüntetett helyzet a hatalom gyakorlása 
vonatkozásában is, hiszen viszonylag alacsony végzettségi szint mellett, a pozícióhoz 
(és a szervezeti tagsághoz) kapcsolódóan olyan hatalommal rendelkezett a katona, 
amelyhez foghatót, a társadalom egyik „civil” beosztásában sem találhatunk meg. Ez a 
hatalom, ugyancsak „visszanyesésre” került a rendszerváltást követően, egyrészt a 
jogkörök csökkentésével, másrészt a szervezeten belüli és kívüli ellenőrzési mecha-
nizmusok erősítésével. Ugyancsak igaznak kell tekinteni a társadalmi lehetőségre vo-
natkozó ítéletet abban a vonatkozásban, hogy a lakhatás biztosításának kérdésköré-
ben, a feleség munkahelyhez juttatásában, a gyermek óvodai, iskolai elhelyezésében 
jelentős támogatást kapott a hivatásos állomány, amely mértékében és tartalmában a 
rendszerváltást követő időszakban csökkent, majdhogynem megszűntnek tekinthető. A 
kérdésben a társadalom egy dolgot nem látott tisztán, hogy a „privilégiumok” biztosítá-
sa, nem a katona politikai identitása megvásárlásának, a hatalomhoz való „aberrált” kö-
tődés elismerésének eszköze, hanem a szervezet működéséhez szükséges feltételek 
része. Tényként kezelem, hogy sem a politikai, sem a katonai vezetés nem tudta (s ta-
lán nem is akarta) ezt megértetni a társadalommal33. 

                                                 
32 Simon Gábor: Dilemmák, alternatívák, kibontakozási lehetőségek a tiszti értékrend katonai tanintézeti alakításában, - In.  

Katonaetika -tanulmánygyűjtemény Szerk.: Molnár Károly ezredes, Zrínyi Kiadó, Budapest 1993. (63-81 oldal) 
33 A megjegyzés jelentős része a mai viszonyokra is igaznak tekinthető, figyelemmel a mai haderő problémáira. 
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Részben a feltételek és követelmények eltérését említő második ponthoz kapcsolódik, 
hogy a haderő túlbürokratizálódott, amely egyrészt természetes önvédelemnek tekinthető a 
változtatási törekvésekkel szemben, másrészt a valós szakmai tevékenységek csökkenésével 
(hiányával) szembeni pótcselekvésként értékelhető, amelynek hozadéka lett a papíron létező 
egyéni és szervezeti teljesítmény. Ennek részeként kell kezelni, a képzettséget és pozíciót 
annuláló foglalkoztatási körülményeket, a rendfokozati és beosztási viszonyok terén fellelhető 
anomáliákat, az erőforrásokkal történő valós gazdálkodás hiányosságait. 

A fentiek figyelembevétele, nem utolsósorban azért is fontos, mert a haderőkre vonat-
koztatva korban és térben határtalanul igaznak tekinthető, hogy érzékenyek a társadalmi 
legitimációra. Történelmileg ismert tény, hogy az állam katonai feladataihoz való hozzájáru-
lás kötelezettsége az emberi civilizációkkal illetve társadalmakká szerveződésükkel azonos 
idejű. A szokások és hagyományok, később a törvények is meghatározták azt, hogy kiknek 
és milyen módon kell a fegyveres küzdelemben vagy az ahhoz kapcsolódó feladatokban 
részt vállalniuk. Akik ténylegesen nem vettek részt a cselekményekben, a gazdasági hátteret 
biztosították a társadalom működéséhez, illetve a harcolók közvetlen ellátásához. A katonai 
szolgálatra vonatkozó kötelezettségeket az adott korra jellemző tartalomban, formában és 
körre kiterjedően jogszabályok határozták meg. Magyar vonatkozásban ez, az utóbbi évtize-
dek (nemzeti) jogforrási hierarchiájának csúcsán lévő Alkotmányban34 rögzített állampolgári 
kötelezettség, melynek tartalma az elmúlt idők során többször módosult. A részletes szabá-
lyozást alacsonyabb szintű jogszabályok rögzítették, tartalma mindenkor igazodott a törté-
nelmi időszak jellegzetes gondolkodásához, a katonai helyzethez, társadalmi lehetőségek-
hez, uralkodói és/vagy politikai szándékhoz. Esetünkben, jelen időben e kötelezettségeket, 
alapvetően a Honvédelmi törvény35 szabályozza. 

A történelem bármely időszakát is tekintjük, a katonai (honvédelmi) kötelezettségek alóli 
kibúvás morálisan és legálisan egyaránt elitélt volt. A haderő mindenkor a viszonylag biztos 
megélhetést jelentette, egyben „kiugrási” lehetőséget biztosított a vagyoni és ritkán, a társa-
dalmi rétegből. A katonák, teljesítményükkel bizonyos, szűkre szabott „karriert” is befuthattak, 
tekintélyt és szaktudást szerezhettek katonai szolgálatuk alatt, amelyek hozzájárulhattak a 
haderő elhagyása utáni elhelyezkedésükhöz, az önálló élet feltételeinek megteremtéséhez. 
Bármely haderőt is vesszük alapul, általánosnak tekinthető a katonai szervezet erős, formailag is 
szigorúan szabályozott hierarchikus rendszere, melyben a működési szabályok érvényesítése a 
parancsnoki állomány joga, és egyben kötelessége. Ehhez, mindenkor megkapták a parancs, 
mint kivételezett jogi elbírálás alá eső eszköz alkalmazásának lehetőségét, mely koronként és 
kultúránként változó mértékben, de mindenkor jelentősebb hatalmat biztosított az alárendeltek 
felett, mint más szervezetnél. A parancs illetve a parancsnok jogi támogatása szükséges is, hi-
szen a haderő olyan tevékenységet végez, amelyben természeténél fogva nagy a jelentősége a 
fegyelemnek, a tekintélytiszteletnek. A parancsnok döntéseivel, még a mai viszonyokat tekintve 
is „élet és halál ura”, hiszen jogában állt, és áll ma is, olyan feladatokra küldenie beosztottait, 
amelyekben azok életüket veszíthetik36. Ennek fényében, természetesnek hat, hogy az adott 
katonai szervezet állományilletékes parancsnoka,  a központi szabályozókat figyelembe véve  
bizonyos, szabályozott körben és tartalommal munkáltatói jogokat gyakorol, így dönthet az al-
kalmazottak felvételéről, illetve elbocsátásáról is. A társadalom viszonyát a haderőhöz, a haderő 
szervezeti specifikumait tükrözik azok a szabályok, amelyekkel a parancsnok befolyásolhatta 

                                                 
34  1949. évi XX. törvény A Magyar Népköztársaság Alkotmánya 
35  2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 
36 Fontos megjegyeznem, ez a jog, egyben kiemelt felelősség is, amelyet nem oszthat meg. A jog alkalmazásának nem csak 

jogszabályi, hanem szakmai, erkölcsi korlátai is vannak, ugyanakkor az adott helyzetben mégis a parancsnok adja ki a pa-
rancsot, az esetleges következményekért csak később kell vállalnia a felelősséget. 
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alárendeltjeinek fegyelmét, munkavégzésük, szolgálatteljesítésük minőségét37. A szervezeti mű-
ködés szabályzóinak tanulmányozása illetve a szervezeti élettel való összevetése lehetőséget 
ad az értékrend meghatározására, a fegyelem megítélésére. Amennyiben a szabályozók szerint 
folyik a szervezeti élet, úgy a szervezeti belső viszonyok feltételezhetően rendezettek, a feladat 
és feltételrendszer viszonylagos összhangban van, a szervezeti kultúra és az egyéni értékrend 
között nincs jelentősebb eltérés (vagy erős a fegyelem és önfegyelem). Az elmélet és gyakorlat 
összhangjának hiánya, ezzel ellentétes viszonyokat feltételez, ugyanakkor, ha a szervezet mégis 
működőképes marad, azt az állomány rugalmasságának (problémák operatív kezelése) és szer-
vezeti egységhez kötődésének köszönheti. A szervezeti egység (a haderő esetében alakulat) 
tagjai az egységhez, és nem a (be nem tartott) szabályokat megalkotó hierarchiaszinthez kötő-
dik, s ez előbb-utóbb (különösen, ha az állomány „szétszóródik”, más alakulatokhoz kerül) a 
szervezet egészének morális válságához vezet. 

A haderő értékrendjét, a működését alapvetően szabályozó aktuális érvényű „szolgálati 
szabályzat”-a tükrözi. Ebben nyomon követhető, hogy a szervezeti működésben milyen fontos 
szerepet tölt be a decentralizáció, ehhez milyen operatív vezetési eszköztárat kap, az egyes 
hierarchiaszinten levő vezető (parancsnok). Összevetve a MN-ben és a MH-ban kialakított elvi 
lehetőségeket, észlelhető, hogy a jogelőd szervezet szélesebb skálát biztosított mind az elisme-
résre, mind az elmarasztalásra38. Bár a két eszköztár súlya csak a tartalom, a végrehajtási kör-
nyezet, az alkalmazási gyakorlat ismeretében vethető össze, megállapítható, hogy mindkét vizs-
gált esetben (időszakban), a negatív motiváció lehetőségei voltak bőségesebbek. A jogkörök 
alkalmazási lehetősége mindkét időszakban a hierarchiaszinthez kötött, a tartalmi tanulmányo-
zás rámutat, az alacsonyabb vezetői szintek viszonylagos autoritása a jogelőd szervezetben 
nagyobb mértékű volt39. Megemlítendő, hogy a jelenleg érvényes jogszabály szerint korlátozot-
tan40, de lehetőség van a fenyítéssel szembeni jogorvoslatra41. 

A szabályzatok előírásai, igazodva a körülményekben és elvárásokban bekövetkező válto-
zásokhoz többször módosultak. Érdekes példája ennek, a 3/1983. (XI.26.) HM rendelet szerinti 
módisítás, melynek 1.sz. melléklete a  a szolgálati személyek közé sorolta a századparancsnok 
politikai helyettesét és a század politikai megbízottat, s ennek megfelelően dicsérő- fenyítő jog-
körrel látta el őket42. A rendelet 2.sz. melléklete módosította a dicséret - fenyítés szabályait oly 
módon, hogy szétválasztásra kerültek az egyes funkcionális (ez alatt kimondottan a politikai 
funkció értendő) területek jogkörei, ezzel törve meg a „homogén” szervezeti egységet. 

A rendszerváltást megelőző időszakban, ahogy a társadalom egészében, úgy a had-
erőben is közvetlen pártellenőrzés, pártirányítás alatt állt a személyügyi tevékenység. Amel-

                                                 
37 A dicsérő-fenyítő jogkör alkalmazása a teljesítmény értékelése „kezdetleges” eszközének tekinthető, a parancsnok általános 

vagy konkrét elégedettségét vagy elégedetlenségét fejezhette ki alárendeltjével szemben.  
38  A Magyar Népköztársaság fegyveres erőinek Szolgálati Szabályzata (Ált/20), 676. pont. A szabályzat hatályos a Honvédelmi 

miniszter 2/1974. (VI.6) HM rendelet (A Magyar Népköztársaság fegyveres erői Szolgálati szabályzatának kiadásáról) értel-
mében 1975.01.01.-től. A dicséretek fajtáit a 676. sz. pont. a fenyítések nemeit a 695. sz. pont tartalmazza. A jelenleg érvé-
nyes Szolgálati Szabályzat (Ált/23) a 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadá-
sáról (HK 14.) értelmében, 2006.01.01.-től hatályos. A szabályzat kiadásának feladatait a 95/2005. HM utasítás (HK 16.) tar-
talmazza. Az elismerési és fegyelmi jogkör gyakorlására vonatkozó szabályokat a szabályzat XII. fejezete tartalmazza, mely 
728.1 és 735. pontjaiban utal a Hjt. ezirányú rendelkezéseire (elismerés vonatkozásában a XI. fejezet, fegyelmi jogkör vonat-
kozásában a XII. fejezet). A Hjt. 130. § (1) határozza meg a katonák elismerésének lehetőségeit.   

39  Az Ált/21. az elismerési jogköröket a 678-694,  a fegyelmi jogköröket a 696.-711. pontokban rögzíti. Az Ált/23 szabályzat 729. 
pontja határozza meg az elismerési jogköröket alegységszinten, ugyanakkor a 730. pontjában utal a miniszter ezirányú jog-
körére (27/2202 (IV.17) HM rendelet a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről; Megjelent: 
MK 2002/49 (IV.17.)). A fegyelmi jogkörök részletes szabályozása a Hjt. már utalt XII. fejezetében található. 

    Mindkét szabályozó a megjelölt pontokon (paragrafusokon) túl részletesebb előírásokat tartalmaz, melyek a téma szempont-
jából nem relevánsak. 

40  A miniszter által kiszabott fenyítés ellen nem lehet fellebbezni. (Hjt. 160 §. (4)). 
41  Hjt. 160 §. (1) bekezdése. 
42  A 660. pont értelmében („A parancsnok helyettesét a parancsnokénál egy fokkal alacsonyabb jogkör illeti meg.”) szakaszpa-

rancsnoki szintnek, utóbbi a rendfokozatának megfelelő, 662. pont szerinti szintnek felel meg. 

 32



lett, hogy az állománytól (és különösen a hivatásos állománytól) elvárták a feltétlen és aktív 
politikai lojalitást, az egyes parancsnoki szintekhez (saját hierarchiában működő) politikai 
helyettesi pozíció tartozott, melynek alkalmazási küszöbszintje a fent említettek szerint a 
századparancsnoki szint volt. A politikai ideológia folyamatos jelenlétéhez járult hozzá az 
egységenként fizikailag és a napi tevékenységben is jelenlévő párt- és KISZ alapszerveze-
tek, illetve funkcionáriusaik. A haderőben tapasztalható szigorú kontroll egyrészt a politikai 
rendszer sajátossága volt, másrészt, katonaszakmai szempontból szükségesnek ítélhető a 
centralizált vezetés megvalósítása érdekében. A haderő békelétszáma az 1970-es években 
jelentős mértékben meghaladta a 100 000 főt, diszlokációja a nyugati és déli irányultságot 
megtartva, de az egész ország területére kiterjedt, így az egyes hierarchiaszintek közötti 
koordináció, a méretből és a szerteágazó elhelyezkedéséből adódóan is szükséges volt.  

A tömeghadsereg jelleg nem volt egyedüli sem a térségben, sem a világban, a haderők 
szerkezetét és létszámát elsősorban az ideológiai szembenállás, és nem a gazdaság teherbí-
rása határozta meg. A társadalmi értékrend alárendelése a katonai érdekeknek, a Magyar 
Néphadsereg belső viszonyaiban is tetten érhető, a jogszabályok értelmében a parancsnok a 
mainál bőségesebb lehetőséget kapott dicsérő-fenyítő jogköre révén a beosztottak munkájá-
nak elismerésére, a rend és fegyelem fenntartására. A jogkörök nem csak anyagi értelemben 
biztosítottak mozgásteret, a parancsnoknak (a parancsnoki szint függvényében) az elkövetett, 
súlyosabbnak ítélt fegyelemsértések esetén lehetősége volt a rendfokozat és beosztás meg-
változtatására, a várakozási idő meghosszabbítására, elismerésként, pedig a várakozási idő 
lecsökkentésére, soronkívüli előléptetésre illetve az előzőekre történő javaslattételre (a szolgá-
lati út betartásának kötelezettsége mellett) a jogkört gyakorló elöljáró irányába. A haderő, eb-
ből a szempontból mégsem tekinthető „államnak az államban”, pusztán arról volt szó, hogy az 
állami és politikai vezetés tisztában volt azzal, hogy a haderő, mint fegyveres szervezet, belső 
körülményei más vezetői eljárásokat és eszközöket igényelnek, mint azok, a társadalomban 
megszokottak. Emellett, szinte mindenki tudta, s a parancsnoki állomány napi tapasztalatai is 
ezt igazolták, hogy a sorállomány jelentős része számára inkább kényszer a szolgálat, mint 
meggyőződésen alapuló, tudatos áldozatvállalás, ennek okán, a példamutatás és nevelés fon-
tossága ellenére, meghatározó szerepet kapott a szankciókon alapuló fegyelmezés. 

A haderő belső viszonyainak szabályozására irányuló jogszabályi hátteret az aktuális al-
kotmánnyal összhangban levő törvényerejű rendelet43, később törvény44 biztosította. A párt, 
illetve annak politikája a haderő vonatkozásában nem kívánta meg a szoros értelemben vett 
munkaerő gazdálkodást a szervezetben, a személyügyi szervek tevékenysége a szakigazga-
tási feladatok ellátása mellett, a szakmai és politikai elképzelések humán vonatkozásainak 
teljesítése irányába orientálódott. Értelemszerűen, szoros munkakapcsolatban álltak a pa-
rancsnoki állománnyal és a haderő politikai szervezeteivel, funkcionáriusaival, de alárendelt-
ségükből adódóan a döntő szót, minden esetben az állományilletékes parancsnok mondta ki. 
Alapvető feladatuk a parancsnoki döntések személyügyi előkészítése, támogatása és végre-
hajtása, politikai téren, a kádermunka humán szakmai feltételeinek megteremtése és biztosítá-
sa volt. Mivel az állomány szociális problémáinak kezelése a politikai szervek felügyelete alá 
tartozott, személyügyi vonatkozásban adatszolgáltatással tevékenyen vettek részt a katonák 
élethelyzetének javításában. A haderőben működő „karriermodell” legálisan két összetevőn 
alapult, a katonai szakmai tevékenységen illetve a politikai alkalmasságon, ennek megfelelően 

                                                 
43 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1971. évi 10. számú törvényerejű rendelete a fegyveres erők és a fegyveres 

testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról. Hatálytalan az 1996.évi XLIII. törvény 332. §. (1). bekezdése érte-
mében 1996. IX. 1.-től.   

44 1996.évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról (Hszt.). 2001-ben született meg a 
ma is hatályos 2001.évi XCV. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról (Hjt.). 
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a pártirányítás alatt álló személyzeti politika végrehajtása is kettős befolyás alatt állt. A sze-
mélyügyi munka tartalmát, egyes szempontjait a 010/1978. személyügyi főcsoportfőnöki intéz-
kedés szabályozta, mely minősítéséből (titkos) adódóan a személyi állomány többsége előtt 
ismeretlen maradt. A személyi állomány karrierje vonatkozásában  bár, adatbázison alapuló 
tervek készültek,  nem beszélhetünk a személyi kör egységességéről, az egyes személyekre 
vetítve, alapvetően a parancsnoki tapasztalaton alapuló döntés határozta meg az előmenetelt. 
Az állomány egészére érvényes, részleteiben kidolgozott hosszú távra szóló karrierkoncepció 
csak az állomány azon körére volt adott, amellyel „tervei” voltak a szakmai, és a politikai veze-
tésnek. A haderő nyújtotta viszonylagos előnyök, a hivatásos állomány iránti szervezeti „türe-
lem” (amely, egy bizonyos szintig, de időben évekig, évtizedekig tolerálta a szakmai és fe-
gyelmi, életviteli devianciát) nem indokolta a haderő önkéntes elhagyását, így azt, aki erre adta 
a fejét nyugdíjazása előtt, jellemzően megbízhatatlannak, „árulónak” tartották45. A katonai 
szolgálat valóban életre szóló „hivatássá” vált az állomány többségében, az egyéni ambíciók 
teljesítését a szervezeten belül várták el, a pályaelhagyás iránti „vágyat” adminisztratív (egy 
évig visszatartható volt a leszerelést fontolgató hivatásos katona) és más, alapvetően illegális 
eszközökkel (a visszatartás ideje alatti hozzáállással) csökkentették. Az egyéni karrier tekinte-
tében is működött a fegyelem, elvárt volt az erre irányuló elöljárói döntések helyességének 
automatikus elfogadása. Az előmenetel rendje szolgálati időhöz kötött volt, a rendfokozatok és 
beosztások nem kapcsolódtak szorosan egymáshoz, így a rendfokozati előmenetel (ha nem 
követett el valaki komolyabb, a rendfokozatban való visszavetéssel, várakozási idő meghosz-
szabbításával szankcionált fegyelemsértést) a legrosszabb esetben (a várakozási idők kivárá-
sával) is elérhette a rendfokozati kategória szokványos előmenetellel elérhető maximumát46. A 
kiszámíthatóság, a biztos (bár, nem túl magas) életszínvonal a szervezethez kötötte az állo-
mányt, még a magánéletben is (katonai lakótelepek, zárt művelődési otthonok és rekreációs 
intézmények). 

A Magyar Honvédség előtt álló kihívások nagyságrendjét jól jelzi a haderő csökkenté-
sének és egyidejű minőségi fejlesztésének követelménye, melyet átalakuló társadalmi-
gazdasági környezetben, és a szervezettel szembeni fokozódó elvárások mellett kellet vég-
rehajtani. Az alábbi diagram, a haderő létszámviszonyainak alakulását mutatja be, s ehhez 
részben kapcsolódik az, ezt követő táblázat, amely a létszámbeli változások néhány jogsza-
bályi hátterét, annak követelményeit mutatja be: 
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1. sz. diagram A Magyar Honvédség létszámának alakulása47 

                                                 
45 Bányai Kornél: A rekonverzió történetének áttekintése a honvédségnél - In. Új Honvédségi Szemle 2004. évi 3.szám- p. 9-18. 
46 Tiszthelyettes esetében törzszászlósig, tiszt esetében alezredesig juthatott előre, az ehhez szükséges képzettség megszerzése esetén.  
47 Az adatok forrása: 1989-2001 közötti adatok a National Defence 2000-2001 HM kiadvány; a 2004-2013 időszakra vonatkozó 

létszám tervezetek, az Úton a XXI. sz. hadserege felé; Védelmi felülvizsgálat, 2003-as HM kiadványból származnak. 
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Ebből (fő) Létszámot 

meghatározó 
OGY határozat 

Vonatkozó 
dátum 

Költségvetési 
létszám (fő) tiszt 

tiszthelyettes és 
zászlós 

sor-állomány 
szerződéses 

állomány 
polgári 

(pa.; ka.; ktv.) 

85/1995. (VII. 6.) 1995.07.01. 92 175 16 321 10 682 43 964 na. 21 208 

85/1995. (VII. 6.) 1995.08.01. 89 175 16 321 10 682 40 964 na. 21 208 

99/1995. (X. 13.) 1995.12.31. 81 266 14 386 9 713 37 959 na. 19 208 

99/1995. (X. 13.) 1996.12.31. 69 812 11 225 10 121 34 385 na. 14 081 

106/1996. (XI. 29.) 1996.12.31. max. 66 87248 11 770 10 280 29 430 na. 14 450 

115/1996. (XII. 20.) 1998.12.31. max. 60 000 Részletes, létszám szerinti bontás nélkül49 

29/1997. (III. 28.) 1997.12.31. 57 53150 11 450 10 600 25 600 na. 8 900 

124/1997. (XII. 18.) 1997.12.31. max. 58 82051 11 350 11 200 20 500 5 330 9 200 

15/2004. (III. 24.)52 2006.12.31. max. 40 00053 7 50054 11 70054 Legs. állomány: 13 35055 6 800 

106/2007. (XII. 6.)56 2007.12.31. 23 95057 5 35054 7 95054 Legs. állomány: 7 10055 3 550 

83/2008. (IX. 18.)  2008.12.01. 24 950 5 48054 8 22054 Legs. állomány: 7 60055 3 650 

51/2009. (VI. 18.) 2012.12.31. 23 95058 5 48054 8 22054 Legs. állomány: 7 60055 3 650 

 
1.sz táblázat A Magyar Honvédség költségvetési létszámkerete és az azokon belüli létszámarányok 

 
A fenti adatokból a 2006-2008. évek időszakának tárca által közzétett létszámadatait 

összevetve, számszakilag is érzékelhető a személyi állomány megszerzésének és megtartá-
sának problémája, vagyis az a tény, hogy az utóbbi három évben sem sikerült a kellő meny-
nyiségű létszámmal feltölteni a haderőt. Az alábbi táblázat adatainál figyelembeveendő, hogy 
év közbeni adatokat tükröz, így a tervezethez képest meglévő többlet illetve hiány (negatív 
előjelű) mértéke nem pontos.  
 

 tiszt tiszthelyettes, zászlós legénységi polgári (ka, ktv, mv.) 

2006.11. -1107 -2967 -6729 -7 

2007.06. 25 -259 -1633 1083 

2008.02. -1271 -1582 -2257 397 

 
2.sz. táblázat A MH létszámának többlete illetve hiánya a 2006-2008. évek között 

(Adatforrás: OGY határozatok illetve az 53/2008. HM utasítás (HK 12.). 

 
Az előzőekben leírtak, a szervezeti működés keretfeltételeinek (az elvárások és köve-

telmények, valamint az ehhez biztosított feltételek) változása, valamint a feladatok teljesíté-
séből adódó belső feszültségek és ellentmondások miatt, az egyes időszakokra szóló hu-

                                                 
48 A létszámba értendő 942 fő 1-3 évfolyamú felsőoktatási tanintézeti hallgató 
49 A határozat 1. pontja értelmében: „A Magyar Honvédség szervezeteinél szolgálatot teljesítők létszámán belül a hivatásos katonák 

aránya a 33-34%-ot, a közalkalmazottaké a 13%-ot közelítse meg. Ezzel egyidejűleg a legénységi állományon belül növekedjen a 
szerződéses katonák száma. A honvédség hadilétszáma a békelétszámnak mintegy háromszorosa legyen.” 

50 A létszámba értendő 981 fő 1-3 évfolyamú felsőoktatási tanintézeti hallgató 
51 A létszámba értendő 1 240 fő felsőoktatási tanintézeti hallgató 
52 A határozat felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy indokolt esetben az állománykategóriák között mindösszesen max. 

10%-os átcsoportosítást hajtson végre. 
53 A létszámba értendő 650 fő felsőoktatási tanintézeti hallgató 
54 A rendfokozati kategóriába tartozó hivatásos vagy szerződéses állományú. 
55 Hv. és ts.-i rendfokozatú katona, a hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő katona, és tiszthelyettesi iskola hallgatója 
56 Maximum arányok az összlétszám százalékában: a tiszti létszám nem növekedhet, tiszthelyettesi és zászlósi 35%, legénységi 33%, 

polgári létszám 16%. 
57 A létszámba nem értve a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, illetve felügyelete alá rendelt szervezetek 

létszámát, valamint a Magyar Honvédség rendelkezési állományát. 
58 A létszám nem tartalmazza a Magyar Honvédség működését biztosító legfeljebb 4000 önkéntes tartalékos státuszt, valamint 

a honvédelemért felelős miniszter közvetlen vagy fenntartói irányítása, illetve felügyelete alá rendelt szervezetek létszámát, 
továbbá a Magyar Honvédség rendelkezési állományát. 
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mánstratégiák részben „felülírva” egymást, igazodtak az aktuális célkitűzésekhez. Az alábbi-
akban, a Magyar Honvédség utóbbi kilenc évének három (egyenként tíz éves időtávra terve-
zett) humánstratégiáját, illetve annak előzményét tekintem át. 

2.2. A rendszerváltást követő évek 

A haderő humánerőforrás gazdálkodása szempontjából kritikus időszaknak tekinthető a 
rendszerváltást követő néhány év. A Magyar Honvédség belső viszonyai hűen tükrözték a 
társadalmi és gazdasági, politikai átalakulás áttekinthetetlen összefüggéseit, de érződött az 
is, hogy a politika nem tudott mit kezdeni, a katonai szervezet „diktatórikus” viszonyaival. A 
haderő méretének és szerkezetének fenntartása nem volt indokolható, szervezeti kultúrája 
szemben áll a társadalom „liberálissá” vált gondolkodásával, amely rövid időn belül beszűrő-
dött a szervezetbe is. A foglalkoztatás jogszabályi hátterét a hivatásos állomány vonatkozá-
sában továbbra is az érvényben levő törvényerejű rendelet, míg a polgári állomány 
haderőbeli foglalkoztatását új, a megváltozott társadalmi gyakorlathoz igazodó szabályok 
biztosították59. Jelentősebb változást a 1994. január 1.-vel hatályba lépett 1993. évi CX. tör-
vény jelentett, amelynek végrehajtására született, a már említett 1996. évi XLIII. törvény 
(Hszt.), amelynek személyi hatálya az 1. §. értelmében jog szerint egységes szerkezetben 
(az egyedi eltéréseket részletesen tárgyalva) kezelte a fegyveres erőket és szerveket, vala-
mint a rendvédelmi szerveket. 

A törvény hiánypótló volt, részletesnek tekinthető szabályozásával megteremtette a jogi 
alapot az állománnyal kapcsolatos személyügyi tevékenységhez, kereteket szabott a foglal-
koztatásukkal kapcsolatos parancsnoki döntésekhez. A rendszerváltáskor megkezdett, a 
haderő átalakítását célzó reformsorozat részeként, nagyarányú létszámcsökkentések kerül-
tek végrehajtásra, ebből eredően a hivatásos állomány kiáramlása nagymértékű volt. A had-
erő létszáma, a rendszerváltást követő hat évben mintegy 75 000 fővel csökkent60, s ez szin-
te minden érintettet felkészületlenül ért. A szervezetből kiváló hivatásos állomány jelentős 
része nyugállományba vonult, kisebb hányada, a leszerelését követően vállalkozásba kez-
dett, vagy alkalmazottként a munkaerőpiacon próbált meg elhelyezkedni. Elmondható, hogy 
függetlenül attól, ki milyen úton távozott a haderőből, túlnyomó többségében a „civil” munka-
erőpiacra került. A leépítésekhez kapcsolódó jelenség kezelésére sem egyéni, sem szerve-
zeti, sem társadalmi szinten nem készültek fel. A haderőt elhagyó állomány többsége sem 
vagyonnal, sem tapasztalattal, de piacképes tudással sem rendelkezett ahhoz, hogy sikeres 
vállalkozást tudjon indítani, képesítésük többnyire azt sem tette lehetővé, hogy a kvalifikáció-
iknak megfelelő munkakörökben helyezkedjenek el. Sikeresebbnek azok bizonyulhattak, akik 
a katonai szolgálat mellett szakmájukban munkát végeztek, illetve a haderőben végzett 
munkájuk tapasztalatait, a civil életben fel tudták használni. A fentiek mellett jelentős értéke 
volt a kapcsolati tőkének is, amely építésére a civil szférában a viszonylagos zártság miatt, 
nem sok lehetősége volt a katonáknak. 

A haderő nem volt felkészülve a rekonverziós feladatokra, ilyen irányú tapasztalatokkal 
nem rendelkezett, s a személyügyi szervek feladatai közé sem tartozott a haderőből kilépő 
állomány elhelyezkedésének elősegítése. Az előzőekben már érintettem, a rendszerváltás 
előtt „fehér holló” számba ment, a haderőt önálló döntés alapján történő elhagyás, s mivel 
ezt „devianciának” tekintették, fel sem merült, hogy a pályamódosítót szervezetileg bármilyen 
módon is segítsék további életében.  

                                                 
59 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet a honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezéséről 
60 Bányai Kornél: A rekonverzió történetének áttekintése a honvédségnél - In. Új Honvédségi Szemle 2004. évi 3.szám- p. 9-18. 
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A gazdaság, ebben az időszakban (1989-1995) szerkezetileg jelentős átalakuláson 
ment keresztül, az állami vállalatok egymás után bomlottak fel, vagy/és kerültek magántulaj-
donba. A privatizáció során, a civil munkaerő tömegeinek jogviszonya változott meg, esetük-
ben az államot, mint foglalkoztatót felváltotta az ambíciózus, de sok esetben inkább a kény-
szer szülte (jellemzően kis-) vállalkozó. A vállalkozások létrejöttét, fejlődését nagymértékben 
segítette az állam, ugyanakkor a magánszektorra, a piaci mechanizmusok ismerete valamint 
a vállalkozási tapasztalatok hiánya, a gazdasági élet kiszámíthatatlansága miatt, komoly (ké-
sőbb be is teljesedő) veszélyek leselkedtek, s ez jelentősen befolyásolta a leszerelt hivatá-
sos állomány élethelyzetét is. A kilencvenes évek elején az átalakulás (részben) természetes 
következményeként jelentkező (a kvalifikált munkaerő számára általában átmeneti jellegű) 
munkanélküliség kezelése kényszerré vált, ebben az állam, az 1991. évi IV. törvény (a fog-
lalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról) megalkotása mellett, szerepet 
szánt azon szervezeteknek  így a Magyar Honvédségnek is , amelyeknél jelentős számú 
ellátatlan munkavállaló kiáramlásával kellett számolni.  

A változásokhoz igazodó, megalapozott humánstratégiáról ebben az időszakban 
nem beszélhetünk, de említésre méltó az a tény, hogy a haderő, viszonylag korán (1990-
ben), a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány61 létrehozásával kísérletet tett, a 
problémák enyhítésére. Az Alapítvány célkitűzése elsősorban a gondoskodási körbe tar-
tozó, szociálisan rászorulók megsegítését tekintette feladatának, célrendszere a későb-
biekben bővült ki a munkaerőpiaci képzések támogatásán, tanácsadáson keresztül, az 
elhelyezkedés elősegítésével, s később a szolgálati kötelmek teljesítése során a balese-
tet, egészségkárosodást szenvedett, halálozásuk esetén az ellátásra jogosult hozzátar-
tozóik szociális segélyezésével. A feladatok megoldására adott pénzügyi keret  különö-
sen, ha a segélyezési kör bővülését is figyelembe vesszük , szűkös hátteret biztosított62 
az eredményes működéshez. A haderőnek, más szervezetekhez hasonlóan, lehetősége 
volt a Munkaerő-piaci Alap63 Irányító Testületéhez64 fordulni pénzügyi támogatásért65. Az 
eltelt időszak tapasztalatai is hozzájárultak ahhoz, hogy a későbbiekben a haderő, már 
sikeresebben alkalmazta a szervezetből kikerülők elhelyezésének elősegítését célzó, 
gazdasági szférában már beváltnak tekinthető eszközöket. A Hszt. 1996-os életbelépé-
sével, az eseti gyakorlat általánossá válhatott, jogszabályilag lehetővé téve a szolgálat 
jogfolytonosságát, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknél történő elhelyezkedés 
esetén. Különösen sikeresnek tekinthető a Gyors Reagálás Projekt66, mely alapvetően 
információs hálózatával, az együttműködés hatékony rendszerével segített a leszerelt és 
munkanélküliként regisztrált mintegy ezer fő elhelyezkedésében. Bár a létszám kevésnek 
tűnik, az eredmény mégis két szempontból örvendetes. Egyrészt, a haderő „tömegszerű” 
és gyakorlati eredményt tudott felmutatni a leszereltek elhelyezkedésének elősegítésé-
ben, másrészt, „megtört a jég”, olyan eszközöket tudott a „szeparált” szervezet sikeresen 
alkalmazni, amely a civil szférából származott, s mindezt a munkaerőpiac szereplőivel, 
valamint az állam szervezeteivel együttműködve, ráadásul olyan módon, amelynek költ-

                                                 
61 A Magyar Honvédség felső vezetése kezdeményezésére 40 millió forint alaptőkével jött létre, a Fővárosi Bíróság végzése 

által történő bejegyzése, a MH akkori parancsnoka, Lőrincz Kálmán vezérezredes beadványára 1990.05.09.-én történt meg. 
Alapító okirata, az idők során többször módosult, 1998-tól közhasznú szervezetté vált, majd a 1138/2004. (XII.11.) kormány-
határozattal közalapítványként (Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány) működik tovább. Forrás: 
http://www.hka.hu 

62 A 2000. évtől a HM költségvetésében rögzített keret áll az alapítvány rendelkezésére. Forrás: http://www.hka.hu 
63 A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprésze hivatott, a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére, pénzügyi forrás bizto-

sításán keresztül.  
64 Bányai Kornél: A rekonverzió történetének áttekintése a honvédségnél - In. Új Honvédségi Szemle 2004. évi 3.szám- p. 9-18. 
65 1992.-ben a Szociálpolitikai Alapítvány átképzési támogatáshoz kapott pénzügyi forrást, azonban ezt, az akkori viszonyok 

között, nem tudta hatékonyan felhasználni, így visszautalásra került a Munkaerő-piaci Alapba. 
66 A dolgozatban később szó esik róla. 
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ségvonzata elenyésző volt a haszonhoz képest. Az esemény fontos lépcsőnek számított, 
a haderő társadalmi integrációs törekvéseiben. 

Áttekintve a rendszerváltást követő évtized első felének eseményeit, történéseit, a tár-
sadalomban, a gazdaságban, a politikában és nem utolsó sorban a haderőben zajló folyama-
tokat, nehéz lenne pontosan meghatározni, milyen okok vezettek oda, hogy a haderő mint-
egy fele, valamilyen módon megvált a szervezettől. Az egyéni döntések háttere mindig 
komplex, teljes körben talán fel sem tárható, azonban megfigyelésem szerint annak, hogy 
sokan, a szervezetből kilépve a „bizonytalan” jövőt választották, feltételezhetően az alábbi 
főbb okai voltak: 

 a gyors iramban folyó gazdasági, társadalmi átalakulás a haderőben és az államigazga-
tás más területein jelentősen lelassult; 

 a haderőben zajló változások iránya, tartalma az állomány mozgásterét szűkítette, 
többségük előmeneteli lehetősége csökkent; 

 az alakulatok megszűnése révén az állomány jelentős részére a helyőrségváltás várt, 
ugyanakkor megszűnt (csökkent) a családtagok helyzetének új helyőrségben való ren-
dezésének szervezeti lehetősége, vagy „ingázásra” kényszerült az állomány; 

 a csökkenő hivatásos állomány mellett arányaiban nem csökkent a végrehajtandó fel-
adatok mennyisége, a bennmaradó állomány terhelése megnőtt; 

 az átszervezések kapcsán kialakult „rendezetlenségben” jelentősen csökkent a folyama-
tok sztenderdizált eljárásokkal való befolyásolásának lehetősége, a megnövekedett szá-
mú „egyedi döntés” tovább növelte az állomány munkaterhelését, a munkahelyi stresszt; 

 a haderő nem volt képes kompenzálni a megnövekedett terhelést, egyidejűleg, az állo-
mány rekreációs lehetősége is korlátozottak voltak; 

 a társadalmi változások hatásai, szembehelyezve a haderőbeli körülmények vi-
szonylagos változatlanságát, negatívan befolyásolták a hivatásos állomány munka-
helyi „komfortérzetét”; 

 a bevonuló állomány fegyelme, (a haderőbeli hierarchia és hatalmi viszonyok, a 
feladatvégrehajtás környezete, a katonai miliő tisztelete) csökkent, az apróbb fegyelem-
sértések kezelése felőrölte a csapatoknál szolgáló hivatásos állomány türelmét, ezzel 
szemben a fegyelem megszilárdítását egyoldalúan az ő felelősségükké tette a maga-
sabb szintű katonai vezetés, a politikai vezetés; 

 a haderő jövedelmi viszonyai versenyképesség tekintetében veszített pozíciójából, 
az illetmények nominál és reálértékben veszítettek értékükből, az állomány életmi-
nősége romlott; 

 a haderő társadalmi presztízse nem javult számottevően (egyes években romlott), társa-
dalmi súlya és jelentősége csökkent; a javulásra ezen a téren sem volt reális kilátás; 

o a társadalmi átalakulás pozitív hangulata, a szélesre táruló (államilag is támogatott) le-
hetőségek csábítólag hatottak a haderőben csalódottak, elképzeléseik megvalósítható-
ságát nem látók számára; 

o a nyugállományba vonulás lehetősége (a szervezet részéről történő támogatása) és a 
megszerezhető (társadalmi átlaghoz képest magas) nyugdíj, egyedülálló biztonságot je-
lentett a polgári életben indított vállalkozáshoz, illetve az elhelyezkedéssel megszerez-
hető nyugdíjjal kiegészülő jövedelem olyan anyagi kilátásokkal kecsegtetett, amelyek 
megvalósítására a haderőben az állomány döntő többségének nem volt reális esélye; 
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o a polgári életben is alkalmazható, konvertálható képzettséggel, tudással rendelkezők 
számára nagyságrenddel jobb jövedelmet, juttatást biztosított a versenyszféra; 

o a szolgálati viszonyban megszerzett lakóingatlan megtartható (esetleg megvásárolható) 
volt a nyugállományba vonulás után is, illetve a leszerelés után továbbra is lakható volt 
az ingatlan (különösen a fiatalok esetében, helyzeti előnyt jelentett a lakhatás megol-
dottsága); 

o a rendszerváltáskor jogkövetkezmény nélkül ki lehetett lépni a haderőből (képzési költ-
séget nem kellett visszatéríteni, amennyiben az érintett fiatal katona nem kívánta aláírni 
a megújított fogadalmat). 

Mint az a fentiekből jól érzékelhető, az okok két főbb, egymással szoros összefüggés-
ben ható csoportra oszthatók. Az első csoportban azok szerepelnek, amelyek a szervezet-
hez való kötődést csökkentik, vagyis taszítóerőként működnek, míg a másik csoport azokat 
az okokat tartalmazza, amelyek a társadalom (civil élet) irányába vonzzák a döntés előtt ál-
lót. Mindkét csoportnál kitűnik, hogy a haderő vezetése illetve a politikai vezetés a szervezeti 
csökkentésre és annak támogatására helyezte a hangsúlyt, míg a versenyszférában működő 
szervezetek az innovatív, előremutató fejlődés képét vetítették a munkaerőpiac irányába. 
Ennek figyelembevételével természetesnek hat, hogy az állomány egy jelentősnek tekinthető 
része (köztük sok, magas kvalifikációval és gyakorlati tapasztalattal egyidejűleg rendelkező 
szakember) ambícióiknak megfelelő kilátások hiányában elhagyta a haderőt. A személyügyi 
szervek feladata ebben az időszakban a haderő átszervezésének, az ezzel együtt járó lét-
szám csökkentésének szakmai biztosítása és felügyelete, a jogszerű keretek fenntartása 
volt. Emellett, jelentősnek tekinthető az a szerep, amelyet a parancsnokok személyi állo-
mányra vonatkozó döntései hátterének megteremtésében töltöttek be, elsősorban a haderő 
egészére kiható szakmai kapcsolataik révén megszerzett információk megosztásával. Ezen 
támogatás mellett, a parancsnoki állománynak volt lehetősége, hogy az általuk, arra érde-
mesnek tartott beosztottak további szervezetbeli alkalmazásáról, pozícionális előmeneteléről 
korlátozott lehetőségek között és viszonylagos biztonsággal gondoskodjon. 

Az országban a kilencvenes évek közepén tapasztalható munkanélküliség a bevonuló 
állományt is érintette, nagy számban jelezték, hogy nem rendelkeztek munkahellyel a bevo-
nulást megelőzően. A Honvédelmi Minisztérium döntése értelmében a kiképzési időn túl, 
lehetővé vált a fiatalok munkaerő piaci képzése, melyhez az anyagi fedezetet a Munkaerő-
piaci Alap biztosította, a képzési feladatokat pedig, a polgári életben ekkorra kiterjedt háló-
zattal rendelkező munkaerő fejlesztő központok hajtották végre. A program eredménye 2000 
sorkatona és több mint 800 honvédségi polgári alkalmazott átképzése67. 

Az eddigi tapasztalatokat felhasználva, a sikerek által lendülete kapva, a haderő olyan 
program kialakítását tűzte ki célul, amely integrálva az elérhető anyagi forrásokat, preventív 
módon kezelte volna a kérdést, ráadásul nem csak az állomány közvetlen körében, hanem 
azon hozzátartozókra vonatkozóan is, akiknek a helyőrségváltással, szembe kellett nézniük 
a munkanélküliséggel68. Vitathatatlan fejlődést jelentett ez a törekvés akkor is, ha a tényle-
ges segítség csak az állomány kis részét érintette, mégis kényszerítővé vált, egy olyan, a 
haderőfejlesztést támogató humánkoncepció kialakítása, amely a haderő humán faktorát 
kezelni képes személyügyi szervezetrendszeren és annak optimalizált működési feltétel-
rendszerén keresztül képes a személyi állományt érintve a hatékony gondoskodásra, a szer-

                                                 
67 Bányai Kornél: A rekonverzió történetének áttekintése a honvédségnél , Új Honvédségi Szemle 2004. évi 3.szám 9-18. oldal. 
68 Erre utalhat az a felmérési adat, mely szerint nem vállalná a megkérdezett szerződéses katonák több mint 60 %-a magasabb 

beosztást, ha az helyőrségváltással járna együtt. Forrás: Dr. Malomsoki József nyá. ezredes: Szerződéses katonák a had-
erőben, Humán Szemle 2006. évi különszám, 30-38. oldal. 
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vezet mindenkori igényeit kielégítő fejlesztésre, az átszervezésekkel és a rendfokozati szer-
kezettel kapcsolatos anomáliák kezelésére, valamint a külső és belső kommunikáció rend-
szerének kialakítására, illetve mindezek tervezhetővé tételére69.  

A haderő hivatásos állománya problémái kezelése mellett figyelmet kellett fordítani a 
határozott ideig (szerződéssel) foglalkoztatott állomány arányának szervezetbeni növelésére 
is. Az önkéntes szolgálatvállalás nem volt újdonság a Magyar Honvédségben, hiszen jogelőd 
intézményében hosszú ideje bevált (bár, mennyiségében nem elterjedt) gyakorlat volt a 
továbbszolgálat rendszere. A szakmai gyakorlatot, magasabb kvalifikációt igénylő, alapvető-
en tisztesi, tiszthelyettesi rendfokozatokhoz köthető beosztások ily módon történő feltöltésé-
vel, megőrizhető volt a drágán kialakított képesség, s ez lehetővé tette a szervezet működési 
hatékonyságának növelését, a technikai eszközök fokozottabb megóvását. A mai szerződé-
ses állomány előfutárának tekinthetők70, hiszen a sorkatonai szolgálat letöltése után, határo-
zott időtartamra és adott beosztásra vonatkozóan, önként szolgáltak a haderőben. Szakmai 
teljesítményük, tapasztalatuk és tudásuk, valamint a haderőhöz illetve katonai szolgálathoz 
való hozzáállásuk miatt többségük erkölcsi megbecsülést élvezett a hivatásos állomány ré-
széről, másrészről, a sorállomány jelentős része „abnormálisnak” tekintette őket, ezzel is 
jelezve a katonai szolgálatról vallott nézeteiket. A lehetőségekhez párosuló juttatások nem 
voltak különösebben vonzóak, így az a kevés katona, aki vállalta a további szolgálatot jórészt 
azért tette, mert vonzónak tartotta a haderőt (s, nem az anyagiakban mérhető juttatásait). 
1992-ben a 4000 főre kialakított lehetőséggel mintegy 800-an éltek, az 1993-ban 6000 főre 
bővített keretben is csak 1679 fő vállalta a szolgálatot, amely a következő évben sem emel-
kedett 1800 fő fölé71.  

A Magyar Honvédség a jogszabályok által teremtett lehetőségekkel élve továbbfejlesz-
tette a rendszert, átalakítással létrehozta a szerződéssel foglalkoztatott katonákkal feltölthető 
beosztásokat72, amelyeket toborzás útján kívántak feltölteni. Ennek „eredményességét” jól 
jelzik a következő adatok: 

Év 
Rendszeresített 

létszám 
Meglévő 
létszám 

A feltöltöttség 
%-ban 

Toborzók által 
megkeresettek 

Érdeklődők 
Szerződést 

kötők 

1996 3 220 2 225 69 22 000 5 898 2 324 

1997 4 932 3 596 73 49 000 8 516 3 518 

1998 5 146 4 305 83 74 000 13 626 6 403 

1999 5 255 3 946 75 cca. 100 000 15 360 7 298 
 

 
3.sz. táblázat A toborzás hatékonyságának mutatói73 

Az adatok, bár önmagukért beszélnek, mégis magyarázatot, kiegészítést érdemelnek. 
A toborzók által befektetett energia, a toborzásra fordított pénz a megkeresettek és szer-
ződöttek számának viszonyítása alapján pazarlónak nevezhető. Mondhatnánk, nem volt 
elegendő a haderő vonzereje, de a valóságban a toborzók rutintalansága és tájékozatlan-
                                                 
69 Kovács Tamás: Belátható, Tervezhető  A karriertervezési rendszer elemei a Magyar Honvédségnél, Hadtudományi Tájékoz-

tató, 2001/8.szám HVK Vezérkari Iroda, 2001. 298-330. oldal 
70 A „továbbszolgáló” és a „szerződéses” katona szolgálati viszonyának definiálására találunk kísérletet, a „Katonák jogállásáról 

szóló 15414. számú törvényjavaslatban (1994.), mely 107.§ (2) szerint továbbszolgáló katona „ … aki hadkötelezettség alapján 
katonai szolgálatot teljesített, és tiszthelyettesi, zászlósi vagy, olyan tiszti beosztást tölt be, amely nincs katonai főiskolai végzett-
séghez kötve, illetve polgári szakképzettség alapján ellátható.”, míg, a paragrafus harmadik bekezdése szerint szerződéses ka-
tona az „… aki a katonai szervezet állománytáblájában rendszeresített és külön megjelölt  polgári szakképzettsége vagy a 
megszerzett katonai ismeretei alapján ellátható  tisztesi és tiszthelyettesi beosztást tölt be”. 

71 Bálint Sándor alezredes - Pintérné Thurzó Ilona törzszászlós: A szerződéses állomány létszáma növelésének szervezeti 
feltételei és hatása az állományarányokra, Hadtudományi Tájékoztató 2001/8.szám, HVK Vezérkari Iroda. 203-225. oldal  

72 A Magyar Honvédségben 1996.-ban jelentek meg a szerződéses jogviszonyú katonák. 
73 Bálint Sándor alezredes - Pintérné Thurzó Ilona törzszászlós: A szerződéses állomány létszáma növelésének szervezeti 

feltételei és hatása az állományarányokra, Hadtudományi Tájékoztató 2001/8.szám, HVK Vezérkari Iroda. 203-225. oldal  
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sága, a szervezet bürokratizmusa és információs hiányai is szerepet játszhattak. A négy 
jelzett év folyamán szerződést kötő katona közül, a 2000. év elején 3855 fő szolgált a had-
erőben, ami egyértelműen jelzi a megtartóerő hiányát. Ennek okait a 
félretájékoztatásban74, az egyéni elvárások és a valóság közötti eltérésben, az érintett ál-
lomány önismeretének hiányosságaiban, a változó feltételrendszerben látom, de ide sorol-
ható a szervezeti bürokrácia lassúsága, következetlensége is. A Magyar Honvédség az 
ezredfordulóhoz közeledvén, több olyan problémával is küzdött, amely miatt meg kellett 
lépnie az addig elodázott lépéseket, de ezek mellett jelentős mértékű kényszert jelentettek 
a politikai és gazdasági (gazdaságossági) kérdések. 

                                                

2.3. A 2000. évi humánstratégia 

A Magyar Köztársaság kormánya a 2183/1999. (VII. 23.) számú kormányhatározat-
ban75 közzé tette álláspontját, mely szerint tudomásul veszi „a NATO 2001-2006. közötti 
tervezési ciklusára vonatkozó haderő fejlesztési javaslatokra adott magyar válasz terve-
zetét”, egyben felhatalmazta a honvédelmi minisztert, a fejlesztési célok meghatározását 
szolgáló tárgyalások lefolytatására. A tárgyalások során figyelemmel kellett lenni arra, 
hogy a haderő-fejlesztési költségek nem haladhatják meg a költségvetési korlátokat és a 
fejlesztés nem eredményezheti a Magyar Honvédség létszámkeretének növekedését. A 
kormány elfogadta a honvédelmi tárca GDP részesedésben meghatározott költségvetési 
támogatási előirányzatának mértékét, mely 2000-ben 1,51% (előreláthatólag 192,3 Mrd 
Ft), 2001-ben 1,61% (előreláthatólag 223,6 Mrd Ft), 2002-ben 1,61% (előreláthatólag 
243,2 Mrd Ft), 2003-ban 1,61% (előreláthatólag 265,2 Mrd Ft), 2004-ben 1,61% (előre-
láthatólag 287,9 Mrd Ft)76. A fentiek mellett, a határozat feladatul szabta a miniszternek, 
hogy készítse elő a Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztériumba való integrálását, a 
hatékonyabb költségfelhasználást és elszámoltatást lehetővé tevő működés, valamint a 
politikai döntéshozatal elsődlegességének biztosítása érdekében. Részben a kormányha-
tározatra utalva, született a HM azon utasítása77, amelyben a „csapattagozat” kivételével, 
határozatlan időre szóló feltöltési korlátot rendelt el a miniszter, a szervezetben meglévő 
üres beosztásokra és munkakörökre. A haderő 2000-2010 közötti helyzetére, az átalakí-
tási folyamatokra vonatkozó tervet a kormány, a 2120/2000. számú határozatában78 elfo-
gadta.  

A 2322/1999.79 kormányhatározat meghatározta egy olyan felülvizsgálat végrehaj-
tását, amely célkitűzésként fogalmazta meg a haderő modernizálását oly módon, hogy az 
egyidejűleg feleljen meg a belátható időn belüli veszélyeztetettség jellegének és mérté-
kének, illetve a gazdaság teherbíró képességének80. A felülvizsgálatban, a Magyar Hon-
védség vezetése és kijelölt szervei mellett, a Magyar Köztársaság felkérésére, részt vett 

 
74 A toborzó tiszt teljesítményét a szerződéskötések száma jelzi, így abban érdekelt, hogy tájékozatlanságból vagy szándéko-

san félrevezetve olyan ígéretekkel csábítsa szerződéskötésre az illetőt, amely a valóságban nem fog teljesülni. 
75 a NATO 1999. évi védelmi tervezési kérdőívére adandó magyar válaszról, a 2001-2006. közötti időszakra szóló NATO had-

erő-fejlesztési javaslatokkal kapcsolatos magyar álláspontról, valamint a honvédelmet érintő egyes kérdésekről 
76 A tényleges támogatás mértékére lásd, a későbbi hivatkozásban szereplő adatokat (A 2009. évi költségvetés értékelése, 

Századvég Kiadó, Budapest, 2009. 60-66. oldal) 

 
77 62/1999. (HK 22.) HM utasítás egyes létszámgazdálkodással összefüggő feladatok ideiglenes rendezéséről 
78 2120/2000. (V. 31.) Kormányhatározat a Magyar Honvédség átalakításának és új szervezeti struktúrájának 2000-2010. közöt-

ti időszakra vonatkozó tervéről, Megjelent: Határozatok Tára 2000/23 (V. 31.) 
79 2322/1999. (XII. 7.) Korm. Határozat a Magyar Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat koncep-

ciójáról. Megjelent: Határozatok Tára 1999/44 (XII. 7.) 
80 Az előkészítés feladataira a 44/1999. (HK 16.) HM utasítás (a honvédelem rendszerének stratégiai felülvizsgálatát előkészítő 

bizottság felállításáról) intézkedett, melynek értelmében, a „stratégiai felülvizsgálat koncepciójának és lehetséges alternatívá-
inak előkészítésére” bizottságot” hozott létre.  
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az Egyesült Államokból érkezett CUBIC Application Incorporated képviselőcsoportja 
(CUBIC Munkacsoport) is. A CUBIC Munkacsoport 1999. szeptemberében elkészült 
„Tervezet”81ében, a haderő humánerőforrás gazdálkodása vonatkozásában, többek kö-
zött az alábbiakat fogalmazta meg82: 

 a kiképzett állomány létszáma nem lehet több 40 000 főnél, de ebbe a számba 
nem tartoznak bele a kiképzés alatt állók; 

 végre kell hajtani a HM háttérintézményeinek jelentős átalakítását, létszámának 
csökkentését; 

 modernizálni kell a vezetői felkészítést a tiszt, tiszthelyettes állomány vonatko-
zásában, ezzel biztosítva a harcvezetői utánpótlást; 

 ki kell alakítani a teljesítményen alapuló előmeneteli, elismerési, ösztönzési 
rendszert, és a képzési-fejlesztési rendszert, amely a kidolgozandó „Életpálya 
modell” alapját képezi; 

 át kell alakítani a kompenzációs rendszert (kizárólag a rendfokozathoz kap-
csolódó fizetés, csak a különösen indokolt pótlékok megtartása, járjon együtt 
jelentős fizetésemeléssel az előléptetés, lakhatás jelentősebb támogatása, 
57 éves kor alatti nyugdíjba vonulás „rutinszerűvé” tétele); 

 a szervezeti átalakításban negatívan érintett állomány kompenzációjának terve-
zése és végrehajtása; 

 végre kell hajtani, „A részletes, alapos végrehajtási tervek sorozatának kidolgozását, 
és e tervek összevonását egy Haderő Modernizáció Mesterterv keretében” 

A dokumentum, a továbbiakban javaslatokat fogalmazott meg, a Magyar Köztársaság (MK) 
kormánya részére, melyből (kivonatosan) az alábbiakat látom célszerűnek megemlíteni: 

o A nemzeti haderőnek ki kell elégíteni a MK biztonsági és védelmi igényeit, a 
szövetségi elvárásokat, emellett hosszú távon finanszírozhatónak kel lennie; 

o A Nemzeti Biztonsági Stratégiának (NBS) és a Nemzeti Katonai Stratégiának 
(NKS) egyidejűleg kell biztosítania a nemzeti szuverenitás fenntartását és 
megerősítését, ezzel összhangban a haderőnek elrettentőnek kell lennie az 
agressziós szándékkal szemben, ezzel egyidejűleg egyaránt képesnek kell 
lennie az agresszió feltartóztatására és a szövetségi igényeket is kielégítő 
gyors reagálásra; 

o A nemzeti haderőt nem átalakítani kell, hanem teljes szerkezetében újjáala-
kítani, a következő ábra szerinti (egy változatban javasolt) létszámmegosz-
tással, amelyben 7 370 fő tiszt, 14 086 fő tiszthelyettes és zászlós rendfoko-
zatú szolgálna. 

 

                                                 
81 Stratégiai Felülvizsgálat HM.-1999, Elemzések és Javaslatok (Végső tervezet), 1999. szeptember 30., CUBIC Application Inc.. (Kézirat)  
82 A dokumentum szövegezése nyersfordításra utal, ezért a felsorolás szerzői értelmezést tartalmaz. 
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A javaslat a továbbiakban az egyes szervezetek javasolt részletes bontását, a 
diszlokációra illetve a finanszírozás megosztására (Stratégiai Beruházási Terv) tesz ajánlásokat.  

 A felülvizsgálat tapasztalataiból levont következtetések alapján, a haderő átalakítás to-
vábbi lépéseinek tartalmi kidolgozási irányát a létszámában kisebb, felszereltségében mo-
dernebb, kiképzettsége révén széles spektrumban alkalmazható, de egyidejűleg szerkezeté-
nél fogva hatékonyabban vezethető, s nem utolsó sorban finanszírozható haderővé történő 
átalakítás jelenti. A stratégiai felülvizsgálat eredményeire alapozottan, az Országgyűlés 
meghatározta a szervezeti átalakítás fő irányait, végrehajtásának ütemeit.83  

 

A haderő létszámcsökkentése  bár a modernizáció, mindig is cél volt , új szakaszába 
lépett a Magyar Köztársaság NATO csatlakozásával. A védelmi felülvizsgálat során szerzett 
tapasztalatok következtetései alapján, a sokszor általánosságban megfogalmazott célok, 
konkrét feladatokkal kerültek hangsúlyozásra84. Az átalakítás, a tervezet szerint tartalmilag 
három ütemben került volna végrehajtásra, amelyben az egyes ütemek tatalmilag végigviszik 
szinte mindegyik folyamatot, de összességében prioritások szerinti feladatok köré összpon-
tosulnak. Az első ütemben (2000-2003) a szervezeti struktúra átalakítása, a munka -és élet-
körülmények javítása, az állományarányok kialakítása, a költséghatékony gazdálkodás alap-
jainak megteremtése, s nem utolsó sorban a szervezet munkaerőpiaci megszerző -és meg-
tartó képességének növelése volt a fő feladat. A második ütem (2004-2006), a kiképzési 

                                                 
83 A vonatkozó határozatok: 61/2000. OGY határozat a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól; Megjelent: 

Magyar Közlöny 2000/62 (VI. 21.), illetve a 62/2000. OGY határozat a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 
124/1997. OGY határozat módosítása; Megjelent: Magyar Közlöny 2000/62 (VI. 21.) 

84 A haderőfejlesztés belső összefüggéseire mutat rá a Rózsa Mihály által benyújtott „Haderőreform, a stratégiai felülvizsgálat 
után” című pályázat, HM OTF pályázatok összegzése, Tanulmánygyűjtemény (Válogatás a Honvédelmi Minisztérium 2001. 
évi kutatási eredményeit összegező tanulmányokból, pályázatokból), ISBN 9637037446, 7-27. oldal.  

HONVÉDELMI MINISZ-

TÉRIUM 

600 fő4 568 fő 

4 258 fő H M 
HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK (4 314 fő) 

HVK HÁTTÉRINTÉZMÉ-

NYEK HONVÉD VEZÉRKAR 

SZÁRAZFÖLDI ERŐ LÉGIERŐ LOGISZTIKAI PSÁG.

17 797 fő 7 842 fő 5 150 fő 
(26 790 fő) (9 282 fő) (6 533 fő) 

Békeidőben kiképzett + kiképzés alatt álló állomány 
40 215          +                       5 600                       = 45 815 fő 

(26 790 fő) 

Háborús („M” utáni) létszám 

 (59 887 fő) +  
10 Területvédelmi zászlóalj (∑ 3000 fő) + 
1 gépesített gyalogos dandár ( 4000 fő), összesen, mintegy 18 000 fő tartalékos igény 

1.sz. ábra A CUBIC Munkacsoport által javasolt létszámmegosztás (1999.) 
(Szerzői ábra) 
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rendszer átalakítását és hatékonyságának növelését, valamint az életminőséget javító prog-
ramok végrehajtását tűzte ki célul. A harmadik ütem (2007-2010) a haderő technikai moder-
nizációját helyezte a középpontba, emellett folytatva az átalakítás megkezdett folyamatainak 
végrehajtását, szükség szerinti helyzethez igazítását. Az egyes ütemek prioritásához igazí-
tották a pénzügyi források felhasználását is85. 

A haderő átalakítás koncepciójához olyan, a személyi állományt érintő stratégiát kellett 
kialakítani, amely az egyes ütemek tartalmával összhangban van, s emellett nem csak a 10 
évre szóló program végrehajtását biztosítja, hanem megteremti az alapot a szakmailag és 
képességek tekintetében professzionális86 haderő működéséhez87. A honvédelmi miniszter 
utasítása88 értelmében, az érvényben levő előírások és szabályzók figyelembevételével meg 
kellett kezdeni  az összhaderőnemi doktrína részeként  a szervezeti humánstratégia kidol-
gozását, illetve az ahhoz kapcsolódó feltételrendszer meghatározását. A humán intézmény-
rendszert felügyelő helyettes államtitkár vezetésével működő csoportnak, még az 1999.-es 
évben olyan eredményeket kellett felmutatnia, amelyek alapján a szükséges döntések meg-
hozhatóak, a fokozatos bevezetés részintézkedései kiadhatóak voltak. a tervezet komplexi-
tásának és a rendelkezésre álló rövid időnek betudhatóan a munkacsoport széles szakértői 
stábbal dolgozott, melybe beletartoztak a ZMNE szakemberei is89.  

A haderőfejlesztési célokat szolgáló humánstratégiában felismert tényként kezelték azt, 
hogy a haderő távlati célrendszere csak akkor valósulhat meg, ha ahhoz megfelelő mennyi-
ségű, (és különösen) kvalifikációjú állomány áll rendelkezésre90. A munkacsoport, az első 
humánstratégia létrehozásakor az alábbi tényezőkből indult ki91:  
 

o A szervezet központi feladata a személyi feltételrendszer biztosítása 

o Az intézményrendszer kiemelt eleme a humán struktúra. 

o A haderő működését, s benne az állomány helyzetét folyamatos civil kontroll alá kell helyezni. 

o Figyelembe veendő nemzetközi tendencia a hadkötelezettség felfüggesztése, megszűntetése. 

o A haderőnek ki kell lépnie a munkaerőpiacra92, annak működési szabályait figyelem-
be kell vennie, amely együtt jár a szerződéses állomány megszerzésének és megtar-
tásának kihívásainak eredményes kezelésével, melynek során figyelembe kell venni 
a nemzeti munkaerő piaci jellemzőket, a munkanélküliség helyzetét.  

o A személyi feltételrendszer optimális biztosításának követelményei meghatározása 
és biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a munkaerő piac ál-
lapotát, elemezni kell az ott megjelenő hatásokat. 

                                                 
85 „A haderő újjáépítése” időszakában (2000-2002) az életfeltételek javítása (70%), „A haderő összekovácsolása, kiképzése” 

időszakában (2002-2004) az anyagi és alakulat készenlét fokozása (60%) „A haderő modernizációja” időszakában (2006-
2010) a felszerelés modernizáció (60%) finanszírozása került előtérbe. Adatforrás: Prof. Szabó János: Haderőváltás Magyar-
országon; PolgArt Kiadó, Budapest, 2003., 391. oldal. 

86 A koncepcióban még nem szerepelt a sorkötelezettség megszüntetése, csupán a szerződéses legénységi állomány arányának növelése. 
87 Dr. Ronkovics József ezredes - Zakariás Győző mk. alezredes - Obrecsán Mihály alezredes - Budai István mk. alezredes - 

Horváth Zoltán mk. százados: Reform 2000-2010 2000-es fordulaton a Magyar Honvédség, történelmi lépések előtt a had-
erő, kihívások és lehetőséges, Hadtudományi Tájékoztató 2001/8.szám, HVK Vezérkari Iroda. 6-31. oldal  

88 12/1999. (HK 6.) HM utasítás a személyi feltételrendszer biztosításával kapcsolatos tervezőmunka végzésére 
89 Az utasítás melléklete nyolc főbb területen határozott meg a szakértői munkára. 
90 A humánstratégiában rögzített elvekről bővebb, részletesebb elemzés található Szabó János: A haderőreform humánaspek-

tusai című cikkében, Hadtudomány 2000/2. szám 3-12. oldal. 
91 Fagyal Zoltán: Változások a Magyar Honvédség „munkaerő-gazdálkodásában”; Tudásmenedzsment (PTE FEEFI) periodikája); 

VI. évfolyam 2. szám 2005. november; 50-59. oldal. 
92 A haderő munkaerő piaci megjelenésének lehetőségeit, körülményeit tárgyalja a Krizbai János által publikált „A fegyveres 

erők a munkaerő piacán” címmel megjelent cikk, Hadtudomány, 1996/4. szám, 106-117. oldal. 
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o A PR eszközrendszerének különös jelentősége van, a szervezet presztízsének építé-
sében, melynek nagy jelentősége van az állomány toborzásában. 

o Részletesen ki kell dolgozni a haderő szociális ellátórendszereinek tartalmát és felté-
telrendszerét, összhangba kell hozni a társadalomban működő rendszerrel. 

o A személyi állomány hatékony alkalmazása érdekében, előtérbe kell helyezni az erő-
forrás szemléletet. 

o Szorosabbá kell tenni a haderő és társadalom kapcsolatát, ennek részeként harmo-
nizálni kell a hivatásos katonai pálya követelményeit az állampolgári jogokkal. 

o Részletesen ki kell dolgozni a szervezetbelépéstől a kiváláson túl is követő pályamo-
delleket. 

o Érvényre kell juttatni, hogy az előmenetel objektív értékelés eredményein alapuljon. 

o A nemzetközi trendnek megfelelően ki kell alakítani a haderő működéséhez szüksé-
ges egészséges rendfokozati kategória arányt. 

o A haderő sikeres fejlesztése érdekében a szervezeti kultúra elemeit, egymással 
összhangban, a stratégiai célokhoz kötötten át kell alakítani. 

 
A fenti tényezők és szükségletek meghatározása mellett, figyelembe kellett venni azo-

kat a múltban lezajlott folyamatokat, s azok következményeit, amelyek az aktuális személyi 
feltételrendszert eredményezték. A tárca vezetése részéről történtek intézkedések a felmerü-
lő problémák kezelésére, ezt támasztja alá a 42/2000. HM utasítás93, amelyben a személyes 
szociális szolgáltatások tevékenységének bővítését, belső munkaerő kínálati-keresleti infor-
mációs szolgáltatás létrehozását, az érintettek családtagjai elhelyezkedésének támogatása 
érdekében a területi munkaügyi központokkal, önkormányzatokkal, társadalmi és gazdasági 
szervezetekkel történő kapcsolat felvételét határozták meg az illetékesek számára.  

 A vitathatatlan,  de a problémák súlyát tekintve egyedinek tekinthető  sikerek mellett, 
általánosságban elmondható volt, hogy a haderő nem tudta biztosítani az állomány mobilizá-
ciójához szükséges feltételeket, így a lakást, a család tagjainak munkahelyét, óvodai és isko-
lai férőhelyet. Ennek okai többek között anyagiak voltak, de szembetűnő, hogy nem műkö-
dött a társadalmi összefogás, szinte nullára redukálódott a haderő érdekérvényesítő képes-
sége, s emellett a problémák kezelésére kialakított társadalmi, állami mechanizmusok is ala-
csony hatékonyságúak voltak. A haderő belső viszonyaiban is érzékelhetővé vált a bizonyta-
lanság, a működési mechanizmusok fenntartása rugalmasságot kívánt a változó jogszabályi 
környezetben, ugyanakkor az állomány komfortérzete is jelentősen csökkent. A financiális 
megszorítások mellett fokozottan érvényesült a racionális gazdálkodás iránti igény a civil 
kontroll részéről, ezzel párhuzamosan egyre inkább a figyelem középpontjába került a jogi 
szabályozók betartása, betartatása. 

A stratégia kialakításához az egyes folyamatok integrálása mellett, a racionalizálás érde-
kében ténylegesen kimutathatóvá kellett tenni az egyes ráfordításokat. Ehhez, elsőrendű fel-
adatként kezelve, ki kellett alakítani a szervezetek, és szakirányú szervek egymás közötti szo-
rosabb együttműködését, egy olyan átfogóan alkalmazható elemző, értékelő rendszer létreho-
zásával, amely lehetővé tette volna az erőforrás központú szemlélet megvalósítását. A fentiek 
hiányában nem volt lehetőség valós, a körülményeket széles körben vizsgáló, a valós alterna-
tívák hatékonysági mutatókon keresztüli összevetésén alapuló döntések meghozatalára.   

                                                 
93 42/2000. (HK 15.) HM utasítás a személyi feltételrendszer rövidtávú átalakításáról 
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Összességében, a szervezet belső viszonyai, és a külső környezeti tényezők egyaránt 
kedvezőtlenek voltak ahhoz, hogy a haderőátalakítás stratégiai céljainak teljesülését támo-
gató humánstratégia megvalósítási folyamata elindításra kerüljön. A haderőnek szembe kel-
lett néznie a halogatott politikai döntések egyértelmű következményeivel, a problémák hal-
mazával, amelyet súlyosbított az a tény is, hogy a nagyméretű bürokratikus szervezet áttéte-
les és összefonódó működési szabályrendszere, természeténél fogva nem támogatta a gyö-
keres átalakulást, de még a reformjellegű kisebb lépéseket sem. 

Figyelembe véve a Magyar Honvédség személyügyi (humán) szervezetét, a jogelődtől 
kapott örökséget, megállapítható, hogy az emberi tényező (mint, általában a tömeghadsere-
geknél) háttérbe szorult, s ennek természetes velejárója volt, hogy a személyi kérdésekkel 
foglalkozó funkcionális szervezeti egység feladatrendszere is inkább az adminisztratív támo-
gató és végrehajtó szerep teljesítését helyezte előtérbe, a racionalitást és minőségi szemlé-
letet érvényre juttató valós gazdálkodás, s az erre alapuló döntéselőkészítő szerep helyett. 
Az ezredfordulóra megváltozott helyzetben, a személyügyi tevékenységben is átalakultak a 
prioritások, előtérbe kerültek azok a tényezők, amelyek az égetően sürgős feladatok megol-
dása mellett, az innovativitásra „kényszerülő” szervezet hosszú távú céljait is kielégítették.     

 A humánstratégia elvi szinten történő kidolgozását követően (2000.) jött létre a Humán-
politikai Főosztály, mely szervezeti egységként végezte, s egyben irányította a humánstratégi-
ában meghatározott feladatokat, tevékenységével domináns mértékben hozzájárult a humán 
erőforrás gazdálkodást meghatározó jogszabályi környezet átalakításához. Alapvető változást, 
s egyben hatalmas előrelépést jelentett a 2002. január elsején hatályba lépett 2001. évi. XCV. 
törvény (a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
Hjt.), illetve az ennek végrehajtását szabályozó miniszteri rendeletek sora. A jogszabályi hát-
tér megváltozásával kialakult a célok eléréséhez szükséges igazgatási rendszer. 

2.4. Humán stratégia a professzionális haderő kialakítására 20032013 

Az új humánstratégia végrehajtása, még lendületet sem vehetett, amikor politikai döntés 
értelmében  követve a nemzetközi gyakorlatot , a Magyar Honvédség megkezdte a felké-
szülést a sorkötelezettség felfüggesztésének hatásaira, szervezeti következményeire illetve a 
döntés szervezeti feltételeinek megteremtésére. Vitathatatlan tény, hogy a döntéssel, a pro-
fesszionális haderő kialakításának egyik legfontosabb előfeltétele, az önkéntesség alapján 
történő haderőszervezés látszott megvalósulni, ugyanakkor a döntés hátterében több ok is állt, 
ezek részben az idők során felismert tényekre történő reagálások voltak, részben a 2002-
2003. évben végrehajtott stratégiai felülvizsgálat eredményeiből levont következtetések: 

o a nemzetközi biztonságpolitikai környezet nem indokolta a társadalom bevonását a 
honvédelmi felkészítésbe; 

o a megváltozott társadalmi értékrend nem támogatta a katonai szolgálat kötelezettsé-
gen alapuló teljesítését; 

o a nemzetközi gyakorlat bizonyította, hogy képességek és megbízhatóság, valamint 
költséghatékonyság szempontjából célszerűbb a méreteiben kisebb, de felszereltsé-
gében és kiképzettségében jobb, „professzionális” haderő fenntartása; 

o a jogszabályi környezet nem tette lehetővé kötelezettség alapján szolgálatot teljesítő 
katona külföldi misszióban való részvételét, ebből adódóan a Magyar Köztársaság ál-
tal vállalt katonai kötelezettségek teljesítéséhez előbb - utóbb szükséges volt a sorál-
lomány felváltása szerződéses állománnyal; 

o a szövetségesekkel együttműködésben végrehajtott műveletek igénylik (megkövete-
lik) a szakmailag jól felkészült, motivált és fegyelmezett katonákat; 
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o a társadalom anyagi erőforrásai korlátozottak, a társadalompolitikai célok megvalósítása, 
a gazdaság megerősítése olyan szükségszerű prioritást élvez, amelynek haderőre vo-
natkoztatott következménye a források célirányos, racionális felhasználása, az erőforrás-
okkal (ideértve az emberi erőforrást is) való, értékorientált gazdálkodás; 

o a NATO-nak felajánlott képességek teljesítése felkészült, általános és speciális terü-
leteken magasan képzett, gyakorlatokban „összekovácsolódott”, homogén szervezeti 
egységeket igényel; 

o a szervezeti kultúra megújításához, majd megszilárdításához egységes értékrendet 
valló és azt megbízhatóan követő állományra van szükség; 

o a polgári életben, a karrier megalapozását az iskolákat követően kell megoldani, eb-
ben a tekintetben „elveszettnek” tekinthető a haderőben eltöltött idő.   

A stratégia időszaka magába foglalta a Magyar Honvédség állományszerkezetének egy je-
lentős átalakítását, a sorkatonai szolgálat megszüntetését, ezzel egyidejűleg a hivatásos hadse-
reg humán feltételének kialakítását. A koncepció humán feltételrendszere a hivatásos és szerző-
déses állomány arányának pillanatnyi (2003.12.31.) helyzetét tekintve a következő volt94:  

 
Tábornok Tiszt 

Zászlós 
Tiszthelyettes 

Legénységi 

Összlétszám 62 7795 10001 7902 

Hivatásos 62 7654 7762 0 
Ebből 

Szerződéses 0 141 2239 7902 

4. sz. táblázat A Magyar Honvédség meglévő katonaállományának rendfo-
kozati kategóriánkénti és állományviszony szerinti megoszlása (2003.12.31.) 

Az alábbi diagram adatai alapján szembetűnő, hogy a sorállomány teljes mértékű kiváltása a 
2006. évre, már kalkulált tény, ugyanakkor a legénységi állomány létszáma erre az időpontra 3509 
fővel gyarapodna. A tiszti állománykategória tervezetten 975 fővel, a hallgatói létszám 502 fővel, a 
polgári állomány 466 fővel csökkenne, ezzel szemben a tiszthelyettesi és zászlósi kategóriában 
szolgálatot teljesítők száma 1121 fővel növekedne. Figyelembe véve az egyes időpontokhoz ren-
delt létszámot, megállapítható, hogy a haderő tervezett összlétszáma az időszak végére a bázis-
nak tekintett 2003.-as adathoz viszonyítva mintegy 10%-al kerül csökkentésre. 
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2. sz. diagram  A tárca rendszeresített létszámának megoszlása a HM HVK HTCSF-ség tervezési adatai 
alapján 2004.01.15.-i állapot szerint (a 2003.12.31.-i dátumra vonatkozó információk tényadatok.  

 

                                                 
94 A táblázat és a diagram adatainak forrása: Virágh Bálint ezredes: Az előmeneteli rendszer továbbfejlesztése az önkéntes 

haderő működtetésének tükrében (ZMNE Vezérkari tanfolyam záródolgozat 2004.) 
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A humánstratégia célrendszere összetett és szorosan egymásba fonódó elemekből 
állt, kritikus területét képezte a hivatásos és szerződéses állomány megszerzésére és 
hosszú távú megtartására irányuló törekvés, egyidejűleg be kellett építeni azokat az ele-
meket a két állománykategória vonatkozásában, amelyek csökkentik a szervezethez való 
kötődést, amennyiben az, a szervezeti érdekeknek nem felel meg. A feladat újszerűségét  
és ebből adódóan nehézségét  jelzi, hogy megelőző tapasztalatok hiányában, teljesen új, 
általános és speciális helyzetben egyaránt alkalmazható szabályrendszert kellett kialakíta-
ni, olyan  a foglalkoztatáspolitikai alapelvekkel összhangban levő  ösztönzési és kom-
penzációs rendszer integrált alkalmazásával, amely a kitűzött céloknak megfelel, és a bi-
zonytalan financiális háttérben is működőképes. A koncepciónak hatékonyan kellett biztosí-
tani a szervezet vonzerejét a munkaerőpiacon, ugyanakkor természetszerűnek véve a 
haderő elhagyását, intézményesített formában kellett elősegítenie, a kiválni kényszerülők 
munkaerő piaci reintegrálását. Az utóbbi feladatnál szükségszerűen figyelembe veendő az 
a tény, hogy a negyven év felettiek újraelhelyezkedési esélyei a nemzeti munkaerőpiacon 
nagyon kicsi, különösen, ha a munkavállaló az új munkahelyen is igényli az előzőleg szer-
zett jövedelmet és juttatásokat illetve szakmai kvalifikációinak és tapasztalatának alkal-
mazhatóságát fontosnak tekinti. 

Az ismételten jelentős fordulatot vett haderőátalakítás humán stratégiája a 2003 - 2013-
as időszakra szólt, kialakításának és különösen végrehajtásának ismételten nem voltak egy-
szerűek a feltételei. Nyolc fő irányt határozott meg a stratégia megvalósításához95: 

1. A szervezeti filozófia és humánerőforrás filozófia egységének megteremtése. 

2. A szervezet folyamatainak összehangolása az erőforrás-politikával, a professzionalis-
ta haderőre jellemző etikai elvekkel. 

3. A haderő érdekeivel -és működési elveivel összhangban levő, toborzáson alapuló 
erőforrás gazdálkodás -és fejlesztés rendszerének kialakítása. 

4. A szervezeti célokkal és értékrenddel összhangban levő, kohéziót erősítő szervezeti 
kultúra építése. 

5. Szervezeten belül -és kívül egyaránt hatékonyan működő, stratégiai szintű kommuni-
kációs rendszer kialakítása, a belső -és külső környezeti információk beépítése a 
humán stratégia rendszerébe. 

6. Vezetői felkészítés a kor színvonalának és a társadalmi elvárásoknak megfelelő fej-
lesztése, a belső szervezeti szabályozás átalakítása oly módon, hogy a szervezeti 
érdekeket maximálisan figyelembe véve, a lehető legnagyobb mértékben érvénye-
sülhessenek az állampolgári-, a személyiségi-, valamint szociális jogok a szerve-
zetben. 

7. A jogszabályi -és szervezeti háttér stabilitásának megteremtése. 

8. Olyan humánpolitikai intézményrendszer létrehozása, amely lehetővé teszi a felsorolt 
irányokban meghatározottak megvalósítását.  

                                                 
95 Humán stratégia a professzionális haderő kialakítására 20032013; HM Humánpolitikai Főosztály kiadványa; Szerk.: Dr. 

Krizbai János ezredes  
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A 20032013-as időszakra készített humán stratégia az önkéntes haderő vonatkozá-
sában az alábbi alapvetésekből indult ki: 

 a haderő állománya, békeidőszakban a haderő speciális feltételrendszerében dolgo-
zó munkavállaló lesz, erre épül fel  a humán erőforrás költséghatékony felhasználá-
sára fókuszáló  szervezeti foglalkoztatáspolitika; 

 a sajátos foglalkoztatási feltételek miatt az állomány többsége fiatalon kerül be a 
szervezetbe, és életének aktív szakaszában hagyja el azt, így a szervezetnek, az 
egyénnek és a társadalomnak egyaránt fel kell készülnie a munkaerő piaci 
reintegrációra; 

 a megújult feladatrendszereknek megfelelően megváltozik az alakulatok szerkezete, 
működési és felkészítési rendszere, képzettség és végzettség, hatalom és felelősség, 
jog és hatáskör, feladatrendszer vonatkozásában megváltozik (helyére kerül) az ál-
lománykategóriák szerepe, funkciója; 

 a haderő a munkaerőpiac mechanizmusait, szabályait figyelembe véve, toborzás út-
ján szerzi be állományát; 

 a változásoknak megfelelően átalakul az állomány rekrutációja, megváltozik a tartalék-
képzés elvi háttere és rendszere, a foglakoztatási viszonyoknak megfelelően a tiszthe-
lyettesi és legénységi állomány tekintetében átalakul az előmeneteli rendszer; 

 az állomány életkori sajátosságait figyelembe véve átalakul a rekreációs és ellátó 
rendszer. 

 

STRATÉGIA 
ÉS 

MŰKÖDTETŐ VEZETÉS 

 

 

2.sz. ábra A 2003-2013 időszakra szóló humánstratégia szerkezete96 

 

A három pillérre épülő stratégia átfogóan érinti a személyi állománnyal kapcsolatos 
kérdéseket, az egyes pillérek főbb tartalmi elemei a következők: 
                                                 
96 Szerzői ábra. Adatforrás: Humán stratégia a professzionális haderő kialakítására 20032013; HM HPF kiadványa; 4. oldal) 
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A Magyar Honvédség működéséhez, a személyi állomány biztosításához szükséges feltételek 

A Magyar Köztáraság Nemzetbiztonsági Stratégiája 

A Magyar Honvédség fejlesztési stratégiája 
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1. pillér: A humánerőforrás tervezés rendszere 

Mint a védelmi tervezés alrendszere, funkciója az előrelátó, szakmailag megalapozott, 
erőforrás szemléletű elemzésen keresztüli információszolgáltatással, hozzájárulás a szerve-
zeti döntések meghozatalához. Együttműködve az erőforrás fejlesztés pillérével, közösen 
biztosítják a folyamatos kapcsolatot a szervezet belső -és külső környezetének eseményei 
és folyamatai, valamint a személyzeti tevékenységek között. Elemző tevékenységével, ala-
pot képez a humánerőforrás gazdálkodás rendszerének működéséhez. 

 
2. pillér: A humánerőforrás gazdálkodás rendszere 

Alapvető feladata, hogy a stratégiai vezetés által meghatározottaknak megfelelően, biz-
tosítsa a kellő minőségű -és mennyiségű állomány, adott időben és helyen való jelenlétét, 
rendelkezésre állását. Alapozva a humánerőforrás tervezés rendszerének tevékenységére, 
folyamatos elemzési -és értékelési tevékenységgel, a hatékonyság szem előtt tartásával a 
szervezeti -és egyéni igények, valamint a feltételek összhangba hozása. 

 
3. pillér: A humánerőforrás fejlesztés rendszere 

Együttműködve a humánerőforrás tervezés rendszerével, biztosítani a képzettség terén 
a társadalmi megújuláshoz szükséges tudástőke megszerzésének szervezetbeni érvényesü-
lését, egyben biztosítani a szervezeti szükségleteknek mindenkor megfelelő minőségű, és 
képzettségű személyi állomány rendelkezésre állását. Tevékenységével támogatja a képes-
ségalapú haderő, szervezeti feltétel -és feladatrendszerrel összhangban történő kialakítását, 
az ehhez szükséges képzési, felkészítési rendszer kialakítását. Tevékenységi köre  egyéni 
-és csoport szinten , egyaránt kiterjed a személyi állomány egészére, a haderő általános -
és speciális képességigényének teljes vertikumára. A fejlesztési rendszer, a haderő -és tár-
sadalom célrendszerének és érdekeinek megfelelően hozzájárul az egyéni kvalifikációs cél-
rendszerek megvalósításához, áttételesen és direkt módon, a haderő elhagyására kénysze-
rülők sikeres munkaerő piaci reintegrációjának megvalósulásához. 
 

Tekintettel a humánstratégia kialakításának előzményeire és körülményeire, figye-
lemre méltó a stratégia átgondoltsága, a tapasztalatok beépítése, amelyen keresztül 
(részben preventív jelleggel) kíván választ adni a meglévő -és számításba vehető prob-
lémákra. Csak felsorolás jelleggel közvetítem a stratégia megvalósításának főbb területe-
it, illetve azok kiemelt elemeit97. 

  
1. A honvédség emberi-erőforrás filozófiája; 

2. Az átalakuló honvédség szervezeti kultúrája; 

3. Az állomány megtartása és fejlesztése (életpályaprogramok); 

 Az előmenetel általános alapelvei; 
 Teljesítményértékelési rendszer. 

4. Munkakörtervezés, a foglalkoztatás feltételrendszere; 

5. Személyügyi marketing; 

6. Minőségbiztosítás bevezetése a humánerőforrás-gazdálkodásban; 

                                                 
97 Humán stratégia a professzionális haderő kialakítására 20032013; HM Humánpolitikai Főosztály kiadványa; Szerk.: Dr. 

Krizbai János ezredes;  p. 7-15. 
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7. Munkavédelem és ergonómia; 

8. Kompenzációs, ösztönzési és szociális rendszer; 

 Az illetményrendszer és egyéb juttatások; 
 A szervezeti megfelelést támogató humán-ellátó rendszer; 
 A lakhatási feltételek mennyiségi és minőségi fejlesztése; 
 Családtámogató (szociális) ellátások korszerűsítése; 
 Az állomány pihentetése; 
 A szervezeti beilleszkedés segítése; 
 Az állomány egészségi állapotának megőrzése; 

 Rekonverziós célok és feladatok. 

9. A Magyar Honvédség humán intézményrendszere.  
 

Elsőként a szerkezeti átalakítás megalapozását, illetve az „égető” problémát jelentő 
szolgálati -és életkörülmények javítását kívánták végrehajtani. Ebben az időszakban került 
meghatározásra a szövetségi integrációs törekvéseket is kielégítő új szervezeti struktúra, s 
az ennek létszámban, állományviszonyban és rendfokozatban megfelelő állományszerkezet. 
A költséghatékonyság tükrében készült tervezet, egyidejűleg kísérelte meg kielégíteni a taka-
rékosságot, a személyi állomány reálisan elvárható igényeit, ugyanakkor olyan fejlesztéseket 
határozott meg, amelyek eredményeképp javult volna a szervezet megtartó képessége illet-
ve a minőségi javuláshoz szükséges munkaerő piaci vonzereje. A széleskörű és elmélyült 
előkészítő munka során begyűjtötték és elemezték a hazai és nemzetközi tapasztalatokat, a 
számba vehető kihívásokat és elvárásokat, körülményeket. Kiemelt figyelemmel kezelték a 
nyugati haderőkben általánosságban meglévő, más államokban folyamatban levő önkéntes 
haderőre való áttérés tapasztalatait. Elemzés tárgyát képezték a sikerek és kudarcok oksági 
összefüggései, a tapasztalatok nemzeti adaptációs lehetőségei, annak kockázatai98. A leg-
fontosabb feladat, a célok, a feltételek és a jövő becsült körülményei alapján kialakított fo-
lyamat teljes átgondolásával a fő folyamatok, feladatok paramétereinek meghatározása, a 
mérföldkövek tartalmi összetevőinek meghatározása, pozicionálása. A szervezeti átalakítás 
legfontosabb, egyben legkényesebb (és ebben az összefüggésben legkiszámíthatatlanabb) 
eleme a humán faktor, így kiemelt figyelmet kellett fordítani a következő területekre:99 

1. A haderő feladatainak végrehajtására az önkéntesség alapján (toborzás útján) 
kell az állományt biztosítani100. Ennek sikerességéhez, meg kell határozni a po-
tenciális célcsoportokat, azok elérésének módjait és lehetőségeit. Ki kell alakí-
tani a célcsoportok eléréséhez szükséges marketing és kommunikációs straté-
giát, az ehhez szükséges intézményrendszert, a szervezeti feltételeket. Meg kell 
teremteni az interaktív, dinamikus kapcsolat lehetőségét a haderő toborzórend-
szere és a munkaerőpiac szereplői között. Meglehetősen komoly kihívást jelen-
tett a feladat, hiszen a Magyar Honvédség számára szinte teljesen új színteret 
jelentett a munkaerő piac. Nem rendelkezett tapasztalatokkal sem a célcsopor-
tok meghatározása, sem megnyerése területén, a kommunikációs és marketing-

                                                 
98 Az önkéntes haderő kialakítása iránti igény, a terjedő liberalizmus okán egyre erőteljesebben jelentkezett a társadalom részé-

ről, egyidejűleg a szövetségi feladatok, a nemzetközi szerepvállalás is aktuálissá tette az áttérést. Ugyanakkor, a haderő pa-
rancsnoki állományának is szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy egyre kevesebb fiatal tesz eleget bevonulási kötele-
zettségének, s a bevonultak között is egyre nőtt azok aránya, akikkel szinte mindennapi fegyelmezési problémák voltak. A 
lecsökkenő katonai szolgálati idő egybevetve a romló kiképzési feltételekkel, sok parancsnokot „győzött meg” az átállás 
szükségességéről.   

99 „Az önkéntes haderő kialakításának humán koncepciója és feladatai” (HM Humánpolitikai Főosztály, 2002) dokumentum alapján.  
100 Ennek feladatait és körülményeit tárgyalja „Az önkéntes haderő személyi szükséglete biztosításának hosszútávú lehetőségei 

és rövidtávú feladatai"”című pályamű, melyet a MHT szakmai csoportja készített a "Haderőátalakítás-2004" HM Humánpoliti-
kai Főosztály által kiírt pályázatára. A pályázati anyag összefoglalója megtalálható a Hadtudományi Tájékoztató 2004. évi 
tematikus kiadványának 41-48. oldalán. 
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stratégia gyakorlati végrehajtása is újszerű feladat volt. A toborzás útján betöl-
tendő beosztások jellege, tartalma (és a hozzá kapcsolódó rendfokozatok) a 
szervezeti hierarchia alsó szintjéhez kapcsolhatók, ennek megfelelően a poten-
ciális (megcélzott) célcsoportok széles spektruma ellenére, azok jelentkezése 
volt várható, akik tartósan állástalanok voltak, vagy pályakezdőként nem tudtak 
elhelyezkedni, esetleg valamilyen oknál fogva nem akarták (nem voltak képe-
sek) megtartani munkahelyüket. A vonzó ígéretekkel megjelenő haderő kezde-
tekben tömegeket vonzott, ugyanakkor a kvalifikációs, és különösen a szigorú 
egészségügyi és fizikai követelmények miatt, túlnyomó többségük alkalmatlan-
nak bizonyult. A rendszer, ebből adódóan nem felelt meg a költséghatékonyság 
kritériumának. Ennek kapcsán megjegyzésre érdemesnek tartom, hogy a tobor-
zásnál a mennyiségi igények kielégítésének elsődlegessége, ezzel szemben a 
szinte kikerülhetetlen minőségi követelmények olyan anomáliákat szültek101, 
amelyek az állomány csalódásához, ezen keresztül a pálya elhagyásához, a 
haderő presztízsének csökkenéséhez vezettek. 

2. A toborzás útján feltöltendő beosztások döntő többségében megoldandó felada-
tok nagymértékű fizikai leterheltséget, fokozott stresszt eredményeznek, ezért 
várhatóan viszonylag kevés szolgálati idő után kerülnek vissza a szolgálatot 
egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmatlanság miatt tovább nem teljesítők a ci-
vil munkaerőpiacra. Mivel többségük nem szerez olyan kvalifikációkat a haderőn 
belül, amelyek azonnali elhelyezkedést tennének lehetővé, olyan szervezeti 
egységet kell létrehozni, amely tevékenységével áthidalja az újbóli elhelyezke-
dés problémáját. Feladatkörébe tartozna a mentális - pszichikai segítségnyújtás, 
a munkaerő piaci képzések megszervezése, kapcsolattartás s ezen belül az in-
formációáramlás biztosítása a munkaadók és a haderőből kiváló potenciális 
munkavállalók között. A szolgálati idő alatt, a leterheltség intenzitása miatt (kü-
lönösen, ha a szolgálat néhány évig tart) nincs lehetőség az átképzésekre, to-
vábbképzésekre, hacsak azt nem a haderő érdekei kívánják meg. Bár nem ki-
mondottan a haderő problémájáról van szó, de meg kell jegyezni, a haderő tár-
sadalmi szerepe, felelőssége megköveteli, hogy legalább azokról gondoskodjon, 
akik önhibájukon kívül nem tudják tovább folytatni a szolgálatot. Természetesen 
ebben a vonatkozásban felmerül az is, hogy szükséges -e a haderőnek ezen a 
téren azokról gondoskodnia, akik a szerződés lejárta előtt önként válnak meg a 
haderőtől, esetleg nem kívánják meghosszabbítani újabb szerződéssel a szolgá-
latot. A társadalmi felelősség esetükben is fennáll. 

3. A toborzás útján szervezetbe kerülők jelentős részének szociális helyzete indokolttá te-
szi egy differenciált, ugyanakkor igazságos szociális ellátórendszer kialakítását, fenn-
tartását. A szociális ellátórendszer juttatásait nem a munkavégzés mennyiségi és mi-
nőségi mutatói határozzák meg, hanem az élethelyzet. A jelentős költségvonzat mel-
lett, a rendszer fenntartása olyan feszültségek forrása, amely szemben áll a teljesít-
mény és felelősségarányos juttatási rendszerrel, mint a szervezeti teljesítményhez való 
hozzájárulás fő ösztönzőjével102. Abban az esetben lehetne minimalizálni ennek a té-

                                                 
101 Túlzások a juttatási rendszert illetően, olyan beosztások „beígérése” amelyre nem volt esélye a jelentkezőnek, olyan karrier-

lehetőségek felvázolása, amelyet a szervezet nem tudott teljesíteni. Nem feltételezhető a toborzótisztek általi ezirányú szán-
dékos félrevezetés, de ugyanakkor, ha ez a tájékozatlanságuknak tudható be, akkor sem jobb a helyzet.   

102 A szervezeti teljesítmény és a teljesítményelvű bérezés vonatkozásában Krizbai János, „Szervezeti teljesítmény a közszol-
gálatban, illetve a katonai szervezetben” című publikációja nyújt áttekintő, s a haderő vonatkozásában részletezett informáci-
ókat, Szakmai Szemle, 2008/1. szám, 151-162. oldal 
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nyezőnek a konfliktusteremtő hatását, amennyiben a szociális ellátórendszer keretén 
belül szerzett juttatások mértéke „eltörpülne” a munkavégzéshez kapcsolt juttatásokhoz 
képest. Ennek reális esélyei nincsenek, a szociális juttatások egy bizonyos érték alatt 
értelmetlenné válnak, a munkához kapcsolódó juttatások a szervezet anyagi erőforrá-
sai tükrében jelentősen nem emelhetők. 

4. A haderő szervezet-specifikus feladatrendszere miatt az igényelt képességek is szer-
vezet-specifikussá válnak, amely önálló, költséges felkészítési rendszer fenntartását, 
működtetését követeli meg. Ennek kapcsán, kiemelten fontos tényező, a szervezeti 
működés szempontjából kvalifikált, a szervezeti tagság révén a szervezeti működési 
mechanizmusokat is ismerő állomány lehető leghosszabb ideig történő megtartása. 
Ennek értelmében, az ösztönzési és kompenzációs rendszert olyan tartalommal kell 
feltölteni, hogy a haderő méltó versenytárs legyen a munkaerőpiacon a szervezet 
számára hasznosítható kvalifikációkkal rendelkező munkavállalók elnyerésében, illet-
ve hosszú távon képes legyen a juttatásokon keresztül ezek megtartására. Az ösz-
tönzési rendszer részeként olyan karriermodellt kell kialakítani, amely a szervezeten 
belüli előmenetelen túl, képes biztosítani azt, hogy a szolgálat megszűnte után, a 
haderőben megszerzett ismereteivel, tapasztalataival a képzettségének megfelelően 
el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon. Az átalakulás talán legbonyolultabb eleme, 
hiszen rövid-közép-hosszú időtávlatban egyaránt működtethető, a szervezetbe lé-
pésnél is versenyképes juttatásokat nyújtó, emellett a versenyképesség megtartását 
hosszabb ideig biztosítani tudó, a szervezet szélességében és mélységében egy-
aránt alkalmazható, de az univerzális jelleg mellett az egyedi specifikációkat is kielé-
gítően kezelő ösztönzési rendszer kialakítása a cél. A megvalósítás több szempont-
ból is komoly nehézségekbe ütközik, az egymással szemben egyidejűleg nehezen 
teljesíthető követelmények és a financiális háttér elégtelen, még rövidebb távon is bi-
zonytalan megléte ellehetetleníti a fenti törekvés maradéktalan végrehajtását. 
Ugyanakkor,  s ez az egész koncepció vonatkozásában igaz , olyan tárcaközi 
együttműködést igényel, amely az ország akkori és mai gazdasági helyzetében is ir-
reálisnak tekinthető, különösen, ha figyelembe vesszük a társadalom érzékenységé-
nek alacsony szintjét a haderő problémáinak vonatkozásában. 

A nemzeti haderő professzionalizálási törekvésének lendületet adott az, hogy a 
NATO 2002. novemberi prágai csúcsértekezletén a Magyar Köztársaság olyan 
felajánlásokat tett, amelyek teljesítéséhez a gyakorlatban is érzékelhető változásokat 
kellett érvényre juttatni103. A szervezeti átalakítás koncepciójával összhangban levő, a 
szövetségi feladatok teljesítéséhez szükséges képességek kialakításához kapcsolódó 
humán  ezen belül a foglalkoztatás  politika elveit a következő 10 évre a Humánstratégia 
a professzionális haderő kialakítására 2003-2013 dokumentum tartalmazza, azonban 
ebben jelentősebb eltérés nem található az előkészítés során kialakított alapelvek 
tekintetében.  Az elvi megközelítés gyakorlati feladatokká történő átültetését a 
2043/2003.104, 2236/2003.105 és a 2315/2003.106 számú kormányhatározatok tartalmazzák, 

                                                 
103 2002-ben került kiadásra a 65/2002. (HK 22.) HM utasítás a Magyar Honvédség védelmi képességeinek felülvizsgálatáról, 

melynek 2.§ (4) bekezdésében a miniszter meghatározta, hogy 2003.03.31.-ig oly módon kell befejezni a felülvizsgálatot, 
hogy a NATO csúcstalálkozóra „megalapozott előzetes következtetések álljanak rendelkezésre”. 

104 2043/2003. (III. 14.) Korm. határozat az önkéntes haderőre áttéréssel kapcsolatos feladatok megkezdéséről; Megjelent: 
Határozatok Tára 2003/11 (III. 14.) 

105 2236/2003. (X. 1.) Korm. határozat a Magyar Honvédség 2004-2013 közötti időszakra vonatkozó átalakításának és új szer-
vezeti struktúrájának kialakításáról; Megjelent: Határozatok Tára 2003/45 (X. 1.) 
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ehhez kapcsolódóan a konkrét szakmai feladatok végrehajtására a HM HVKF mint a 
haderő átalakításával együtt járó feladatok egységességének és egyértelműségének 
biztosítására létrehozott Haderő Átalakítást Irányító Testület107 HM KÁT melletti társelnöke, 
a tapasztalatok elemzésével, az átalakítási folyamat helyzetének figyelembevételével 
negyedévente parancsban intézkedik. A jogszabályi háttér tartalmi vonatkozásában 
jelentősnek kell tekinteni az Országgyűlés 61/2000. határozatát leváltó 14/2004. 
határozatát108, melyben a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányait már  az 
ország NATO csatlakozásának megfelelően , a szövetségi tagság tükrében határozza 
meg. Ennek értelmében, a Magyar Köztársaság haderejének fejlesztési célkitűzései: az 
önkéntesség, professzionalitás, hatékonyság, sokoldalúság, mobilitás, rugalmasság, 
korszerű felszereltség, finanszírozhatóság. A célok elérésével a Magyar Honvédségnek 
képesnek kell lennie olyan kiképzettségi és feltöltöttségi szintet elérni, amely lehetővé teszi 
a nemzetközi együttműködést, a bevethetőséget szövetségi kereteken belül. Figyelembe 
véve az új biztonsági kihívásokból adódó, a haderők vonatkozásában tapasztalható 
szerepváltozást, ez a gyakorlatban a terrorizmus elleni harc, a békeműveletek nemzetközi 
színtéren való végrehajtásának képességét jelenti, emellett a haderőre vonatkoztatott 
mértékben és jelleggel biztosítva a szövetséges erők Befogadó Nemzeti Támogatását. 

 
2004. november 3.-án leszerelt az utolsó sorkatona, ezzel a 2043/2003. számú kor-

mányhatározatban meghatározott 2005. június 30.-i határdátum előtt megszüntetésre 
került a sorkatonai szolgálat annak ellenére, hogy a rendszer nem állt készen erre a vál-
tozásra. A költségvetési támogatás mértéke nem tette lehetővé az ösztönzési és kom-
penzációs rendszer céloknak megfelelő átalakítását, korszerűsítését. Komoly problémát 
jelentett, hogy az információs és kommunikációs rendszer a szervezeten belül nem tudta 
betölteni tájékoztató szerepét, a szervezeti változások nem voltak tervezhetőek az egyé-
nek számára. Az ebből fakadó bizonytalanság feszültséget és konfliktusokat gerjesztett, 
ennek s az átszervezésben érintettek egyéni problémái megoldásában nyújtott szervezeti 
segítség lehetőségeinek korlátozott volta hozzájárult, a szervezet számára megtartandó-
nak ítélt állomány önkéntes kiáramlásának megnövekedéséhez. A szervezeti változások 
dinamizmusában nem jelent meg a belső munkaerőpiaci mechanizmusok mozgatóereje, 
a tervezhető, ennek értelmében kiszámítható karrier. Komoly problémaként értékelhető, 
hogy a szervezetből a civil munkaerőpiacra kikerülő állomány újbóli elhelyezkedésének 
hatékony elősegítésére szervezeti és szervezési hiányosságok miatt nem került sor, igaz, 
ezt a haderő által ígért szolgáltatást az érintett állomány jelentős része félreértelmezte. A 
szervezet által kitűzött cél az elhelyezkedés elősegítése, alapvetően az ehhez szükséges 
információk biztosításán keresztül, ezzel szemben az állomány, a szervezet által sem 
technikailag, sem emberileg fel nem vállalható munkaközvetítő szerep betöltését várta 
volna el109. 

                                                                                                                                                         
106 2315/2003. (XII. 10.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat koncep-

ciójához kapcsolódó laktanya-rekonstrukciós feladatok, valamint a lakás- és szállóvásárlási, illetve építési program indításáról 
szóló 2056/2001. (IV. 2.) Kormányhatározat módosításáról; Megjelent: Határozatok Tára 2003/55 (XII. 10.) 

107 A testület a 24/2003. (HK 9.) HM utasítás (az önkéntes haderőre történő áttérés feladatainak megtervezéséről és végrehajtá-
sának megszervezéséről) 5.§ (4) alapján került létrehozásra, azzal a feladattal, hogy a HM humánpolitikai helyettes államtit-
kár vezetésével a gyakorlati kidolgozó munkát koordinálja. A testület az utasítás 5.§ (10) értelmében folyamatos konzultációs 
kapcsolatot tartott fenn a CUBIC Munkacsoport magyarországi képviselőivel. 

108 14/2004. (III. 24.) OGY határozat a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól Megjelent: Magyar Közlöny 
2004/34 (III. 24.); Ugyanazon a napon (III.24.) született meg a 15/2004. (III. 24.) OGY határozat a Magyar Honvédség részle-
tes bontású létszámáról; Megjelent: Magyar Közlöny 2004/34 (III. 24.). 

109 Megjegyzendő, hogy ugyanakkor a szervezet nem adta meg a munkaerőpiacon elterjedtnek tekinthető lehetőséget az 
illetékes vezető, parancsnok, szakmai elöljáró számára, hogy olyan, a személy képességeit, munkakompetenciáit valóságo-
san tükröző (de, a haderő érdekeit nem sértő) „ajánlólevelet” adjon az, azt igénylőknek, amellyel esetlegesen elősegíthették 
volna munkába állásukat.  
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Az adott szervezet vezetése ezirányú tevékenységének segítésére rendelkezésre 
állt a Munkábahelyezést Elősegítő Bizottság110 (MEB) intézménye, azonban ennek mű-
ködése nem mutatta azt a hatékonyságot, amely a civil munkaerőpiacon szereplő gaz-
dasági szervezetek esetében tapasztalható volt. Ennek okát alapvetően a MEB moz-
gásterének szűkülésben lehet azonosítani, amely az alábbi főbb tényezőkre vezethető 
vissza: 

 a nyújtható szolgáltatások körének financiális okokból történő csökkenése; 

 a haderő feladatrendszeréhez kapcsolódó munkatapasztalat speciális jellegéből adó-
dó civil munkaerő piaci konvertálhatóságának nehézségei ; 

 a kiválásra kényszerülők (kiválni szándékozók) lehetőségtől (hatókörtől) eltérő elhe-
lyezkedési törekvései111; 

 a civil munkaerőpiac kevés olyan munkalehetőséget biztosít, amely legalább megközelítő 
szinten képes lett volna pótolni azokat a juttatásokat, amelyeket a haderő biztosított; 

 a helyi munkalehetőségek feltöltésénél azonos kvalifikációk mellett a munkaadók jel-
lemzően a helybéli munkakeresőket részesítik előnyben112; 

 az érintett állomány egy része nem keresi a kapcsolatot, nem vár segítséget a MEB-
tól (bizalomhiány, csalódás a haderőben); 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a MEB létrehozása az érintett állomány többségé-
nek valós szükségleteit részben elégíti ki, a viszonylag alacsony hatékonyság részben szer-
vezeten kívüli okoknak, részben a szervezeten belül kialakult kvalifikációk értelmezési és 
konvertálási nehézségeinek tudható be. 

Nem tagadható, kormányzati és szervezeti szinten egyaránt sokat tettek a haderő 
átalakítás humánszférával kapcsolatos problémáinak megoldása érdekében, de ennek 
eredményessége vitathatatlanul elmaradt a várt szinttől. Figyelembe véve a Magyar 
Honvédség szerkezeti átalakításának szintjét, elmondható, a szervezeti humán össze-
tevők és annak feltételrendszere érzékelhetően más pályán, vagy azonos pályán, de 
jelentős lemaradásban van. A Magyar Honvédség működési feltételrendszere, környe-
zeti összetevői, olyan irányban és mértékben változtak meg, és változnak jelen pilla-
natban is, amely miatt a részletesen kidolgozott 2003-2013. időszakra szóló humánstra-
tégia felülvizsgálatra szorul. Ezt nem csak a szűk értelemben vett szervezeti érdek kí-
vánja meg, hanem a társadalmi felelősség, s tágabb értelemben a szövetségi elkötele-
zettség.  

Elmondható, hogy az említett időszakra szóló humánstratégia végrehajtásában 
egyszerűnek tűnő, ugyanakkor hatásait tekintve áttételesen szerteágazó akadályok me-

                                                 
110 A MEB, mint a létszámleépítési folyamat következményeinek preventív kezelésére alkalmas modell, a Gyors Reagálás 

Projekt keretében az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatából, az USA Munkaügyi Minisztériuma és a Magyar Szociális és 
Családügyi Minisztérium (korábban a Munkaügyi Minisztérium) közös kezdeményezése alapján, 1994-ben került hazánkba. 
A munkanélküliség megelőzését célzó program, a nemzetközi együttműködés 1999-ig tartó befejezéséig sikeres volt, amit az 
is jelez, hogy ma is elterjedten alkalmazzák. Lényege, a leépítésben érintettek helyzetének, lehetőleg a munkanélkülivé válás 
előtti, gyors és hatékony rendezése a helyi munkaerő piaci szereplők, munkaügyi szervek, érdekképviseletek, önkormányzat, 
civil szervezetek szoros együttműködése révén. 

111 A haderő működése megköveteli a „nomadizmust”, ebből adódóan a szolgálati hely állománykategóriára való tekintet nélkül, 
jellemzően nem azon a településen, megyében van, ahonnan a szolgálatvállalók származnak. Az amúgy is alacsony mobili-
tási hajlandóság, ebben az esetben is érvényesülhet, azaz a munkalehetőséget inkább a lakóhelyen, vagy ahhoz közelebb 
keresik. Ebben az esetben a MEB-nak az ország egészére kiterjedő kapcsolatrendszerrel kellene rendelkeznie, ez viszont 
ellentétes a célkitűzéssel (a probléma helyi kezelése).  

112 Esetükben többnyire megoldott a lakhatás és közlekedés, illetve nagy szerepet játszhat a kapcsolati tőke is.  
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rültek fel, s ezek kezelésére esetenként a rendszerszemléletet szinte teljesen mellőzve 
„tűzoltás” jellegű, vagy gyakorlatban meg nem valósuló intézkedéseket hozott az arra 
kompetens döntési szint. A szövetségi vállalások teljesítése, s az ehhez szükséges 
feltételek kialakítása olyan kötelezettség, amelyet a hitelesség és megbízhatóság 
szempontjából következmények nélkül nem lehet alku tárgyává tenni, eliminálni, így 
újra kell értékelni a megváltozott lehetőségeket, s ennek tükrében (a célrendszer reáli-
san megvalósítható elemei megtartása mellett) kell kidolgozni (átalakítani) azt a hu-
mánstratégiát, amely a szervezeti változásokkal makro szinten szinkronban haladva, a 
jelenben és az előrelátható jövőben egyaránt, lehetővé teszi a felmerülő igények kielé-
gítését.  

A fenti törekvések szellemében, a meglévő anomáliák oksági összefüggéseinek 
elemzésével 2007-ben, a Nemzeti Katonai Stratégia kidolgozásával párhuzamosan meg-
kezdődött az érvényben lévő humánstratégia felülvizsgálata. A célkitűzések prioritásainak 
megtartása mellett, széles szervezeti bázis bevonásával zajló munka a szakmai vélemé-
nyek figyelembevételével és a javaslatok lehetőség szerinti beépítésével arra a szintre ju-
tott, hogy beterjeszthetővé vált a HM Kollégiuma elé, amelyet a testület 2008. május 13.-i 
ülésén egyhangúlag el is fogadott. A 2008-2017. közötti időszakra érvényes humánstraté-
gia 2008. június 25.-én került kiadásra113. 

 
2.5. A Magyar Honvédség humánstratégiája (2008-2017) 
 
Helyzetkép 

A politikai -és katonai vezetés értékelése szerint, a Magyar Honvédség jelentős lépé-
seket tett a professzionális haderő kialakítása érdekében, az eredmények tükrében körvona-
lazódott egy expedíciós feladatokra alkalmas haderő képe. Azonban, a pillanatnyi valóság 
más képet vetít elénk, a haderő viszonyait ismerők kevésbé „kontúrosan” érzékelik az előbbi 
képet, hiszen a haderő átalakításának gazdasági és politikai környezete, annak hatásai a 
szervezetre, nem hozták meg az előző humánstratégiában foglaltakhoz kapcsolódó eredmé-
nyeket. A finanszírozási háttér kedvezőtlen változásai, a munkaerőpiac jelenségei, az önkén-
tességen alapuló hadkiegészítés idő előtt bevezetése olyan körülményeket teremtett, ame-
lyek miatt nem sikerült a haderő stabilizációs céljait teljesíteni, nem vált a kívánt mértékben 
vonzóvá a szervezet sem a szervezeti tagok, sem a munkaerőpiacon jelenlévő munkaválla-
lók számára. A Magyar Honvédségben, a szervezeten belüli -és kívüli problémák hatására 
nem sikerült megszilárdítani az új szolgálati kultúrát, s ez kihatással van a haderőre jövőben 
váró feladatok teljesítésének minőségére is. A korszerű haderő alapjainak megteremtése 
(időarányosan) megtörtént, azonban a korrekciós lépések megtétele elengedhetetlenné vált. 
Ez a felismerés vezetett el a 2013-ig szóló humánstratégia felülvizsgálatához, és a problé-
mák kezelése érdekében, a szükséges elemek átalakításával, a 2008-2017-ig szóló humán-
stratégia kialakításához. 

A haderő humánerőforrás gazdálkodásában jelentős problémának számít  különösen 
a tiszthelyettes rendfokozati kategóriában  az a veszély, amelyet a hivatásos állomány idő-
sebb generációját képviselők számának jelentős csökkenése jelenthet a szolgálati nyugállo-
mányba vonulásban tapasztalható trend.  

 
 

                                                 
113 53/2008. HM utasítás (HK 12.) „a Magyar Honvédség humánstratégiája (2008-2017)” kiadásáról 
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Tábornok, tiszt Zászlós, tiszthelyettes Legénységi 
Életkor 

2003. 2006. 2013. 2003. 2006. 2013. 2003. 2006. 2013.

57- 110 333 1701 7 16 336 0 0 5 

52-56 740 947 1226 50 159 571 0 0 61 

47-51 1044 1064 1500 375 324 1474 12 32 179 

42-46 1296 1469 1350 676 1068 1918 93 119 769 

37-41 1573 1596 1292 1669 1835 2491 236 456 2506 

32-36 1144 947 818 1949 2203 2783 540 1549 3586 

27-31 1382 1261 na. 2687 2943 428 2957 3583 796 

22-26 568 190 na. 2421 1373 na. 3390 2165 na. 

18-21 0 na. na. 187 na. na. 324 na. na. 

5. sz. táblázat A 2003.12.31.-én meglévő katonaállomány korcsoportonkénti megoszlása, 

ezek várható alakulása (feltételezve a 2003.-as év, mint bázis létszámadatainak változatlan-

ságát a két előrevetített állapotra vonatkozóan)114. 
 
A fenti adatokat részletezi a következő táblázat, amely ugyan a haderőnél érvényben 

levő „öregségi” nyugdíj korhatárának hatásait vetíti ki a (2004.-ben) jövőre vonatkoztatva, de 
érzékelteti azt, a főtiszti állomány korösszetételében jelentkező problémaforrást, amely a 
közeljövőben történő kiválások viszonylag magas számának lehetőségével azonosítható.  

 

  Meglévő 57. életévet elérők és meghaladók száma 

  2003.12.31. 2003.12.31. 2006.12.31. 2013.12.31. 

Vezérezredes 1 0 1 1 

Altábornagy 4 1 1 4 

Vezérőrnagy 14 3 7 14 

T
áb

o
rn

o
k 

Dandártábornok 43 1 12 38 

Ezredes 489 7 129 396 

Alezredes 1858 7 164 972 

F
ő

tis
zt

 

Őrnagy 2119 0 16 213 

Százados 1663 0 3 53 

Főhadnagy 959 0 0 9 

T
is

zt
 

Hadnagy 707 0 1 1 

Főtörzszászlós 21 0 3 11 

Törzszászlós 436 1 11 94 

Z
ás

zl
ó

s 

Zászlós 1919 0 0 168 

Főtörzsőrmester 2887 0 2 60 

Törzsőrmester 3032 0 0 2 

Ti
sz

t-
he

ly
et

te
s 

Őrmester 1706 0 0 1 

Mindösszesen 17858 20 350 2037 

 
6. sz. táblázat A 2003.12.31.-én meglévő katonaállomány rendfokozat szerinti megoszlása, 
ezek várható alakulása (feltételezve a 2003.-as év, mint bázis létszámadatainak változatlan-
ságát a két előrevetített állapotra vonatkozóan115 

                                                 
114 Virágh Bálint ezredes: Az előmeneteli rendszer továbbfejlesztése az önkéntes haderő működtetésének tükrében (ZMNE 

Vezérkari tanfolyam záródolgozat 2004.) 
115 Virágh Bálint ezredes: Az előmeneteli rendszer továbbfejlesztése az önkéntes haderő működtetésének tükrében (ZMNE 

Vezérkari tanfolyam záródolgozat 2004.) 
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A pillanatnyi helyzetet némiképp súlyosbítja az, hogy a rendszerváltást követő néhány 
évben alacsonyabb számban végzett tisztek, egy folyamatosan tolódó korosztályi hiányt (je-
lenleg 35-38 év körül) jelentenek a humánszerkezetben, így az állományban levő tisztek kor-
osztályi struktúrája, két (egymáshoz viszonylag közeli hullámban jelentkező hiányt mutat. A 
jelenségből adódóan, a szervezeti átalakítás során, a beosztások feltöltésénél a szervezet 
rákényszerült arra, hogy egyes tiszti beosztásokat olyan, viszonylag fiatal tiszttel töltsön fel, 
aki koránál fogva nem rendelkezhetett a szükséges tapasztalatokkal. A beosztások és rend-
fokozatok egymáshoz rendelésével, ez egyben előléptetést is jelentett, feszültséget keltve a 
rendfokozati kategóriát képviselők körében. A probléma természetes hozadékaként tekinthe-
tő az, hogy a „renden kívül” előléptetettek további előrelépési lehetősége sok esetben bezá-
rulni látszik, emellett a mögöttük lévő korosztályba tartozók többségének (az előrelépést je-
lentő pozíciók számából, illetve azok betöltöttségéből adódóan) nincs reális lehetősége a 
pozícionális és rendfokozati előmenetelre sem szakmai vonalon, sem általában. Az eltérítés 
intézményének bevezetése felszínes problémakezelést eredményezett, a feszültségeket 
csak részben oldotta, ugyanakkor új feszültségforrást jelentett az állomány érintett köreiben. 

A hivatásos állomány létszámában beállt csökkenés egyrészt pozitívan érintette a had-
erőt, hozzájárult a költségvetési létszámkeret előírásainak teljesítéséhez, viszont a pálya 
elhagyása spontán, és nem a szervezet céljainak megfelelően történt, így a kvantitatív köve-
telmény teljesítése a kvalitatív tényezőkre negatívan hatott. A pályát elhagyó hivatásos állo-
mány jelentős része kvalifikációitól, pozíciójától és munkavégzésének minőségétől (szinte) 
függetlenül, a kedvező nyugdíjlehetőséggel (2007.12.31.-ig) élve, illetve a kedvező lehetőség 
csorbulását (2008.01.01.-től) figyelembe véve hagyta el a haderőt, növelve a tárca társada-
lombiztosítási kiadásait. 

Pozitívuma a változásoknak, a haderő hivatásos állományának kor szerinti fiatalodása, 
mely egyrészt, (általában) bővíti a műveleti környezetben végrehajtott feladatokba bevonha-
tók körét (a fizikai terhelhetőség és szükséges kvalifikációk vonatkozásában), másrészt lehe-
tőséget biztosít (az állománykategóriára vonatkozó szervezeti megtartóképesség növekedé-
se esetén), a hosszú távra szóló személyi képességfejlesztési koncepció kialakításának és 
végrehajtásának. 

Különös problémaként kezelhető a tiszthelyettesek körében a főtörzsőrmesteri rendfo-
kozattal bírók rendfokozati „túltelítettsége”116, illetve az a tény, hogy jelentős problémává 
érett az, az (operatív szintű problémakezelésre irányuló) intézkedés, amelynek hatására 
1996-ban tömegesen léptek be adminisztratív és egészségügyi területen szolgálók (különö-
sen a női nemhez tartozók) tiszthelyettesi rendfokozatban a haderőbe. Koruknál fogva, jel-
lemzően a középkorosztályhoz tartoznak, szolgálati idejük viszont nem teszi lehetővé a kö-
zeljövőben sem, a nyugállományba történő kilépésüket117. Az ebből adódó anomália, a tisz-
tekhez hasonlóan azt eredményezi, hogy a fiatalabb korosztály nem tud előrelépni, ami fe-
szültséget gerjeszt. Ezzel szemben, az állománykategóriában jelenleg indokolt a szolgálati 
ideje alapján nyugállományra jogosult tiszthelyettesek megtartása, tapasztalatuk, kvalifiká-
ciójuk további hasznosítása. A haderő munkaerő piaci megszerző -és megtartó képessége 
alacsony szintjének betudhatóan, nem sikerült a célkitűzéseket teljesíteni, azon szerződéses 
állomány mennyisége és minősége vonatkozásában, akik a hivatásos tiszthelyettesi állo-
mány munkaköreinek egy részét lettek volna hivatottak átvenni. 

                                                 
116 2004-es adat szerint, a főtörzsőrmesteri rendfokozattal betölthető 3663 beosztásban 1448 fő alacsonyabb, 1651 fő azonos, 

350 fő magasabb rendfokozattal rendelkezik, míg a törzsőrmesteri rendfokozathoz kötött beosztásban 275 fő magasabb 
rendfokozattal teljesít szolgálatot. (Forrásadat: Virágh Bálint ezredes: Az előmeneteli rendszer továbbfejlesztése az önkéntes 
haderő működtetésének tükrében (ZMNE Vezérkari tanfolyam záródolgozat 2004.)  

117 53/2008. HM utasítás (HK 12.) „a Magyar Honvédség humánstratégiája (2008-2017)” kiadásáról. 
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Az előző ok hatott a legénységi állomány szervezeti biztosítottságának alacsony szintjére 
is, hiszen esetükben csak szerződéses állományról lehet szó, így a haderő gyenge munkaerő 
piaci kondíciói (szinte kizárólagosan,) közvetlenül befolyásolja létszámukat. A számukra (is) 
kedvezőtlen jövedelmi118 viszonyok, összevetve a gazdasági szférában megszerezhető jöve-
delemmel, az ezért nyújtott „szolgáltatás” mennyiségi és minőségi mutatóival, a megélhetés-
hez és a minimális emberi ambíciók kielégítéséhez szükséges anyagi javakkal, valamint az 
egyéni elvárások tartalmával, indokolhatóvá és érthetővé teszi azt a jelenséget, amely miatt a 
haderő nem tudja kellő szintre feltölteni a nekik szánt beosztásokat, sőt mérlegük negatív érté-
ket mutat. A meglévő legénységi állomány jelentősnek tekinthető része a középkorosztály kö-
zepét, végét képviseli, esetükben feltételezhető, a nemzeti munkaerő piac (de, nemzetközi 
színtéren is igaz) jellegéből adódóan a gazdasági szférában való elhelyezkedés nehézségei 
okán, a „jobb híján” történő szolgálatvállalás, amely egyaránt rányomja a bélyegét a kvalifiká-
ciós szintjükre, motiváltságukra, teljesítőképességükre, összességében alkalmazhatósági 
szintjükre. A másik véglet a legénységi állomány vonatkozásában, azok a fiatalok, akik kaland-
vágyból, esetleg időleges elhelyezkedési problémáik kezelésének okán lépnek be a haderőbe, 
vagyis jelentős részük nem kíván hosszabb távon szolgálatban maradni. Figyelembe véve a 
szervezet ösztönzési -és juttatási rendszerét, annak tartalmi elemeit, markáns változtatás hiá-
nyában, jelentős többségük megtartására nincs lehetősége a haderőnek. A kategóriát vizsgál-
va megemlítendő a szolgálatvállaló nők arányának növekedése, amely a nők foglalkoztatásá-
nak növekedéséhez kapcsolódó társadalmi-politikai célkitűzést tekintve örvendetes jelenség-
nek számít, ugyanakkor a szervezet működése, az alkalmazási feltételek és a haderő feladat-
rendszeréből fakadó speciális munkatartalom és körülmények miatt, olyan nyílt és rejtett prob-
lémákkal terhelt, amelyek megoldását a haderőnek kell megtalálnia119. 

A haderő a létszámleépítések kapcsán, a lehetőséget -és indokoltságot figyelembe vé-
ve, több katonai beosztást polgári személlyel, vagy azzal (is) feltölthető hellyé minősített át. 
Erre való tekintettel, a Magyar Honvédségben dolgozó polgári (köztisztviselő, közalkalma-
zott, munkavállaló) állomány helyzete stabilnak tekinthető, jelentőségük a szervezeti műkö-
dés szempontjából várhatólag növekedni fog120. A vázolt helyzet, egy ellentmondásokkal, és 
részben ebből adódó kihívásokkal  terhelt időszak következménye. Az alábbi diagramok121, a 
Magyar Honvédség létszámának és állományszerkezetének alakulását (mint a folyamat 
egyes, átmeneti állapotait) mutatja be a 2002-2008 közötti időszakban: 

43 519

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000

S
ze

rv
ez

et
i 

lé
ts

zá
m

(f
ő

)

39 488

 
3.sz. diagram A Magyar Honvédség összlétszámának változása 

(szerzői ábra) 

                                                 
118 A jövedelembe, az egyszerűség kedvéért, itt beleértem az összes reálisan elérhető juttatást, függetlenül annak megszerzési 

kritériumaitól.  
119 A nők katonaként való alkalmazásának „kényszere”, pregnáns példája a politikai döntések szakmai ellenérvekkel szembeni 

végrehajtásának káros következményeire.  
120 53/2008. HM utasítás (HK 12.) „a Magyar Honvédség humánstratégiája (2008-2017)” kiadásáról. 
121 Adatforrás: Honvédelmi Közlöny CXXXV. évfolyam 12.szám (2008. július 24.) 940. oldal. 
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Az ábrából kitűnik, hogy a személyi állomány rendfokozati szerkezete a közel hat év 
alatt sem tudta megközelíteni a „piramis” szerkezetet, sőt ellentétes irányú folyamat eredmé-
nyeként, a legénységi állomány aránya az idők során, majdhogynem folyamatosan csökkent, 
viszont majdnem ugyanilyen intenzitással nőtt a tiszthelyettesi (és zászlósi) rendfokozati ka-
tegóriákba tartozók aránya. A szerkezet legstabilabb elemének a polgári állomány bizonyult, 
létszámarányuk alig változott. 
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4. sz. diagram A Magyar Honvédség állományszerkezetének változása 

 

  

Az új humánstratégiában az elhatározott szándék szerint érvényesülnie, hasznosulnia 
kell a szervezet meglévő erősségeinek, úgymint:  

 
a) Hosszú időtávlatban kitűzött célok, a megvalósítás iránti tevékeny elkötele-

zettség; 

b) A kialakult szervezeti keret, a működési rend stabilizációs szintje, illetve eze-
ken a területeken várható (eldöntött) pozitív irányú változások; 

c) A személyi állomány igényeinek feltérképezettsége; 

d) A haderő célkitűzései megvalósulásának állami támogatottsága; 

e) Kialakult eljárási rend a jogszabályi háttér körülményeknek megfelelő rugal-
mas átalakításához; 

f) Kiépült és működő toborzórendszer; 

 
Ugyanakkor, párhuzamosan figyelembe kell venni a szervezeti erősségekkel szembeál-

lítható gyengeségeket, amelyek az alábbiak: 
 

a) A hosszú időtávlatú célok tapasztalatok szerinti instabilitása, a megvalósulást 
kiszámíthatatlanná tevő körülmények jelenléte; 

b) A jelenlegi szervezeti keret és működési rend olyan folyamat eredményeként 
alakult ki, amely jelentős feszültséget eredményezett az állományban, ennek 
konzerválódott hatásai jelen vannak a szervezetben; 
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c) A személyi állomány igényeinek jelentős része a gazdaság teherbíró képes-
ségének figyelembevételével rövidtávon nem megoldható, az igények kielégí-
tése ebben a gazdasági környezetben csak olyan egyedi (s egyben eseti) 
megoldásokban merülhet ki, amely további konfliktusok forrásaivá válhat; 

d) A haderő célkitűzéseknek megfelelő átalakításához, a humán szférát tekintve, 
valódi értékváltásra van szükség, ennek sem a társadalmi, sem a szervezeti 
háttere nem adott. A szervezeti kultúraváltás, a társadalmi kultúraváltás irá-
nyának és sebességének függvénye, a szervezet ezirányú belső törekvései 
alacsony hatásfokkal érvényesülnek; 

e) Az egyértelmű állami támogatás alapvetően elvi szinten valósul meg, de nem 
vonatkoztathat el a támogatás lehetőségeinek realitásaitól. Ebből adódóan a 
haderő fenntartásához, fejlesztéséhez szükséges financiális források biztosí-
tottsága oly mértékben bizonytalan, amely kétségessé teszi a hosszú illetve 
középtávú tervezhetőséget122. A szervezeti erőforrások tervezési időszakon 
belüli folyamatos a negatív hatások következményeinek csökkentése érde-
kében végrehajtott allokációja olyan ad-hoc jellegű megoldásokat eredmé-
nyez, amelyek költséghatékonysága megkérdőjelezhető. A Magyar Honvéd-
ség működésében ez szinte napi, rutinszerű gyakorlatnak tekinthető; 

f) A kialakult eljárási rend és a szervezeti racionalizálás eredményei jelenleg 
nincsenek összhangban. Az utasítások, parancsok, intézkedések a hierarchi-
kus szervezeti felépítésből és a haderő működési rendjéből fakadóan olyan 
bonyolult, áttételes hatásokat eredményeznek, amelyek következményei (kel-
lő hatáselemzés hiányában) előre nem láthatóak, vagy alulértékeltek lesznek. 
A haderő munkaerő piaci megjelenésével, a NATO és EU tagsággal olyan 
jogszabályi környezetbe került, amelyben a szervezeti élet esetenként legap-
róbb mozzanatára is komoly kihatással vannak a jogharmonizációból fakadó 
kötelezettségek, ugyanakkor a szervezetnek (alapvetően a hierarchia alacso-
nyabb vezetési szintjeinek) kevés a lehetősége arra, hogy a jogszabályi válto-
zásokat előre lássa; 

g) A toborzórendszer kiépítettsége infrastrukturálisan értelmezhető jónak, 
ugyanakkor a széles értelemben vett toborzási tevékenység hatékonysága az 
eredmények tekintetében nem kielégítő. Fontos, hogy a toborzásnak nem el-
sősorban a személyi állomány megszerzése a cél (bár vitathatatlan, hogy fel-
színesen ezt tekinthetnénk a feladatának), hanem a haderő mindenkori igé-
nyeit kielégítő állományt biztosító rendszer részeként, a kapu és szűrő szere-
pet egyaránt betöltve, olyan emberek rendszerbe juttatása, akikkel a haderő, 
a céljainak megfelelő teljesítőképességet szükség és lehetőség szerinti idő-
hosszig felhasználva számolhat. Ennek értelmében, a toborzórendszer valós 
teljesítményét a mai gyakorlattal szemben, nem a szerződést kötöttek száma 

                                                 
122 Erre vonatkozóan az utóbbi éveket tekintve néhány adat: A Medgyessy kormány a 2003-2006 közötti időszakban a védelmi 

szférára fordítandó összeget a GDP 1,81 %-áról 2,01 %-ra kívánta emelni. Ehhez képest, a védelemre fordított összeg a GDP 
arányában 2003-ban 1,69 %, 2004-ben 1,53  %, 2005-ben 1,28  %, míg 2006-ban 1,17 % lett. A 2008-as év 1,1 %-os GDP ará-
nyú támogatásában olyan feladatok finanszírozása is beletartozik, amelyek nem tekinthetőek kimondottan a védelmi szféra ré-
szének (pl.: Állami Egészségügyi Központ), így a haderőre fordított arány inkább 1 % alatti, mint feletti. Az 2006-os rigai NATO 
csúcson  informálisan megegyeztek, hogy a védelmi szférára fordítandó GDP aránynak meg kellene közelítenie a 2 %-ot. A Ma-
gyar Köztársaság ezirányú törekvéseit erősítette meg a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek 2008-as budapesti informális 
találkozóján azzal, hogy bejelentette, a nemzeti haderőre fordított összeg a következő öt évben a GDP 0,2 százalékával (1,3 %-
ra) kerül megnövelésre. Az idei évben (2009) a GDP 1,1 %- a körüli a védelmi szférára fordított összeg. (Forrás: A 2009. évi költ-
ségvetés értékelése, Századvég Kiadó, Budapest, 2009. 60-66. oldal 
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határozza meg (ez is fontos mutató), hanem az, hogy hitelességével, infor-
máltságával mennyiben járul hozzá a haderőről és a szolgálati körülményekről 
reálisan tájékozott, szerződéskötés előtt álló személyek megtartásához. Eb-
ben a vonatkozásban nagyobb hangsúlyt érdemelne a haderő kommunikáció-
jában az objektív hitelesség, azon valóban meglévő értékek kihangsúlyozása, 
amelyek vitathatatlanul jelen vannak a szervezetben, vagy a szervezeti lét 
természetes eleme; 

h) A szervezeten belüli kommunikációs és információs rendszer formai elemei, 
szervezeti struktúrája és mechanizmusa kidolgozott, ugyanakkor az informá-
cióáramlás hatékonysága alacsony; 

i) A szervezet juttatási és ösztönzési rendszerének szemléletében inkább a 
gondoskodó, mint a szolgáltató jelleg jut érvényre123. 

j) A szervezet integrációs, kompatibilitási törekvései eszközeként elterjedté vált 
a külföldi tapasztalatok, eljárások szinte kritika nélküli felhasználása, amely 
csökkentette a szakemberállomány önálló, a gyakori változások következmé-
nyeit kezelni tudó problémamegoldó képességét; 

k) A szervezet nem rendelkezik a munkaerőpiacon részlegesen elterjedt, a hu-
mánerőforrás gazdálkodás hatékonyságát növelő, a haderő működtetésében 
is alkalmazható atipikus foglalkoztatási formák lehetőségével illetve ennek 
koncepciójával; 

l) A szervezet által kínált karriermodell rövid és hosszútávon érvényesülő bizonyta-
lanságai, a katonai karrier civil konvertálhatóságának kidolgozatlansága; 

m) A szolgálat vállalásának motivációjában, fokozódó mértékben érvényesül az 
anyagi juttatások szerepe, szemben az elhivatottsággal; 

n) A haderő teljesítményértékelési rendszere nem követte a minőségi elvárások-
ban bekövetkezett változásokat, teljesítményösztönző hatásának gyengülése 
miatt átalakításra szorul;  

Összevetve a humánstratégia megvalósítását segítő és gátló szervezeti tényezőket és 
körülményeket, meghatározhatók azok a feladatok, amelyet az Országgyűlés a Magyar Hon-
védség további fejlesztési irányairól szóló 51/2007. sz. határozatának végrehajtása érdeké-
ben el kell végezni124. A határozat értelmében a szakmai feladatok magas szintű végrehajtá-
sa, az ehhez szükséges képességek kialakítása érdekében kiemelt feladatként kell kezelni 
az ehhez szükséges állományszerkezet megalkotását. Folytatva az eddig tett lépéseket, nö-
velni kell a szerződéses állomány arányát, a katonai kvalifikációkat nem igénylő beosztások 
feltöltésénél a polgári állományt kell előnyben részesíteni. A megtartóerő és a szervezeti 
hatékonyság egyidejű növelése érdekében minőségorientált, teljesítményarányos jutalmazá-
si rendszert kell kialakítani, emellett a lehetőségek függvényében javítani kell az állomány 
lakhatási, munka és életkörülményein125. A szervezet képzési rendszere, a kimondottan 
katonai kvalifikációk kialakítása és fejlesztése mellett, olyan széleskörű szakmai tudásbázist 

                                                 
123 Megjegyzendő, a gondoskodás emocionális hátteret feltételez, s ez a szervezeti kultúra pozitívumaként értelmezhető. Az 

összetartás, egymás sorsa iránti felelősségérzet elengedhetetlen feltétele a közösségeknek, különösen, ha az, olyan speciá-
lis körülmények között hajtja végre feladatait, mint a haderő. Ugyanakkor, a szolgáltatás jelleg erősítése a megfelelő egyéni 
kondíciók megléte esetén, elősegíti az öngondoskodásra törekvést, amely ugyancsak fontos katonai „erény”. Megfelelő intéz-
kedésekkel háttérbe lehetne szorítani, a szervezetben ma általánosan tapasztalható „tanult gyámoltalanság” jelenségét.    

124 A határozat jogi előzményeit és tartalmát mutatja be Ruzsás Lajos, az „Új országgyűlési határozat a Magyar Honvédség 
további fejlesztési irányairól” című publikációjában, Hadtudomány2007/2. szám, 3-10. oldal.   

125 Vilner Péter  Jobbágy Zoltán: A Magyar Honvédség új humánstratégiája; Honvédségi Szemle 2008.3. szám, 26-31. oldal 
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hoz létre, amely birtokában a haderő szervezetéből kiválni kényszerülők sikeresebben tud-
nak megjelenni a munkaerőpiacon. 

A humánstratégiában megfogalmazott alapelvek operatív eszköze a humánpolitika, 
melynek működési alapját a megváltozott helyzethez igazodva,  finomítva az eddig meglévő 
rendszert , a humánstratégia kibővült126, immáron négy funkcionális területe adja. A négy 
pillér lehetővé teszi a humánstratégia feladatainak elkülönített  de egyidejűleg, a rendszer-
szemléletet érvényesítő  végrehajtását. A pillérek tartalmi összetevői szorosan összefügge-
nek, ugyanakkor, az aktuális helyzet függvényében a célrendszer elemeit olyan eltérő (ennek 
értelmében, változó értékű) prioritással kezelik, amely helyzet és feladatspecifikus mód-
szertani megközelítést igényel.  

 

 
3. sz. ábra A 2008-2017-es időszakra szóló humánstratégia szerkezeti felépítése 

(szerzői ábra) 
 
 
2.5.1. A 2008-2017-es időszakra szóló humánstratégia pilléreinek tartalmi elemzése 

Humánerőforrás tervezés 

A haderő pillanatnyi helyzetének, jelen és a  tervezéshez alkalmas belátható időn 
belüli  jövő feladatrendszerének figyelembe vételével meghatározza a szervezet hu-
mánerőforrás igényét, a minőségi követelmények magas szintű teljesítéséhez szükséges 
képzési, fejlesztési feladatait, s az ehhez szükséges szervezeti feltételrendszer elemeit. 
Feladatának végrehajtásakor figyelembe veszi a munkaerőpiac és a gazdasági környe-
zet, valamint a szövetségi rendszer igényeiben jelentkező (előre látható) változásokat, s 

                                                 
126 A negyedik pillér (humánszolgáltatások) elsőként a 2008-2017-es humánstratégiában jelenik meg elkülönítve. 
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ennek hatásait a foglalkoztatás szervezeti kereteire. Tevékenységében megfogalmazza a 
szervezet humán erőforrással szemben támasztott mennyiségi, minőségi követelményeit, 
azok allokációját. A pillér eredményes működése lehetővé teszi a költségvetés ráfordítá-
sainak előreláthatóságát, a szervezet egésze, s ezen keresztül a többi alappillér műkö-
déséhez szükséges alap -és kiegészítő adatok folyamatos áramlását, összességében, a 
szükséges körben értelmezhetővé teszi a szervezeti humánerőforrással kapcsolatos 
szaktevékenységek működési kereteit. A funkció megvalósulása során folyamatos, inte-
raktív kapcsolatot tart fenn a szervezet belső és külső környezetének elemeivel, ennek 
értelmében nagymértékben befolyásolja a szervezeten belül és a társadalomban, szövet-
ségekben a haderő egészéről kialakított képet. Tevékenységének minősége közvetetten 
jelentős befolyást gyakorol a Magyar Honvédség munkaerő piaci helyzetére, a katonai 
pálya vonzerejére. 

Humánerőforrás gazdálkodás 

Operatív tevékenységével végrehajtja a Humánerőforrás tervezés által meghatáro-
zott, funkcionálisan hozzá kapcsolódó szakfeladatokat. A meghatározott keretek között 
gondoskodik a  hosszútávú érdekek figyelembe vételével  a haderő pillanatnyi szemé-
lyi szükségleteinek kielégítéséről, felölelve a toborzás, kiválasztás, befogadás, felkészí-
tés, allokálás, kiválás, és bizonyos mértékben az utánkövetés komplex feladatrendszerét, 
s ennek adminisztratív tevékenységét. A személyügyi szervek aktív tevékenységével a 
haderő működtetésének napi feladataihoz hozzájárulva, jelentősen hozzájárul a szerve-
zet megítéléséhez. Ennek értelmében, a szervezeti érdekek és folyamatok szem előtt 
tartásával, meg kell oldania az „ügyfélbarát” szemlélet érvényesülését az adminisztratív 
tevékenység formai és tartalmi oldalán. Mivel ez, nagy befolyással bír, a bürokratikus 
rendszerektől általában idegenkedő állomány hangulatára, figyelmet kell fordítani a szak-
állomány kiválasztására és felkészítésére, fejlesztésére, a működési feltételrendszer javí-
tására. Személyi oldalról ez olyan felkészültséget jelent, amely nyitottságon alapuló em-
pátiával és segítőkészséggel párosulva, magában foglalja az érvényben levő szabályo-
zók és eljárások pontos, naprakész ismeretét. Szervezeti oldalról ehhez, az infrastruktu-
rális támogatás fejlesztésével szükséges hozzájárulni, ide értendő a tájékoztató és kom-
munikációs rendszer tartalmi és formai átalakítását, az informatikai hálózatok kiterjeszté-
sét, hozzáférési lehetőségeinek bővítését, a személyügyi rendszer szoftver és hardver 
oldalról történő hatékony támogatását. Jelentőségénél fogva kiemelt területként kell ke-
zelnie, a teljesítmény minőségi és mennyiségi mutatóival arányos javadalmazási rend-
szer kidolgozásában való feladatok végrehajtását, melyben a személyügyi szervek fel-
adata alapvetően a szervezés illetve koordinációs tevékenység. 

A területen megszerzett  tapasztalatok feldolgozásával, elemzésével kialakított tel-
jesítményértékelési rendszer validálási folyamatába széleskörűen be kell vonniuk a 
szakmai szervezeteket, a parancsnoki és beosztotti állományt127. A jól működő, valós 
teljesítményeket megfelelően egybevetni és értékelni képes teljesítményértékelési rend-
szer adhatja az alapját, egy hosszútávon is érvényes, ösztönözni képes előmeneteli 
rendszernek. 

                                                 
127 A haderőben jelen pillanatban élő teljesítményértékelési rendszer illetve az ahhoz kapcsolódó következmények nem tekint-

hetők sem a szervezet, sem a személyi állomány részéről kielégítőnek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy általánosan alkal-
mazható, ugyanakkor a specialitásokat is széles körben figyelembevevő, egyidejűleg igazságos és átlátható értékelési rend-
szert, a követelmények belső ellentmondásai miatt nem lehet megalkotni. Ebből adódóan a cél csak az lehet, hogy a rend-
szer (a maga hibáival és aránytalanságaival) úgy kerüljön kialakításra, hogy azt a szervezet tagjainak széles köre elfogadha-
tónak tartsa. Természetesen a rendszer működése és annak megítélése, nem csak a kidolgozottság függvénye, hanem an-
nak is, hogy az előírásokat milyen mértékben tartják be a „felhasználók”.  
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Új, a szerződéses feltöltési rendszerrel hangsúlyt kapó, specifikus területként jelentke-
zik a rekonverzió, mely a társadalmi célokhoz való hozzájárulás mellett a haderő társadalmi 
megítélésének minősége miatt is fontos. A területen való eredményes munka alapfeltétele, a 
civil munkaerőpiac működésének, igényeinek és változásainak napi szintű ismerete, amely 
szerves kapcsolatot igényel a haderő helyi szervei és a munkaerőpiaci koordinációt végző 
állami szervek és civil szerveződések között.  

Összességében, a haderő fejlesztési céljainak végrehajtásával várhatólag javulni fog a 
haderő munkaerő piaci vonzereje, amely lehetővé teszi a haderő mindenkori feltöltését, a 
szervezeti érdekekhez igazodó, megnövelt minőségi feltételek mellett is. A széles és sokrétű 
szakmai alapokon nyugvó szervezeti képességek, az ehhez kapcsolódó szervezeti kötődés 
együttesen megteremtik a feltételt az innovatív gondolkodás elterjedéséhez, amely potenciál 
elengedhetetlen a változásokhoz igazodó belső megújuláshoz, fejlődéshez. A humánerőforrás 
gazdálkodás tevékenységeinek komplex összessége, egyidejűleg járul hozzá a szervezet raci-
onális működtetéséhez, minőségi és hatékonysági szintjének növeléséhez, megítéléséhez és 
ezen keresztül társadalmi kapcsolatainak javulásához. 

 
Humánerőforrás fejlesztés 
 
A professzionális jegyeket magán hordozni kívánó haderőnek képesnek kell lennie ar-

ra, hogy egyedi céljainak megfelelő képességeit, a megszerezhető erőforrások átalakításával 
maga alakítsa ki. A humánerőforrás fejlesztés, mint a humánstratégia harmadik pillére, ezt a 
célt szolgálja. A munkaerőpiacon megjelenő haderő feladatrendszerének megfelelően, csak 
olyan munkavállalókkal találkozhat, akik képességeik és kvalifikációik révén, még akkor sem 
alkalmasak a változó haderő igényeinek kielégítésére, ha előzőleg már valamikor teljesítet-
tek szolgálatot. Ennek oka kettős: az egyén oldaláról, az ismeretek hiányával illetve avulásá-
val, a megszerzett gyakorlat halványulásával, a szervezet oldaláról, a megváltozott működési 
szabályokkal és körülményekkel, eljárásokkal, a hasznosítható képességek körének átalaku-
lásával magyarázható. Az előzőekre tekintettel, a szervezet a munkaerőpiacról történő hu-
mánerőforrás beszerzésénél, csak olyan képességeket és adottságokat vizsgálhat, amelyek 
egy meghatározott szintje felett, a munkavállaló alkalmassá tehető a szervezet valamely be-
osztásában való alkalmazásra illetve hosszabb távon a szervezeten belüli előmenetel köve-
telményeinek teljesítésére. 

Az alkalmasság pszichikai, fizikai, egészségügyi és erkölcsi követelményei a szervezeti 
jelleg szempontjából nem, viszont a szervezet részéről reálisan elérhető „célcsoport” szem-
pontjából viszonylag magasnak tekinthető, ami a fentebb már említett toborzási rendszer ala-
csony költséghatékonyságát eredményezi. A szervezeti ösztönzési és juttatási rendszerének 
szintje  figyelembe véve, a munkavállalási hajlandóságot befolyásoló tényezőket , a maga-
san kvalifikált munkaerő megszerzése vonatkozásában piacképtelen. Ennek, valamint a had-
erő feladatrendszerének végrehajtásához szükséges állomány megszerzési kényszerének 
betudhatóan, a haderő (elsősorban legénységi) állományába kerülő munkavállalók képzettsé-
gi, alkalmassági szintje a szervezetbe kerüléshez szükséges minimumot közelíti meg. 

A fenti okfejtésből egyértelműen kiderül, a haderő humánerőforrás fejlesztési rendszere 
többcélú, s ennek megfelelően többrétű128, ugyanakkor a célok, minden egyes szegmensnél 
egy irányba konvergálnak, a szervezeti professzionalitás elérését lehetővé tevő személyi 

                                                 
128 Kállai László - Angyal Ferenc - Angyal Árpád: A karriermodellt támogató képzési, továbbképzési rendszer kialakításának 

helyzete, HM OTF pályázatok összegzése, Tanulmánygyűjtemény (Válogatás a Honvédelmi Minisztérium 2002. évi kutatási 
eredményeit összegező tanulmányokból, pályázatokból), ISBN 9637037500, 106-117. oldal. 
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állomány egyéni és szervezeti képességszintjének magasra emelése. A pillér működési 
alapelve, a társadalomban is megértett, elfogadott élethosszig tartó tanulás kényszere, s 
ehhez igazodik képzési szerkezete is. A minőségi humánerőforrás önmagában nem teremt-
hető meg az intenzív fejlesztés eszközeivel, de ennek szervezeti rendszere, előfeltételként 
hozzákapcsolódva a juttatásokkal motivált karrier lehetőségéhez, kialakíthatja és érvényesít-
heti az egyének extenzív fejlődésének igényét. A humánerőforrás fejlesztésének direkt céljai 
az egyéni és kollektív szervezeti képességek kialakítása és fejlesztése, ugyanakkor indirekt 
módon hozzájárul a működéshez elengedhetetlen szervezeti szocializációs folyamat ered-
ményességéhez. A képzési rendszer általános és szakmai ismeretanyaga, kellő működési 
feltételek mellett, a haderő képességei vonatkozásában multiplikációs hatásokat válthat ki, 
amelynek hasznosulása nem csak a szakmai tevékenységben érzékelhető, hanem a szerve-
zet működési anomáliáit feltáró kritikai szemléletmódban is. Ezt a hozadékot megfelelően 
kezelve, olyan innovációs folyamatok indukálódhatnak, amelyek eredménye a hatékony 
szervezeti működtetésre, feladat végrehajtásra irányuló egyéni törekvés. 

A fejlesztés működési mechanizmusába szervesen beépül a folyamatos visszacsato-
lás, az értékelés, amely alapján mind a fejlesztést végrehajtó, mind a felkészítés alatt álló 
dönthet arról, mi és hogyan történjen a továbbiakban. A fejlesztés komplex egységet alkot az 
elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában, ugyanakkor követi az egyszerűtől a bonyo-
lultig, illetve az egyéni képességtől a csoportképességig jutás elvét. Bár, informálisan eddig 
is működött a haderőben a vezetési tanácsadás rendszere, mégis újdonságként hat a men-
torrendszer bevezetése, melyben tapasztalt parancsnokok nyújtanak segítséget a pályakez-
dő parancsnoki állománynak. 

 
Humánszolgáltatások 
 
A pillér új elemének tartalmi összetevői eddig is a humánstratégiák részei voltak, fel-

adataival nap, mint nap foglalkoztak a szakemberek. A vezetés törekvéseit jelzi az a tény, 
hogy felismerve a kérdés hangsúlyosságát, kiemelt területként szerepel a humánstratégiá-
ban. A személyi állomány komfortérzetét jelentősen befolyásolja élet és munkakörülményei, 
saját és családja szociális helyzete. Elvárja (s a vele szemben megfogalmazott 
elvárásrendszert figyelembe véve, joggal teszi), hogy a szervezet a lehetőségeihez mérten 
segítse őt azon problémáinak megoldásában, amelyek következményeinek objektív elszen-
vedője. A társadalomban élő katonák létfeltételeit a civil társadalom határozza meg, életének 
környezetét is a civil társadalom alkotja, ennél fogva a katonák nem zárkózhatnak el a társa-
dalom egészét érintő problémák elől. A humánszolgáltatások rendszere az élethelyzetek 
kezelésében nyújt (a szervezeti és jogszabályi lehetőségek függvényében változó módon és 
mértékben), egyénre szabott segítséget, de emellett felöleli a szolgálatvállaló és meghatáro-
zott hozzátartozói körének prevenciós jellegű egészségügyi ellátását, rekreációs lehetősé-
gének biztosítását. A pillér tartalmának színvonala, a szolgálatvállaló értékrendjének függvé-
nyében változó mértékben, jelentősen hozzájárulhat a szervezeti kötődéshez, ugyanakkor 
áttételesen társadalmi célokat is szolgál.  

 
2.2. Összegzés 
 

A Magyar Honvédség átalakulása, szervezeti változásai természetszerűleg, de kissé meg-
késve követik a társadalmi változásokat. A haderő jelentős mértékű mennyiségi átalakítása techni-
kai kérdésként megoldottnak tekinthető, ugyanakkor az ehhez kapcsolódó minőségi fejlesztés nem 
történt meg a kívánt szinten. A szervezeti átalakítás feladatai és feltételei a pillanatnyi lehetőségek-
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hez igazodott, a változásokra inkább a trend követése, mint az átgondolt, stratégiai koncepciók 
szerinti tervszerűség volt a jellemző. A haderő szerepe és jelentősége megnőtt, feladatrendszere 
megváltozott a Magyar Köztársaság NATO és Európai Unió szövetségeihez történő csatlakozásá-
val, belső és külső működési feltételei és viszont nincsenek arányban ezzel. A haderő  más álla-
mok példáját követve , politikai döntés hatására (de, a katonai vezetés szakmai támogatása mel-
lett), 2004-ben áttért az önkéntességen alapuló hadkiegészítési rendszerre, amely révén a had-
erőben szolgálatot teljesítő katonaállomány kizárólag szerződéses illetve hivatásos jelleggel végez-
te munkáját. Annak ellenére, hogy az átállás eredeti céldátuma hónapokkal későbbre volt megha-
tározva, a szervezet egésze (jelentős erőfeszítéssel) felkészült a működési rend és annak belső 
feltételrendszere változására. A vezető szervek adminisztratív lépéseket tettek az új helyzet keze-
lésére, azonban a végrehajtói szinteken olyan anomáliák keletkeztek, amelyek gátolták, de az ál-
lománynak köszönhetően, nem akadályozták a szervezeti működést. A feltételrendszer változása 
alapjaiban érintette a szervezeti humánerőforrás gazdálkodás jogi alapjait, feladatrendszerének 
tartalmi és formai oldalát. A szervezet előtt álló, rövid idő alatt megoldandó egyik legnagyobb kihí-
vást az jelentette, hogy új körülmények határozták meg a szervezeti működéshez szükséges hu-
mán erőforrások biztosításának lehetőségeit. A munkaerőpiacon történő „tömeges” megjelenés 
rákényszerítette a szervezeti vezetést és a szakigazgatást végrehajtó szervezeti egység dolgozóit, 
hogy a piac szabályainak megismerésével, komoly versenytársakkal megküzdve szerezzék be a 
szervezet szigorú feltételeinek megfelelő, minőségében kvalifikált, fizikailag terhelhető, szolgálatra 
alkalmas munkaerőt. Olyan komplex rendszer került kialakításra, amely az adott pillanatban ké-
pesnek tűnt a humánerőforrás gazdálkodás összetett, bonyolult és áttéteiben széles spektrumú 
feladatainak egyidejű kezelésére, ugyanakkor a koncepció végrehajtásának szervezeti feltételei 
rövid és hosszabb távon nem voltak adottak. A humánstratégiában megfogalmazott célok megva-
lósítását szolgáló folyamatok egy, jelentőségében nagy súlyt képviselő része, induláskor, vagy 
nem sokkal azt követően elakadt. A szervezet nem volt képes olyan vonzó ajánlatokkal megjelenni 
a munkaerőpiacon, amellyel magához tudta volna csábítani az elvárt képességekkel rendelkező 
munkavállalókat, ugyanakkor a szervezetben tovább folytatódott az a kiáramlás, amely részben 
előre tervezett, részben spontán volt. A financiális szorításban lévő haderő a belső szervezeti moti-
vációs elemeKre helyezte a hangsúlyt, ezt célozta meg a humánstratégia három (jelenleg négy) 
pillérében megfogalmazott, belső harmóniában levő célrendszer. A haderő új karriermodellje, bár 
megfogalmazta a „felfelé vagy kifelé” elvet, a szervezet kényszerhelyzete ezt nem tette általános-
sá, így nem válhatott valóra a karrier kiszámíthatósága. 

  A megszerzés - megtartás - elbocsátás - utánkövetés négyes feladatrendszere, mint, 
a szervezeti humánerőforrás gazdálkodás főbb, a folyamatokat integráló alapelemei nem 
voltak és ma sem képesek a feladatoknak eleget tenni, de ennek okai elsősorban a szerve-
zetet sújtó financiális bizonytalanságnak, az ebből fakadó negatív hatásoknak tudható be. A 
konverzió és rekonverzió sikeressége a szervezet felelőssége, ugyanakkor a feltételek meg-
teremtése csak részben a szervezet feladata, bár vitathatatlan, hogy szakmai felkészültsé-
gük jelentősen befolyásolja az eredményességet. 

A haderő társadalmi integrációjának eredményesebbé tételében fontos szerepet tölt be 
a szervezeti karrier beépítése az egyéni életpályamodellekbe, ugyanakkor ennek kultúrája és 
feltételei a társadalomban sem adottak, így az utánkövetés rendszerének hiánya sem tekint-
hető egyedül a szervezet hibájának, még akkor sem, ha ennek intézményesített feltételei 
nem kerültek kialakításra.  

 A humánerőforrás fejlesztés pillére hivatott a szervezeti megtartás fontos elemének, az ösz-
tönzési és juttatási rendszerhez is szervesen kapcsolódó szervezeten belüli karrier, előmenetel 
lehetőségéhez szükséges szakmai feltételek megteremtésének biztosítására. A haderő fejlesztési 
rendszere alapképzésből illetve, az ehhez szervesen kapcsolódó továbbképzési rendszerből áll. A 
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fejlesztési rendszer alapvető célja, a szükséges kvalifikációval rendelkező állomány mindenkori 
biztosítása, ennek érdekében a haderő berkein belül folyó képzések kiegészítéseképp, illetve a 
szervezeti igények kielégítéséhez szükséges, de a nemzeti haderőben nem megoldható vagy költ-
ségvonzata miatt nem kifizetődő képzési igények kielégítésére, a hazai és nemzetközi katonai és 
polgári oktatási intézményekkel működik együtt. A rendszerváltást követően megjelent, nyugati 
orientációjú, elsősorban elit képzésre fókuszáló képzések palettája a NATO tagság révén színe-
sebbé vált. Jelentős költségvonzata ellenére, a Magyar Honvédség nagy hangsúlyt fektet a külföldi 
gyakorlatokon való részvételre, az iskolarendszerű és tanfolyami képzésekre való beiskolázásra. A 
szakmai fejlődés mellett, ez a gyakorlat hozzásegíti az egyre szélesebb körben érintett állományt 
az idegen nyelv alkalmazóképes szintjének eléréséhez, a hatékony kommunikációt előfeltételként 
szabó NATO és EU beosztások betöltéséhez, a nemzetközi műveletekben való részvételhez. Eb-
ben a vonatkozásban meg kell említeni, a magasabb és egyes speciális beosztások betöltéséhez 
szükséges nyelvismeretet nyújtó idegen nyelvi képzést, mely alapvetően a szervezeti erőforrások-
ra támaszkodik, de emellett szerződésen keresztül polgári oktatási intézményekkel és cégekkel is 
munkakapcsolatban áll. Bármennyire is sikeresnek tekinthető a humánerőforrás fejlesztési pillér 
gyakorlati megvalósulása, nem tekinthető teljesnek, hiszen a társadalmi felelősséget megjelenítő 
életpályamodellek kialakításához nem, vagy csak kis hatékonysággal tud hozzájárulni.  

A haderő fejlesztési szükségleteinek és igényeinek kielégítésére szűkösen rendelkezésre 
álló erőforrások, takarékos és esetenként irracionális egyéni áldozatokat kívánó működés mel-
lett, nem teszik lehetővé a társadalmi célokhoz való elvárható hozzájárulást. A helyzet javítása 
nem csak és kimondottan pénzügyi kérdés, a képzési lehetőségek kellő információs és szakmai 
háttér megléte esetén, beépíthetővé válhatnának az ösztönzési rendszerbe. 

A szervezeten belüli viszonyokat jelentősen befolyásolják a munkakörülmények, és 
azon életkörülmények, amelyek meghatározzák a szolgálatteljesítéshez való hozzáállást. A 
szervezet felismerve a problémák súlyát és jelentőségét, külön pillérben fogták össze azon 
tevékenységeket, amelyek közvetlenül nem a szervezet profiljába tartoznak, mégis a haté-
konyság fontos befolyásoló tényezői. A pillérben megfogalmazott célok teljesülése közvetlen 
módon segíthet az élethelyzetek kezelésében, és közvetett módon érzékeltetheti az állo-
mánnyal, hogy fontosak a szervezet számára, a haderő a lehetőségeinek és az ésszerűség-
nek megfelelő mértékben és módon lojális velük szemben. A pillérben megfogalmazottak 
gondolati háttere az a mentális tényező, amely nagymértékben erősítheti a szervezeti kötő-
dést, a szervezet megtartó erejét, még akkor is, ha a jövedelmi viszonyok nem tükrözik a 
szervezet érdekében vállalt és teljesített kötelezettségeket. A szociális érzékenységet sugal-
ló pillér elvi háttere, és a teljesítményre alapuló ösztönzési rendszer alapelve között olyan 
ellentmondás tapasztalható, amely ismerve a magyar viszonyokat, konfliktusokat eredmé-
nyezhet a szervezetben. A konfliktus feloldása az egyéni értékrend azon elemeihez kapcso-
lódik, amelyek nem a haderő sajátjai mégis, informális elvárásként beépültek a szervezeti 
kultúrába. A pillér elemei kivétel nélkül (még, ha áttételesen is) olyan értékeket képviselnek, 
mint a bajtársiasság, összetartás, elkötelezettség, amelyek megléte elengedhetetlen a sajá-
tos feladatok végrehajtása érdekében.  Ugyanakkor a haderő nem tud elszigetelődni a társa-
dalmi hatékonyságot csökkentő negatív jelenségektől, ezek kezelését a parancsnokra bízza. 

Megállapítható, hogy a haderő humánstratégiája illeszkedik a szervezeti folyamatok-
hoz, annak ellenére, hogy a stratégiai célok egy része nem, illetve csak részben valósult, és 
valósul meg. A szervezet rugalmassága és a tervezési folyamat változásokat követő techni-
kája révén csökkenthetők azok a káros hatások, veszteségek, amelyek a bizonytalanságból 
fakadnak, de nem képesek semlegesíteni azokat. A szervezeti célhierarchia következő lép-
csőinek leküzdéséhez továbbra is olyan állomány szükséges, amely nem csak a haderőből, 
hanem a haderőnek is él, életcéljait (ha ideiglenesen is, de) hozzáköti a szervezethez.  
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2.3. Részkövetkeztetések 
 

1. A Magyar Honvédség szerkezeti átalakulásából fakadó szervezeti változások 
alapvetően lezajlottak, a fő feladat a stabilitás jegyében az új szerkezetnek 
megfelelő működési rend biztosítása. A változások hatásainak és negatív utó-
hatásainak kezelése valamint a további célok teljesítéséhez szükséges feltéte-
lek humánszférára vonatkozó feladatai, olyan dinamikus szemléletet kívánnak 
meg a szervezet vezetésétől és tagjaitól, amely a személyi állomány napi szin-
tű elvárásainak kielégítése mellett, a távlati célok megvalósítását is lehetővé 
teszi. Ennek érdekében a kitűzött és közzétett céloknak olyan realitásokon kell 
alapulnia, amelyek teljesíthetőségével és teljesítettségével elkerülhető a szer-
vezet megítélését romboló hiteltelenség. A haderő humánstratégiája,  meg-
tartva a folytonosságot biztosító elemeit  a felülvizsgálatok eredményeit fel-
használva megújult, cél -és eszközrendszere megfelel a vele szemben támasz-
tott alapvető elvárásoknak, ugyanakkor működési feltételrendszere továbbra is 
bizonytalanságot hordoz. A bizonytalanság kezelésére az erőforrások allokáci-
ójával, tartalékok képzésével, új lehetőségek feltárásával és új módszerek al-
kalmazásával lehet rugalmasságot biztosítani.  

2. A humánstratégia „pilléreiben” koncepciózusan megfogalmazott célrendszer, 
és az ehhez kapcsolódó feladatok belső szerkezeti összhangja kialakításra ke-
rült, ezzel szemben, az abban foglaltak egységes végrehajtásának feltételei, 
alapvetően a financiális források kiszámíthatatlanságának következtében, to-
vábbra sem adottak, emellett a tapasztalatok tükrében az állomány sem bízik 
megvalósulásukban. 

3. A professzionalitás, mint elérendő szervezeti cél megvalósításának feladatai, a 
szervezeti vezetéshez, míg  a haderő függéséből fakadóan , az ehhez szük-
séges kritikus erőforrások biztosítása a társadalomhoz illetve az államhoz kap-
csolódnak, amely felveti az állam és társadalom együttes felelősségét, de 
egyidejűleg nem szorítja háttérbe a szervezet teljes állományának egyéni fele-
lősségét sem. 

4. A humánstratégiák belső összefüggései, rendszere jól kidolgozottak, azonban 
a benne foglaltak érzékenyek a külső feltételek biztosítottságára, és az emberi 
reakciókra. Illeszkednek az adott, kidolgozási alapot jelentő haderőfejlesztési 
koncepciókhoz, de azok változása ellehetetleníti, esetleg célszerűtlenné teszi 
az egyes elemek megvalósíthatóságát, megvalósítását. A megkezdett folyama-
tok csak részben, és „áldozatok” árán alakíthatóak át az új fejlesztési elképze-
lésnek megfelelően.  
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3. A Magyar Honvédség teljesítményértékelési rendszere 
 

A mindennapi élet egyéni teljesítményei folyamatos elbírálás alá esnek, ha más által 
nem is, akkor maga a személy viszonyítja azt, értékrendjéből fakadó saját elvárásaihoz. A 
társas életben (ide értve a szervezeti tagságot is), a mércét, már nem csak a saját értékrend, 
hanem a társ illetve szervezet esetében a munkatársak és a szervezet nevében a vezetők 
határozzák meg. A szervezeti elvárások rendszere általában egymást kiegészítő, összhang-
ban levő szegmensekből áll, ugyanakkor a szervezeti hierarchiában előrelépve, szakmai 
vonalon egymásra épültséget tapasztalunk. A szervezeti kultúra, a szakmai elvárás rendszer 
általános elemei mellett, a szervezeti tagok értékrendje, magatartása, morálja szempontjából 
is követelményeket állít, függetlenül attól, hogy ez deklaráltan, vagy hallgatólagosan jelenik 
meg. Hasonló ehhez, a szervezeti tagokból álló közösségek értékrendje, melyek ugyanígy 
elvárnak bizonyos magatartásformát és többnyire szakmai minimumot is.  

A szervezeti tagságot választó munkavállaló, a szervezetbe lépéskor, a szerződés 
megkötésekor, csak a követelmények egy részét ismeri meg, ezek alapján hozza döntését, 
ugyanakkor a munkaadói oldal sincs tisztában a munkavállaló valós személyiségével, érték-
rendjével és munkaképességével, pusztán benyomásokat szerez. Mindkét irányban bizony-
talanság tapasztalható, de a döntés megváltoztatására a helyzet jobb megismerése után 
mindkét félnek lehetősége van. Elismerve, a megélhetési kényszer vezérelte munkavállalási 
motiváció elterjedtségét, de esetükben is különösen fontos, a szervezeten belüli sikerességet 
bizonyító érvényesülési lehetőség, a karrier. Természetesen az, hogy ki mit ítél karriernek, 
egyénenként változó, de általánosságban elmondható, hogy olyan presztízsnövekedés, 
amely a bérezési és juttatási rendszer révén szélesebb hozzáférést biztosít a szervezeti erő-
forrásokhoz (ebben az értelemben ide sorolható a bér, és a béren kívüli juttatások), tekintélyt 
biztosít a szervezeten belül, s jobb esetben kívül is. Ehhez járul hozzá, s részben ebből is 
fakad, az egyén önbecsülésének növekedése, mely magabiztosságot és önbizalmat ad. 

A karriertől nem elvonatkoztatható a teljesítmény, s bár ennek kritériumai szervezeten-
ként is változhatnak, általánosságban a tényleges munkavégzéshez és a szervezeti maga-
tartáshoz kapcsolódnak129. A teljesítmény megítélése, a szerződésben foglalt és a meg nem 
fogalmazott elvárásokhoz való viszonyításon alapul, így csak részben tekinthető objektívnek, 
ugyanakkor, a munkavállalónak a munkavégzés során lehetősége adódik a szubjektív té-
nyezők megismerésére, tisztázására.  

A katonai szervezetekben is érvényesek a fentiekben megfogalmazottak, azonban ki-
hangsúlyozandó, a szervezeti működés alapeleme a közös értékrend, ennek megfelelően az 
állomány tagjainak megítélésében jelentős szerepet kap az értékek követésének magatar-
tásban, munkavégzésben érzékelhető jelei. 

A szervezetben nyújtott teljesítmény mérése, a katonák munkatevékenységének jelle-
gét és tartalmát figyelembe véve, nehéz, mondhatnánk lehetetlen feladat. A munkakörök 
(beosztások) túlnyomó részében alig vannak olyan feladatok, amelyek számszerűen mérhe-
tők lennének, valamilyen konkrétan megfogalmazott kvantitatív normához igazodnának. A 
szervezeti tevékenység jelentős része vagy adminisztratív, vagy olyan mértékben kötődik 
mások tevékenységéhez, hogy abban az egyéni teljesítmény különválasztása nem lehetsé-
ges, vagy értelmetlen lenne. Igaz ez, a parancsnoki beosztásokra is, amelyben az egysze-
mélyi felelősség inkább jogi és erkölcsi szempontból igaz, mint a gyakorlat oldaláról. A pa-
rancsnok, bár mindenért felel amit megtett, vagy megtenni elmulasztott, a valóságban jelen-

                                                 
129 Megjegyzendő, mindig is jelen volt a szervezeten belüli karrier lehetőségében az, hogy nem a teljesítmény és az alkalmas-

ság alapján került valaki megítélésre, hanem a kapcsolatok, a személyes szolgálatok nyitották meg az előmenetel kapuit, ju-
talom lehetőségét. A jelenség ma is bőségesen fellelhető, ugyanakkor nagymértékben káros. 
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tősen korlátozott lehetőségek között, kötött hatalmi pozícióban hajtja végre tevékenységét. 
Beosztottai tevékenységén keresztül teljesülhet karrierje, ugyanakkor a valós lehetőségeit 
tekintve, nem képes teljeskörűen kontrollálni őket. Itt van hatalmas jelentősége a szervezeti 
kultúrának, vagyis annak a szolgálati fegyelemnek, amely révén a haderőben zajló folyama-
tok rendben, viszonylagos kiszámíthatósággal zajlanak le. A teljesítményértékelés szubjek-
tív, csak közvetetten mérhető elemei azok, amelyek a szervezeti kultúrához való viszonyu-
lást, parancsnoki beosztásban, a ráhatás hatékonyságát jellemezhetik. A parancsnoki telje-
sítmény ezen elemei nagymértékben befolyásolják, tulajdonképpen meghatározzák, a be-
osztottak hozzáállását a katonai szolgálathoz, a szervezethez és a feladatokhoz. Ennek ér-
telmében, a teljesítmény értékelésének vonatkozásában, a követelményrendszerben is meg-
jelenő parancsnoki példamutatás bizonyított szintje és minősége legalább olyan fontos, mint 
a kimondottan katonai szakmai illetve bürokratikus feladatok végrehajtásának színvonala. 

A haderőben is fontos a folyamatos visszacsatolás, függetlenül attól, a szervezeti hie-
rarchia mely pozíciójában tölt be beosztást az egyén, így a Magyar Honvédség, az állam-
igazgatási rendszer más szervezeteihez hasonlóan teljesítményértékelési rendszert alakított 
ki, a személyi állomány munkaköri alkalmasságának objektivitásra törekvő megítélhetősége, 
az előmenetelre vonatkozó döntések személyiségi és szakmai megalapozottságának biztosí-
tása, a beosztásban végzett tevékenység vezetői megítélés alapján történő visszacsatolása, 
s mindezek együtteseként, a fejlesztési szükségletek meghatározása érdekében. A teljesít-
ményértékelés végrehajtási szabályait, az értékelési rendszerrel szemben támasztott főbb 
követelményeket, a többször módosított 2001. évi XCV. Törvény (A Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról) tartalmazza. 

Tisztázva a teljesítményértékelés szerepét, meghatározhatók a rendszerrel szemben tá-
masztott elvárások. Ezek ismeretében, a Magyar Honvédségben alkalmazott teljesítményértéke-
lési rendszer viszonyítható az államigazgatási reform, a szervezeti reform célkitűzéseihez, az 
állomány és a szervezeti egység szintű vezetés, valamint a beosztott állomány elvárásaihoz. 

 
3.1. A teljesítményértékelés funkciói, feladatai 
 
3.1.1. Egyéni szint 
  
- visszajelzés az egyéni teljesítményről, a szervezeti célokhoz történő hozzájáru-

lás mennyiségi és minőségi mutatóiról, ezzel pontosítva a szervezeti elvárások 
tartalmi és formai összetevőit; 

- visszajelzés az egyéni teljesítményről, az önmaga elé kitűzött célok megvalósu-
lásának mennyiségi és minőségi mutatóiról, a célok és a teljesítőképesség 
összhangjáról, 

- az értékelés objektivitásának hitelességével, a valós teljesítmények tükrében, 
hozzájárulás az énkép kialakulásához; 

- az eredményeken, illetve az azt kiegészítő értékelő megbeszélésen130 keresztül, az 
egyén segítése önmaga illetve tevékenysége és teljesítménye szervezeti pozicio-
nálásában;  

- a fejlődési szükséglet feltárása, fejlesztési iránymutatás, megerősítendő képes-
ségek meghatározása; 

                                                 
130 A módszer alkalmazásáról Tóth Zoltán: Az értékelő megbeszélés című cikke nyújt információt, Új Honvédségi Szemle 

2003/11. szám. 82-88 oldal.  
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- referencia teljesítmény, referencia személy identifikálása az értékelő megbeszé-
lésen keresztül; 

- információnyújtás a karriercélok rendszerének megerősítéséhez, újragondolá-
sához, szükség szerinti átalakításához; 

- hozzájárulás a teljesítményen alapuló juttatási rendszer megalapozottságának 
és hitelességének megerősítéséhez, ezzel biztosítva a kiszámítható életkörül-
mények és az egyéni teljesítmény közötti (feltételezett) összhang felismerését. 

3.1.2. Szervezeti szint 

- visszajelzés az egyéni teljesítmény és szervezeti elvárásrendszer közötti össz-
hang minőségéről; 

- egyéni és csoportszinten a fejlődési szükséglet kimutatása, fejlődési irányok 
meghatározása, alap képzése a fejlődés és fejlesztés módszertani hátterének 
meghatározásához;  

- a szervezet fejlődési igényei és a humán összetevők által birtokolt képességek 
közötti összhang minőségi mutatóinak számszerűsíthető kifejezése, alap kép-
zése az eltérések elemzéséhez, az eltérés okainak feltárásához;  

- megalapozott információk nyújtása a szervezetfejlesztés feladatai és a humán 
összetevők által biztosított szervezeti képességek összhangjának vizsgálatá-
hoz, a fejlesztési szükségletekhez kapcsolódó financiális, módszertani, technikai 
és humán erőforrás igényének meghatározásához; 

- hozzájárulás a szervezetfejlesztéshez illetve a szervezet fejlődéséhez szüksé-
ges humán képességek körének meghatározásához, meglétének megítélésé-
hez, a konverzióra és rekonverzióra irányuló döntések mennyiségi és minőségi 
dimenziókban történő megalapozásához;  

- hozzájárulás az ösztönzési rendszer és a szervezeti humán képességstruktúra 
közötti hosszú időtávban ható összhang megteremtéséhez; 

- hozzájárulás a környezeti kihívások trendjének megfelelő hosszú távú humán-
stratégia kialakításához, a vele szemben támasztott követelmények egyes ösz-
szetevőinek meghatározásához; 

- a kooperativitás elősegítése a vezetői döntéshozatalban (döntés előkészítésben 
résztvevők körének célirányos megválasztásával); 

- előmenetelre, képzésre és továbbképzésre vonatkozó döntések megalapozása; 

- hozzájárulás a szervezeti kohézió megteremtési, fejlesztési feladatai adatbázi-
sának kialakításához; 

- információs adatbázisként hozzájárulás a humánerőforrás allokációjának terv-
szerű és ad-hoc végrehajtásához; 

- információk biztosítása az egyedi problémák megoldásához szükséges, a szak-
értők egyedi csoportosítását igénylő „teamek” összeállításához;  

- információs adatbázisként hozzájárulás, a szervezet munkaerő piaci pozicioná-
lásához, a szervezeti egységek közötti illetve a rekonverzió vonatkozásában a 
munkaadói oldal, államigazgatási és önkormányzati szervezetek közötti haté-
kony együttműködéshez; 
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- a szervezeten belüli mentorálási rendszer fenntartásának, fejlesztésének infor-
mációs támogatása; 

- a szervezeten belüli innovációs bázis (mag) kialakításának támogatása, a men-
tális háttér meghatározásával működési feltételeinek, mechanizmusainak meg-
teremtéséhez való hozzájárulás; 

- az egyes beosztásokra (munkakörökre) vetített elvárások egyértelművé tétele, pon-
tosítása, a teljesítményalapú ösztönzési rendszer alapjainak szélesítése, hitelesítése; 

- hozzájárulás a szervezeti szintű minőségbiztosítási rendszer humán képesség 
összetevőinek, fenntartási és fejlesztési feladatainak meghatározásához, a mi-
nőségcélok kijelöléséhez, a szervezeti célokat szolgáló öngerjesztő folyamatok 
működésének biztosításához;   

- a szervezet egészére érvényes általánosítható elvek és elemek mellett, az 
egyes munkakörök (beosztások) specifikumait is figyelembevevő, az általános-
ságban értelmezett szervezeti esélyegyenlőséget biztosító kiválasztási, előme-
neteli rendszer paramétereinek, kritériumainak meghatározása; 

- az egyéni teljesítmények számszerűsítése révén, a szervezet terjes vertikumá-
ban nyújtott egyéni teljesítmények összehasonlíthatósága, ezen keresztül a ja-
vadalmazási, juttatási rendszer elemeiből a teljesítmény arányában való igazsá-
gos részesedés nyújtása; 

- a számszerűsítéssel, a részekre bontott egyéni teljesítmények és képességpo-
tenciálok statisztikai feldolgozhatóságának lehetővé tétele, olyan elemzések ké-
szítése, amelyek a szervezeti folyamatoknak megfelelő, azokat preventíven ki-
szolgáló humánallokációt alapozhat meg; 

- a szervezeti humánerőforrás gazdálkodás (ésszerűség szerint matematizált) 
adatbázisának létrehozásával (a részleges programozhatóság megvalósítá-
sával) a vezetői döntések előkészítésének gyorsítása, a döntések megala-
pozása; 

- a szervezeten belüli funkcionális integráció elősegítése, az egyes funkcionális 
területek együttműködésének elősegítése; 

- a szervezeti folyamatok minőségének javítása, dinamizmusának növelése a fo-
lyamatok megoldásában együttműködő szervezeti egységek személyi állomá-
nyának célirányos kiválasztásával; 

- szervezeten belüli kontakt vezető-beosztott kapcsolatok erősítése, a hatalmi tá-
volságok (lehetőség szerinti és szelektált), a szervezet működési sajátosságait 
és érdekeit nem sértő csökkentése; 

- hozzájárulás a szervezeti kultúra értékrendjének olyan szintű és tartalmú átala-
kításához, amely a valós teljesítményen alapuló előmeneteli rendszer megvaló-
sításával teremti meg, a képességorientált haderő teljesítményalapját; 

- a szervezeti kötődés erősítése, a képességek, és különösen a fejlődési potenci-
ál hatékony kihasználásán, valamint az ezt támogató ösztönzési rendszeren 
alapuló elégedettség révén. 

 

 73



 3.1.3. Társadalmi (szövetségi) szint 
 
- a szervezeti szintű teljesítményértékelési rendszerek lehetőség szerinti integrá-

ciója révén, a munkaképességek konvertálási lehetőségeinek kialakítása, a 
szervezeti konverziós és rekonverziós tevékenységek elősegítése, ezen keresz-
tül a munkaerő mobilitási készségének javítása, a megszerzett egyéni és szer-
vezeti tudás társadalmi hasznosítása; 

- a szervezeti integráció hatékonyságának növelése, a társadalmi és szövetségi 
hozzájárulások eredményességének javítása; 

- a többnemzetiségű csoportokba, erőkbe történő delegáláshoz (csoportban vég-
zendő munkára történő alkalmasság terén) kvalifikációkra vonatkozó informáci-
ók biztosítása; 

- hozzájárulás a konvertálható általános és speciális ismeretek és képességek 
körének meghatározásához (szervezetközi munkaerő mozgás biztosítására, 
együttműködési lehetőségek feltárására), információs hozzájárulás a képzési, 
átképzési rendszer hatékonyabbá tételéhez; 

- a szervezetspecifikus tényezők követelményrendszereinek feltárása mellett az 
általános képességek terén központi adatbázis létrehozása a szervezeten belüli 
és kívüli karrierlehetőségek meghatározása és biztosítása, valamint az ehhez 
szükséges szervezeti és egyéni hozzájárulás mértékének meghatározása, ter-
vezhetősége céljából; 

- a szervezeti adatbázisok és fejlesztési igények összegzésével a képzési 
igények nemzeti (szövetségi) szintű  legalább középtávra történő  meg-
határozása, ezzel a képzési intézményrendszer fejlesztésének tervezhető-
vé tétele; 

- az államigazgatási szférán belüli (indokolatlannak tekinthető) szervezetek közöt-
ti teljesítmény-bérezés területén meglévő anomáliák csökkentéséhez adatok 
biztosítása (egységesítésre törekvés); 

- az államigazgatási szférán belüli funkcionális integráció elősegítése, az egyes 
funkcionális területek együttműködésének támogatása (információcsere, kuta-
tás-fejlesztés); 

- hozzájárulás a nemzeti munkaerőpiac anomáliának megszüntetéséhez a munka-
erő értékalapú megközelítése révén, a munkavállalók által hordott munkavégző 
képesség minőségi felhasználási hatékonyságának növelésével.  

3.2. A teljesítményértékelés rendszere 

A jelen pillanatban érvényes teljesítményértékelési rendszer tartalmi és formai összete-
vőit a jogszabályi forrásként megjelölt dokumentum 88 -90. §-a, 4.sz. melléklete illetve a 
10/2002. (III.5.) sz. HM rendelet (A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, 
módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és 
egységes nyilvántartás rendjéről) és mellékletei határozzák meg131. 

                                                 
131 A teljesítményértékelés témakörének elméleti és gyakorlati, jogszabályi hátteréről részletes elemzést találhatunk Deme 

Balázs, „A teljesítményértékelésen alapuló előmeneteli rendszer jellemzői” címmel, három részletben  megjelent tanulmá-
nyában, Humán Szemle 2005/4. szám (17-22. oldal), 2006/1. szám (45-52. oldal), 2006/2. szám (12-21. oldal). 
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Az állomány tagjáról évenkénti gyakorisággal kell teljesítményértékelést készíteni kivéve, 
ha az adott tárgyévben minősítést készítenek róla, illetve, ha szolgálati viszonyának megszünte-
tése folyamatban van, vagy a megszűntetésre intézkedés történt. A külön jogszabály által meg-
határozott vezetői beosztást betöltőkről kétévente vezetői értékelést kell készíteni. 

Minősítést kell készíteni az adott rendfokozatban eltöltendő minimális várakozási idő le-
teltét megelőzően rendfokozati kategória szerint: 

- a tisztekről, 

- a zászlósokról és törzszászlósokról, 

- a zászlósi beosztásba tervezett főtörzsőrmesterekről, továbbá az állomány tiszti, 
zászlósi rendfokozatot viselő tagjairól, 

Egyéb esetben:  

- amennyiben felmerülne a szakmai alkalmatlanság lehetősége, 

- saját kérésre, amennyiben a kérelmező elfogadható indokot hoz fel kérelme alá-
támasztására, 

- jogszabályban meghatározott egyéb esetben, 

- a speciális beosztást betöltő esetében, a magasabb rendfokozatba lépést meg-
előzően kell minősíteni. 

A minősítést nem kell végrehajtani, amennyiben az állomány tagjának kevesebb, mint 
öt éve van hátra a szolgálat felső korhatárának eléréséig. 

A teljesítményértékelést, a vezetői értékelést és a minősítési javaslatot a közvetlen ta-
pasztalatok objektív megjelenítése érdekében, a közvetlen szolgálati elöljáró készíti, a minő-
sítési javaslatot szöveges indoklással kell ellátnia. Magát a minősítést, az abban foglaltak 
figyelembevételével, az állományilletékes parancsnok, vezető hagyja jóvá. 

3.2.1. Az „Éves teljesítményértékelő lap” értékelési és szempontrendszere 

Az értékelés végrehajtására külön formanyomtatványt kell alkalmazni a legénységi 
állomány, illetve a tiszthelyettesi, zászlósi és tiszti állomány esetében. A következőkben, 
a második formanyomtatvány előírásait vetjük vizsgálat alá. A dokumentum három cso-
portba soroltan 16 szempont szerinti értékelést határoz meg, ezt kiegészítendő a beosz-
tás specifikumainak megfelelően a továbbiakban megadott kilenc szempontból négyet 
kell az értékelőnek kiválasztani és értékelni. Összességében, tehát 20 szempont alapján 
kerül értékelésre a személy, szempontonként 1-7 pont megszerzésének lehetőségével. 
Azonban az elérhető maximális pontszám nem lehet több, mint 127, hiszen a kitöltési 
útmutatóban szereplő előírás korlátozza a pontok odaítélésének lehetőségét a követke-
zők szerint: az értékelő az egyes csoportokban a maximális (7-es) pontszámot csak a 
következő megoszlásban adhatja: 

 
- személyi jellemzők: 1 szempontra a négyből, 

- általános katonai képességek: 2 szempontra a hatból, 

- szakmai felkészültség: 2 szempontra a hatból, 

- a választható értékelési csoportból: 2 szempontra a választott négyből. 
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A korlát bevezetése nem került indoklásra, nehezen értelmezhető az, hogy az adott te-
rületen miért nem teljesíthet valaki, minden szempont szerint a legmagasabb pontszámmal 
értékelhetően. Pusztán feltételezés, hogy a jogszabály megalkotója, ezzel a korláttal akarta 
kényszeríteni az értékelőt arra, hogy, még a legteljesebb megelégedés mellett is, a csopor-
tokon belül differenciálja azokat a teljesítményeket, amelyeket kiemelkedően jónak tart. 

Az elért pontszámok függvényében, az értékelt három kategóriába tartozhat: 

Előmenetelre tervezhető 100 pont   

Beosztásában alkalmas 41  100 pont 

Minősítése soron kívül szükséges 41 pont > 

A szervezet célok ismeretében, indokolhatatlan az a tolerancia, amelyet a rendelet 99. § 1. 
bekezdése biztosít (az állomány tagjának alkalmasságát meg kell vizsgálni, ha a kapott pont-
számok összege kevesebb mint 41 pont), hiszen a teljesítmény orientációt hangsúlyozó, a ké-
pességet előtérbe helyező, professzionalizmusra törekvő haderő, a következő értékelésig (1 év), 
jogszabály által elrendelt következmények nélkül lehetőséget biztosít olyan katona további szol-
gálatban tartására, aki hozzávetőlegesen 33 %-os teljesítményt nyújtott (legalább 41 pontot ért 
el) az értékelés időszakában. Az a katona, akinek személyiségi összetevői, általános és speciális 
szakmai ismeretei, szervezeti magatartása nem éri el, legalább a szempontonként megszerez-
hető pontokból a célkitűzés teljesüléséhez minimálisnak (s ezek összege bizonyosan több lenne, 
mint 41 pont!), s emellett értékelő parancsnoka szemében nem tudja bizonyítani fejlődésre irá-
nyuló alkalmasságát és szándékát, nem maradhatna a Magyar Honvédség kötelékében. Logika-
ilag ellentmond az alsó megfelelési küszöb matematikai ponthatárának a következő megha-
tározás „… négy értékelési területen nem megfelelő, … az elöljáró más beosztásba áthelye-
zést vagy egészségügyi, pszichikai alkalmassági vizsgálatot, illetve … minősítést kezdemé-
nyez.”, hiszen ez annyit jelent, hogy a megszerzendő minimális pontszám (17x2)+(3x1) 37! 

A 10/2002. (III. 5.) HM rendelet 6. számú melléklete (ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ az éves 
teljesítményértékelési lap kitöltéséhez) nyújt segítséget az értékelőnek annyiban, hogy az egyes 
szempontoknál a két szélső értékhez (1 – 7) értelmező magyarázatot ad. Pontatlanságként meg-
jegyzendő, hogy az összesen 25 szemponttal szemben 26 szemponthoz ad magyarázatot (az 
értékelő lapon nem szerepel az „állóképesség” mint (pontszámmal) értékelendő terület). 

Általánosságban megjegyzendő, hogy az 1-es pontszámhoz rendelt ismérvek olyan sú-
lyos hiányosságokat fogalmaznak meg, amelyek bármelyikének megléte esetén is alkalmat-
lan a katona a haderőben történő alkalmazásra.  

Nem tárgyalva az egyes szempontok minimum és maximum elvárásait, meg kell jegyezni, 
hogy a két szélső érték a tulajdonságok (képességek) teljes meglétét illetve teljes hiányát fogal-
mazzák meg ahelyett, hogy az 1-es pontértékhez, egy haderőhöz méltó minimális kritériumrend-
szert rögzítene. Külön probléma, hogy az egyes szempontok nincsenek kezelhetően definiálva, 
illetve az, hogy a választható szempontok csoportjából választási lehetőséget biztosít a jogalko-
tó, holott az ott szereplő kritériumok mindegyike fontos a három rendfokozati kategóriában szol-
gálatot teljesítők esetében132. A választás lehetőséget biztosít arra, hogy az értékelő szubjektív 
okból, a szándékának megfelelően meghatározza, mely szempontot (kritériumot) értékeli.  
                                                 
132 Minden, a három rendfokozati kategóriában szolgálatot teljesítő katonának rendelkeznie kell olyan alapképességekkel, ame-

lyek lehetővé teszik a szakmai területtől függetlenül, a helyzet áttekintését, az alárendeltek irányítását legalább addig, amíg 
egy parancsnoki beosztásban szolgáló személy alárendeltségébe nem vonja az érintett katonákat. A választható kritériumok 
mindegyike eltérő szinten, de részét képezi a felkészítési rendszernek, illetve valamilyen módon jellemzi a katonai beosztá-
sok bármelyikében végzett tevékenységet.   
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3.3. A teljesítményértékelés általános jellegű problémái 
 
A három csoportba sorolt szempontrendszer alkalmazása az alábbiak miatt jelent prob-

lémát (elsősorban a rangsor elkészítése szempontjából): 

Szubjektivitás 

A szempontok túlnyomó többségében a legjobb szándék mellett is elérhetetlen az, az 
értékelői objektivitás, amely az előmenetelhez szükséges besorolást megalapozná. Az érté-
kelők eltérő személyisége és értékrendje, személyes kapcsolataik az értékeltekkel jelentősen 
befolyásolják az egyes szempontoknak való számszerűsített megfelelést. Az értékelés során 
szubjektum ítél meg szubjektumot, s ez természetszerűleg pontatlansághoz vezet. Ezekre az 
egyedileg is pontatlan ítéletekre, nem lehet előmeneteli rendszert alapozni, különösen, ha a 
haderő egészére vetítjük ki a szubjektivitás kikerülhetetlenségéből adódó pontatlanságot.  

Megalapozhatóság alacsony szintje 

Az értékelésnek közvetlen tapasztalatokon illetve tényeken kellene nyugodnia, azonban 
a vezetői feladatrendszer nem teszi lehetővé a beosztottak tevékenységének folyamatos figye-
lését. Az értékelő csak egy-egy kiragadott momentum, benyomások alapján alkothat véle-
ményt, így a pontatlanság mellett sérülhet a hitelesség is. Az értékelő néhány (jó esetben) 
közvetlenül szerzett információ alapján dönt a szempontra vonatkozó értékről, ezzel oly mér-
tékben általánosít, amely felveti a „skatulyázás”, előítéletesség, szervezetre és egyénre egy-
aránt veszélyes lehetőségét. Az értékelésnél az eredményességre és nem a folyamatra helye-
zett hangsúly egyszemélyi felelősséget ró az értékeltre, mintha csak tőle függne a munkája 
sikeressége, holott a szervezetben zajló folyamatok illetve az egyes munkakörökben (beosztá-
sokban) végzett tevékenység döntő többsége, olyan komplex együttműködést igényel, amely-
ben esetenként (többségében) nem választhatók szét az egyéni felelősségek. Különösen igaz 
ez, a szervezeti átalakítások idején, illetve az annak utóhatásait szenvedő mai szervezeti lég-
körben, amelyben kis túlzással, „a fő szabály az, hogy nincs szabály”. Az eredményorientált 
értékelés nehezen összeegyeztethető, a humánerőforrás fejlesztés koncepciójának azon alap-
gondolatával, mely szerint a fejlesztési szükségleteket egyénenként meg kell határozni. Ennek 
megalapozottsága megkérdőjelezhető, ha a fenti körülményeket figyelembe vesszük. 

Egységesség hiánya 

Az értékelés alegységenként, alakulatonként, szervezeti egységenként eltérő kulturális 
közegben történik, a mikrokultúrák mindegyikében valamilyen szinten eltérő viszonyok elté-
rést eredményeznek az elvárások terén. A hierarchia alsóbb szintjein szükség van a szoro-
sabb együttműködésre, nagyobb az egymásrautaltság, élesebben jelennek meg az ellenté-
tek, ugyanakkor szorosabbak az emberi kapcsolatok a munkatársi, alárendeltségi viszo-
nyokban. A haderő egésze eljárásokat, folyamatokat standardizálhat, ugyanakkor ezek meg-
oldásában mindig is jelen vannak az emberi pszichikumból, szociális légkörből és a jellemző 
feladatokból adódó finom eltérések, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy az állomány egy 
része az értékelési időszakban missziós feladatokat lát el. Ezt figyelembe véve, az előmene-
tel szempontjából érvényesen nem vethetők össze a végrehajtói szintek közötti, de különö-
sen a vezető szervezeteknél és a végrehajtói szinteknél megítélt, immár személytelenné váló 
pontok. A probléma kiküszöbölhető lenne az értékelők objektivitásának tökéletessé tételével, 
de mivel az ember nem gép, ez nem valós lehetőség, legfeljebb az objektivitás maximalizá-
lása lehet a kitűzött cél, de itt is jelentkeznek azok az eltérések, amelyek miatt a teljesít-
ményértékelési rendszerre alapozott előmeneteli rendszer, szervezeti szinten mindig is ma-
gában fogja hordozni az egyenlő elbírálás, s ebből adódóan az egyenlő esélyek hiányát.  
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Szabályozatlanság 

A szervezet szabályrendszere több szegmensben is hiányos illetve hiányzik a szabá-
lyokon belüli és szabályok közötti harmonikus összhang. Amennyiben ezeket a működési 
anomáliaforrásokat térben és szituációban is vizsgáljuk, az eredmény azt jelzi, hogy a szabá-
lyok értelmezésében és alkalmazásában is olyan egyedi eltérések vannak, amely a szerve-
zet egészére vetítve a szabályozatlanság kifejezéssel jellemezhető.133 Más esetekben (sze-
mélyi jellemzők), az objektív megítélés természetszerűleg nehéz, és nem is szabályozható. 
A szabályozás legfeljebb a külső megnyilvánulásokra irányulhat, az értékelés is ezek alapján 
végezhető el. A szervezeti normáknak való megfelelés, mint értékelési alap, a szabályok és 
az egyén viszonyát vizsgálja, ugyanakkor nem veszi figyelembe a szabálynak való megfele-
lés aktuális körülményeit. Adott esetben a szabály követése a szervezeti működés szem-
pontjából káros lehet, ebben az esetben elvárt az egyén olyan szintű rugalmassága, amely a 
szabályok legkisebb sérelmével biztosítja a feladat végrehajtását, a cél elérését. A szabályok 
hierarchiájának letisztázásával, állomány előtti értelmezésével olyan indirekt szocializációs 
eredmények érhetők el, amelyek a bizonytalan (szabályozatlan) körülmények között is ad 
viszonyítási lehetőséget, ezzel növelve a szervezeti működéshez szükséges lojalitást.  

Függetlenség hiánya 

Az értékelt személy közösségben teljesíti szolgálatát, ennek megfelelően reakciói és 
magatartása a szervezet és a közösség által kialakított, elfogadott fizikai és szociális miliő-
ben valósul meg. A hatalmi erőtér szerkezetének csak egy elemét képezik a szervezeti 
hierarchiából fakadó függelmi viszonyok, jelentős a hatása a személyi és szervezeti hata-
lomforrások egyéb elemeit birtokló állománynak, függetlenül a hierarchiában elfoglalt he-
lyüktől. Az értékelő vezetők szociális és pszichológiai vezetési eszközeinek szervezet és 
egyén érdekeit egyaránt szolgáló alkalmazása, céljának és működési mechanizmusának 
megfelelően negligálja az értékeléshez szükséges objektivitást, vagyis szembekerül a 
szervezeti (haderő) érdek a szervezeti egység és az értékelő vezető érdekével. A vezető-
nek számolnia kell az általa kialakított értékelés személyi és szociális következményeivel, 
pozíciójához kapcsolódó felelőssége révén, nem függetlenítheti el magát döntésének hatá-
saitól. A fentiekből adódóan, az értékelésnél „neutrális” vagy standard környezeti feltétele-
ket kellene létrehozni, s ez lehetetlen. 

Külsőségek középpontba kerülése 

Az értékelő csak külsőségek alapján tudja az értékelést végrehajtani, holott a valós 
(szervezet szempontjából értékes) tényezők a személy belső tulajdonságaiból erednek. A 
szempontok többsége csak a „megjelenési formát és módot” vizsgálja a „mozgatórugók és 
háttér” helyett, így a fejleszthetőség helyett az „idomíthatóság” kerül előtérbe. A vezető a 
számszerűségében kevés közvetlen tapasztalatát is a jól manipulálható külsőségekre vo-
natkozóan gyűjti be, így az érvényesülés lehetőségét jelentős mértékben a „színjátszás”, a 
teljesítmény eladásának képessége adja, s ennek elfogadása, értékelésen keresztüli meg-
ítélése felszínes eredményekhez, a szervezet hatékonyságának és értékrendjének erodá-
lódásához vezet.  

                                                 
133 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a tökéletes szabályozás (nem lenne megvalósítható, de) nem is lenne helyes a szerve-

zeti működés szempontjából, ez olyan szinten csökkentené az önállóságot és a rugalmasságot, amely ellehetetlenítené a 
működést. A problémamegoldás az egyik legfontosabb katonai képesség, fejlesztéséhez szükséges az a döntési és cselek-
vési szabadság, amelyet a túlszabályozás egyes esetei jelenleg is csökkentenek. A szabályozás csak addig a mértékig tölti 
be funkcióját, amíg a folyamatok végrehajtását elősegítik, ebből adódóan átgondolásra érdemes az egyes parancsnoki szin-
tek, beosztások (de, a végrehajtó állomány esetében is igaz) autoritásigénye, vizsgálandó a környezet, szituáció, személyi-
ség együttesében az önállóság biztosítandó szintje. A betarthatatlan, vagy célszerűséget gátló szabály nem csak a szerveze-
ti hatékonyságot csökkenti, jelentős mértékben rombolja a szabályalkotó tekintélyét, a szervezeti morált.   
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Értékelői felkészületlenség 

Az értékelés megalapozottságához nem csak az értékelendővel kapcsolatos szemé-
lyes tapasztalatokra, hanem olyan vezetői képességekre, ismeretekre és gyakorlati tapasz-
talatokra, „érettségre” van szükség, amelyet a szakmai és vezetői felkészítés nem tartal-
maz, a továbbképzések időkorlátai is csak felszínes ismeretek megszerzését teszi lehető-
vé. A vezetői pozíciókban szerzett tapasztalatoknak csak egy része (elsősorban az értékelt 
megismerési lehetőségeit bővítő módszertan) adaptálható az előmenetel során szerzett 
magasabb pozícióban, a reális alapot az adott (értékelendő) állománnyal kapcsolatos köz-
vetlen tapasztalat illetve a körülmények, és célok együttes kezelése adja. A felkészítés 
sokkal inkább a teljesítményértékelés rendszerének technikai elemeire vonatkozó tájékoz-
tatás, mint a valódi teljesítmények feltárását, meghatározását segítő pszichológiai és szo-
ciális felkészítés. Különösen fontosnak kell tekinteni a felkészítési rendszer ezen hiányos-
ságait, ha tekintetbe vesszük a vezetői feladatrendszer elemeit, melyek jórészt (s, a veze-
tői hierarchiában felfelé haladva növekvő mértékben), a személyközi kapcsolatokat meny-
nyiségi és tartalmi vonatkozásban lecsökkentő menedzseri és irányítói jellegű tevékenysé-
get foglal magába, illetve azt a tényt, hogy jellemzően lerövidül az, az időtartam, amelyben 
fennáll a vezető-beosztott kapcsolat.  

 
3.4. Az értékelési rendszer alkalmazhatóságát befolyásoló külső tényezők 
 
A munkaköri leírások kidolgozatlansága 

Általánosságban megjegyezhető, hogy a szervezetben alkalmazott, munkaköri kötel-
meket és elvárásokat tartalmazó dokumentáció felszínesen, általánosan megfogalmazott. Ez 
a dokumentum lenne hivatott azon kritériumok meghatározására, amelyekkel a munkakör 
betölthető, egyben az itt szereplő követelmények, elvárások alapján lehetne konkretizálni a 
teljesítményértékelés szempontjai szerinti elvárásokat. A munkaköri leírás tartalmazza azo-
kat az információkat, amelyek befolyásolják a munkavállalót a munkaszerződés megkötésé-
re, a szervezeti tagság vállalására vonatkozó döntésében. A kidolgozottság hiányosságaiból 
adódóan, nem beszélhetünk konkrét tájékozódási lehetőségről, megalapozott döntésről, s ez 
a szervezeti tagság fennmaradására is hathat a későbbiekben. A szervezeti változásokat 
jellemző rendezetlen viszonyok között, a munkaköri leírás pontatlansága átmenetileg elfo-
gadható hiányosságnak tekinthető, de a szervezet stabilizálásakor az elsők között végrehaj-
tandó feladattá kell, hogy váljon.  

Amennyiben a szervezet nem képes meghatározni, mely munkaköröket milyen célból 
hozott létre, úgy sem hatékony, sem szervezett tevékenységről nem beszélhetünk, ugyanak-
kor a szervezeti tagok irányában is jelzésértékkel bír, a szervezeti céltudatosság és rende-
zettség szintje tekintetében. A probléma a haderőben is jelentősnek tekinthető, nem ad valós 
megoldást az a gyakorlatban alkalmazott eljárás sem, amelyben a főbb feladatokat kiegészí-
tendő, jellemzően utolsóként szereplő bejegyzéssel minden, a munkahelyi vezető által adott 
utasítás végrehajtására kötelezi a munkakört betöltőt. Ebben a tekintetben megemlítésre 
érdemes, hogy a munkavállalók tisztában vannak azzal, hogy minden feladatot nem lehet 
előre meghatározni, vezetőik (parancsnokaik) és a szervezet iránti lojalitásuk szintjének 
megfelelően, természetesnek veszik azt, hogy esetenként olyan feladatokat kell végrehajta-
niuk a szervezeti működés fenntartása érdekében, amely nem munkaköri (beosztásbeli) kö-
telességük. Problémát az jelent, hogy az ilyen tartalmú eseti anomáliák, kezelés hiányában 
általánossá váltak.  
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Munkaköri leírások és a tényleges munkatevékenység közötti eltérés 

Az előző pontban foglaltakhoz kapcsolódva, a szervezeten belüli változások, illetve 
utóhatásaik miatt a mindennapi tevékenység sok olyan elemet tartalmaz, amely a működés-
beli anomáliák áthidalását szolgálja. A rövidtávú, működési folyamatosság fenntartását célzó 
intézkedések hatása nem tervezhető, esetenként hosszabb távon nem is előre becsülhető, 
így a szervezeti változások célkitűzései és a szervezeten belüli folyamatok (objektív és szub-
jektív okok miatt) nincsenek összhangban. Amennyiben az állomány tagja nem felkészült az 
ad-hoc jellegű feladatok végrehajtására, kérdéses, hogy az értékelésében megjelenhet -e 
sikertelensége? Nem tisztázott, hogy a működésbeli szabálytalanságok kezelése, elvárható 
–e az értékelttől?   

 
Szervezeti szintű szervezetlenség 

A szervezeten belül (és kívül) tapasztalható bizonytalanság miatt, a szervezeti folya-
matok fenntartására, az indokoltnál jelentős mértékben több energiát kell fordítani. Az át-
alakuló, hierarchiájában és szerkezetében változó szervezetben a folyamatok nem kerültek 
átdefiniálásra, a feladatok nem lettek a megváltozott körülményekhez igazítva, így cél - 
eszköz - módszer közötti koordináció nem valósult meg. Az eddigi eredmények megerősí-
tésével végrehajtott stabilizációt célul kitűző haderőben zajló folyamatokat rendre meg-
akasztja az adminisztrációs rendezetlenség, az információs bizonytalanság, a pénzügyi 
lehetőségek folyamatos változása (csökkenése) és más olyan társadalmi hatások, amely-
nek kezelésére a szervezet nem készült, nem készülhetett fel. A racionalizáció, a költség-
takarékosság csak akkor harmonizálhat a szervezet stratégiai céljaival, ha azt előre ter-
vezhetően számításba vették a célhoz vezető folyamatok paramétereinek meghatározásá-
nál, beindításánál. A Magyar Honvédség, csak a belső erőforrások átcsoportosításával 
képes ideig-óráig fenntartani működőképességét, s ez a már futó programok ellehetetlenü-
léséhez vezethet. Amennyiben a teljesítményértékelésre vetítjük a problémát, érzékelhető, 
hogy az egyéni eredményességek együttese, egy finanszírozási problémák miatt kudarcba 
fulladt projekt esetében (eredmények hiányában) értékelhetetlenné válik. Másodlagos kö-
vetkezmény, hogy a céltalan, eredménytelen, feleslegesnek ítélt tevékenység demoralizálja 
az állományt, aminek negatív hatásai kihatnak a szolgálatellátás más területeire is. Jelen-
leg, a haderő még mindig válságkezelést folytat, a stabilizációhoz ki kell alakítani az időtál-
ló értékek rendszerét, a célokat és körülményeket egyaránt figyelembevevő folyamatokat, 
az ezeket szolgáló feladatrendszert, s ennek lebontásával az egyes munkakörökben vég-
rehajtandó, az értékelhető teljesítmény definiálására alkalmas feladatokat.    

 
Eredményorientáltság  

Az egyéni teljesítményt a vezetők az eredményességgel azonosítják, amelyet a fenti-
eknek megfelelően bizonytalan és „szervezetlen” környezetben kell elérni az értékeltnek. Ez 
„automatikusan” megköveteli a szervezeti szabályzókban foglalt működési rend kisebb-
nagyobb mérvű megszegését. A szervezet speciális vonása (követelménye) a szabályköve-
tés, ebből adódóan nagy az esélye az értékelés „következetlenségének”, ami egyaránt elbi-
zonytalanítja az értékelőt és értékeltet. A szabálykövetés követelménye mellett egyidejűleg 
rugalmasnak is kell lennie a katonának, de ez csak bizonyos esetekben és határok között 
érvényesülhet. Érvényes szabály, vagy ennek érzékelése hiányában a katona szabálykere-
sővé válik, vagyis önmagára van utalva abban a dilemmában, mit tehet meg a parancs vég-
rehajtása érdekében. Rossz döntés esetén viselnie kell a következményeket, annak ellenére, 
hogy a lehetséges (számára) extrém helyzetek megoldására nem, vagy alig készítették fel. A 
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szervezetben töltött idővel, kiképzés eredményeképp és a feladatok végrehajtásán keresztül 
olyan tapasztalatokra tehet szert, amelyek a helyzetek felismerése, értékelése és azonosítá-
sa révén, szinte automatikusan alkalmazható megoldásokat kínálnak fel a probléma megol-
dására. Ennek tükrében eredményesebb lehet, s ennek megjelenése elősegíti a képességei-
re alapozott előmenetelét, amely jelentősen befolyásolja szervezethez való kötődését.    

 
Bizonytalanság  

Többször érintettem már a szervezeti bizonytalanság egyes összetevőit és hatásait, 
ennek ellenére fontosnak tartottam, hogy kiemelést kapjon a szervezet rendeltetésétől nem 
idegen, de a haderő hatékony békeműködését ellehetetlenítő jelenség. A haderő összes 
szegmensében, így a humánerőforrás gazdálkodásban is negatívan hat a tartós pénzügyi 
bizonytalanság, érinti a szervezetben dolgozók komfortérzetét, munkamorálját is. A tartóssá 
váló stressz körülményei között kialakított értékelés eredményei nem tükrözik az egyének-
ben rejlő valós képességeket, valós személyiségüket.  

 
A szervezet összetettsége  

A teljesítményértékelési rendszer homogén szervezet esetén ad lehetőséget a rangsor 
összeállítására. A Magyar Honvédség heterogén szervezet, a teljesítményértékelési rendszer a 
négy (meglehetősen általános jellegű) választható szempont lehetőségével nem tudja érvényre 
juttatni a szervezeti egységek, a hierarchiaszintek, a funkcionális területek közötti eltéréseket. 

Az értékelési rendszer szervezeti szintű funkciója a teljesítményen (képességen) alapu-
ló előmenetel biztosítása. A szervezeti változások humán erőforrást érintő szegmensei az 
aktuális katonai és politikai vezetés akaratát tükrözi, így e célra alkalmazhatatlan a rendszer.  

 
3.5. A teljesítményértékelési rendszer gyakorlati alkalmazásának problémái 

Egységes értelmezés hiánya  

Az értékelést végrehajtó vezetők eltérően értelmezik az egyes szempontokat, eltérő 
mértékben adnak helyt a szubjektivitásnak. A valós teljesítményen alapuló egységes értéke-
lés technikailag megoldhatatlan, ezért a szubjektivitás és a vezetői akarat ötvözetként jut 
érvényre az értékelésben. A szempontok szélesen értelmezhetők,134 annak ellenére, hogy a 
személyügyi szervek szűkre szabott tájékoztatót kaptak az egyes szempontok tartalmáról. 
Az értékelő parancsnokok (vezetők) általánosságban jelentős mértékben helyet adnak az 
értékelésben a szervezeti politikának, a személyes kapcsolatoknak és érdekeknek, saját 
benyomásaiknak és koncepcióiknak. 

 
Kontraszelekció 

A vezetőnek a jó munkaerő megtartása a célja, ennélfogva közvetlenül nem érdekelt 
abban, hogy a valós teljesítményt nyújtó, jól dolgozó alárendeltet magas pontszámok odaíté-
lésével hozzásegítse a pozícióban történő előrejutáshoz, különösen, ha az, az alegységtől, 
alakulattól való elkerüléssel jár együtt. Az előzővel szemben, attól a beosztottól, amelyiknek 
munkájával, tevékenységével és magatartásával problémája van, jobb lehetőségek hiányá-
ban, csak a magas pontszámok odaítélésével tud „megszabadulni”, így adva lehetőséget a 
szervezeti egységen kívüli karrierre.  

                                                 
134 Megjegyzem, a parancsnoki beosztást betöltő személynél alapvető elvárás az a szervezeti tapasztalat, amellyel különösebb 

felkészítés nélkül értelmezni tudja az egyes szempontokat. A probléma inkább azzal van, hogy az értékelt teljesítményét ne-
héz elhelyezni a skálán. 

 81



Hierarchia érvényesülése az értékelésben 

A szervezet egészében megtalálható jelenség, hogy a pontszám tükrözi a rendfokozati 
és szervezeti hierarchiában elfoglalt helyet, vagyis az értékelő parancsnok felső küszöbként a 
saját pontszámait tekinti az általa értékeltek tekintetében. Maga a jelenség egyfajta súlyos tá-
jékozatlanságot, a rendszer lényegének meg nem értését takarja, hiszen a pontszám nem az 
embert magát, hanem a szervezetben és a beosztásban nyújtott teljesítményét jelzi. Ennélfog-
va, amennyiben a beosztott sikeresebben, eredményesebben teljesíti feladatait a saját beosz-
tása követelményeihez viszonyítva, lehet magasabb eredménye, mint a kevésbé eredményes 
parancsnokának. Persze az érthető, hogy rosszul esik a parancsnoknak, hogy beosztottja 
színvonalasabb munkát végez, de ebből a konzekvenciákat saját magára vonatkoztatva kell 
levonnia, saját teljesítményét kell felülvizsgálnia. 

 
Érdektelenség 

Az érintettek egy része nem lát összefüggést a teljesítmény és az elismertség között. Ér-
tékelői oldalról ez abban érzékelhető, hogy az adatlap kitöltését egy olyan feleslegesnek ítélhe-
tő adminisztrációs tehernek tekinti, amelyet végre kell hajtani, de az abban foglaltaknak nincs 
különösebb jelentősége. Az értékelésnél törekszik a szürke átlag megjelenítésére, esetleg egy-
két szempontnál jelenik meg saját véleménye. Az értékek nem tükrözik a valóságot (legalábbis 
nem a valós tapasztalatok alapján kerülnek meghatározásra), általánosságban kissé felülérté-
kelik a beosztottat, hogy annak ne legyen kifogása az értékelés eredményével szemben. Saját 
tapasztalat, hogy az értékelési feladatot kiadja másnak, illetve az értékelendőnek, majd az ér-
tékelést jóváhagyólag esetleg módosítva aláírásával hitelesíti. Az értékeltek jellemzően kifogá-
sok, indoklások igénye nélkül tudomásul veszik az értékelésben szereplő véleményt, s ez in-
kább az érdektelenséget vagy a konfrontáció elkerülését jelzi, mint az egyetértést. Az érdekte-
lenség azt az érzetet kelti, egyik fél sem tekinti nagy jelentőségűnek a dokumentumban rögzí-
tett véleményt. Amennyiben a beosztottak számára jelentőséggel bírna, kifogással élnének, 
illetve „megbeszélést” kezdeményeznének az értékelővel. 

 
Értékrendi ellentmondás 

A katonai szervezet alapvető működési elve a hierarchia tisztelete, a felsőbb vezetési 
szint döntéseinek, az ésszerűség határain belüli automatikus elfogadása. A pozíció tekintélye a 
szervezet által vezetőre ruházott hatalom része, ezáltal a szervezeti szabályok, a szervezeti 
értékrend és az, ezekhez igazodó szervezeti folyamatok is egyaránt védik. A parancs, mint a 
hierarchia sérthetetlenségét érvényesítő vezetési eszköz, a katonai szervezet minden szeg-
mensében ugyanazt a védelmet élvezi, s bár kivételeket is megfogalmaz a jogszabályi háttér, 
azok közvetlenül nem az egyéni érdekeket, hanem a rendszer egészének egységességét tá-
mogatják. A szocializáció részeként, az állományba kerülés első pillanatától sulykolják a kato-
nákba a hierarchiára épülő rend betartásának fontosságát, majd ez többnyire a napi életben, 
kapcsolatokban és a feladatok végrehajtása során kerül folyamatos megerősítésre. A kondici-
onálás eredményeképp a sajátos rend beépül az egyéni értékrendbe, a lojalitás egyik hatóté-
nyezőjévé válik. Amennyiben a teljesítményértékelést a rend szervezeti értelmezésében vizs-
gáljuk, a vezető általi értékelés, a beosztott számára megfellebbezhetetlen döntésként értel-
mezhető, vagyis bár van lehetősége észrevételeinek megtételére, attól, eredményt nem vár-
hat. Amennyiben a beosztott kifogással élne, esetleg indoklást szeretne, ezzel azt a jelzést 
küldené az értékelő irányába, hogy kételkedik ítélőképességében, döntésének megalapozott-
ságában, s ezt, még a civil szervezetek kultúrájában sem veszi jó néven a vezetők többsége. 
Komoly dilemma elé kerül az értékelt, ha nem ért egyet vezetőjével, vállalja fel (a legális lehe-
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tőséggel élve) a konfrontációt, az esetleges rosszallást, vagy vegye csendben, fegyelmezetten 
tudomásul a megítélése szerint igazságtalan, megalapozatlan döntést? Ugyanígy dilemmát 
jelent parancsnokának is, ha beosztottja nem fogadja el az értékelését, presztízskérdésként 
kezelje -e a problémát akkor is, ha esetleg belátja tévedését, vagy ismerje el hibáját, s ezzel 
rombolja a hierarchikus rendbe vetett bizalmat, a vezetői döntések helyességének vitathatat-
lanságára épülő rendet. A vezetői tekintély, a szervezeti kapcsolatok és a személyes kapcsolat 
minőségének függvénye az, hogy személyes tekintélye csorbát szenved -e meggyőzhetősége 
révén, de ettől függetlenül maga a rendszer, és működésének alapelve sérülni fog.  

Nem lehet kérdéses az, hogy a haderő diktatórikus elven működik és működhet, külö-
nösen, ha a feladatrendszerét, annak speciális körülményeit tekintjük. A haderő békében is a 
háborúra kell, hogy készüljön, így a demokratizmus elveit csak korlátozott módon és terjede-
lemben lehet érvényre juttatni, de ez is csak akkor lehetséges, ha nem sérti a működési 
alapelveket. A fenti okfejtés alapján, egyértelműnek tűnik, hogy a demokratizmus elveinek 
helytelen alkalmazása rombolja a diktatórikus rendszer működési hatékonyságát, olyan bi-
zonytalanságot eredményez, amely egy kis kérdésben talán nem jelentős, de összességük-
ben megalapozzák a vezetés ellehetetlenülését. 

 
3.6. Összegzés 

Minden embernek szüksége van arra, hogy viszonyítási alaphoz tudja mérni cselekede-
teit, magatartását, munkáját. Az ember fejlődése során, a szocializáció révén kapja meg 
azokat az értékeket, amelyek végigkísérik, szabályozzák életét, ugyanakkor ez a szocializá-
ció, egy sohasem lezáruló folyamatot jelent. A munkahelyen dolgozó, és a haderőben szol-
gálatot teljesítő katonának egyaránt szüksége van arra, hogy visszajelzést kapjon környeze-
tétől, személyéről és személyiségéről, munkája hasznosságáról, eredményességéről. Ennek 
hiányában nem tudja eldönteni, mennyiben felel meg a vele szemben támasztott, sok eset-
ben meg sem fogalmazott elvárásoknak, csak szubjektív értékrendje alapján képes megha-
tározni, mi a helyes és helytelen, jó és rossz. Nem képes olyan irányban és mértékben fej-
lődni, amellyel a szervezet hasznosabb tagjává válhatna, amely révén lehetősége nyílna a 
jobb életkörülményeket biztosító, önbizalmat erősítő szervezeti karrierre. A professzionális 
haderő nem állhat ilyen emberekből, minősége és küldetése megköveteli, hogy olyan embe-
rek teljesítsenek szolgálatot, akik tisztában vannak képességeikkel, ezekre alapozottan 
egészséges ambíciókkal rendelkeznek, ugyanakkor ehhez, meg van a fejlődési képességük 
és szándékuk is. A haderő feladatrendszerének teljesítése megfeszített munkát vár minden 
egyes honvédségi alkalmazottól, függetlenül állományviszonyától, rendfokozatától és beosz-
tásától. A Magyar Honvédség jelentős változásokat tudhat maga mögött, de ezek jó részt 
inkább technikai, szervezeti viszonyokat érintettek. Nem lekicsinylendő az eddigi eredmé-
nyeket megalapozó erőfeszítéseket, de a professzionalitást célul kitűző szervezet előtt, most 
az eddigieknél sokkal összetettebb, jelentőségénél fogva alapvetőnek tekinthető olyan fel-
adat áll, amelynek folyamatát nem lehet direkt eszközökkel alakítani, az eredmények sem 
illusztrálhatók látványosan, s talán sikeressége esetén sem érzi mindenki értelmesnek az 
áldozatot, amelyet hozott érte. A szervezeti kultúraváltás az a feladat, amelyet meg kellett 
volna kezdeni már a Magyar Honvédség megalakulásának pillanatában, s amelynek halasz-
tása ma is áthatja a szervezet működésének minden szegmensét. 

A haderő reformja ahhoz a szakaszához ért, amelyben nem halasztható az, hogy az 
eddigiektől eltérően gondolkodjanak az emberről és munkavégző képességéről, az emberi 
közösségekről, az erkölcsi tartásról, az igazságról és más olyan fogalmakról, amelyek az új 
feladatok és körülmények hatására más értelmezést kell, hogy kapjanak. A gondolkodásmó-
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dot mindenkinek változtatnia kell, a civilnek és katonának, tisztnek és tiszthelyettesnek, hiva-
tásosnak és szerződésesnek, parancsnoknak és beosztottnak egyaránt felül kell vizsgálnia 
saját helyét és szerepét a világban, a közösségben és a szervezetben. 

A szervezeti kultúraváltás, mint a haderő vezetése által kitűzött cél, eszköz ahhoz, hogy 
a haderő, a humánszféra szélesen értelmezett minőségében is elérje a professzionalitás szint-
jét. A képességek alapját a humánszféra hordozza, így bármilyen technikai fejlesztés, szerve-
zeti racionalizálás csak akkor lehet eredményes, ha abban az emberi képességek is javulnak. 
A haderő, képességek biztosításával kíván részt venni a NATO munkájában, ennek elérésé-
hez az szükséges, hogy minden egyes, valamely munkakört vagy beosztást betöltő személy, 
teljesítményének legjavát nyújtsa. Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, szükséges, hogy 
olyan motivációval rendelkezzen, amely az ösztönzési rendszer hiányosságai ellenére is bizto-
sítja a hajtóerőt a feladatok végrehajtásához. Az ember szereti, ha értelmes célokért küzdhet, 
ha munkája eredményességéről és hasznosságáról maga is meggyőződhet, vagy arról hiteles 
igazolást kaphat. Nem vitatható az anyagi ösztönzők szerepe és jelentősége, ugyanakkor az 
embernek (főleg, ha katona) többnek kell annál lennie, hogy csak a megélhetését és a kom-
fortját biztosító anyagi javakért dolgozzon. De ugyanilyen fontos az is, hogy erőfeszítéseiről 
olyan visszajelzést kapjon, amelynek tartalmával egyet tud érteni. 

A Magyar Honvédség, a teljesítményalapú ösztönzési rendszer normajellegű teljesít-
ményértékelési rendszert dolgozott ki, és alkalmaz. A rendszer elemei, az érintett állomány 
körében mindig is vitatottak voltak, mert összetevőiben olyan általános szempontrendszert 
alkalmaz, amely alapján nem lehet objektíven megítélni egy ember munkáját, s különösen, 
nem lehet erre alapozni a jutalmazásra, kitüntetésre, dicséretre, előmenetelre vonatkozó 
döntést. A rendszer számos hibát tartalmaz, de az igazsághoz az is hozzátartozik, a teljesít-
ményértékelési rendszerek egyikére sem mondható el, hogy igazságos és mindenki meg 
lenne vele elégedve. A jelen rendszert esetlegesen felváltó új értékelési eljárás sem fogja 
tudni biztosítani azokat az elvárásokat, amelyeket megfogalmaznak velük szemben, így erre 
a rendszert majdan kidolgozók csak törekedhetnek a cél elérésének reménye nélkül. Vi-
szont, nagyban elősegítheti az új értékelési rendszer elfogadottságát, ha az érintett állomány 
megérti az értékelés nehézségeit. Ehhez, természetesen biztosítani kell a követelmények 
lehető legjobb megközelítését, az egyértelműséget, a kivételek kritériumait, az általános al-
kalmazhatóság határait, az állandóságot, és nem utolsó sorban azt, hogy az értékelők és 
értékeltek egyaránt tisztában legyenek azzal, az egyes szempontok a gyakorlati tevékeny-
ségben milyen tartalommal, értelmezéssel bírnak. A jelenlegi rendszer gyermekbetegségei 
tapasztalatot nyújthatnak az átalakításhoz, egyben irányt mutatva a szervezeti célkitűzéseket 
támogató személyi állomány ambícióinak, új szervezeti kultúrához igazodó megítéléséhez.     

 
3.7. Részkövetkeztetések 

1. A Magyar Honvédség formalizált teljesítményértékelési technikája nem felel meg a 
vele szemben támasztott elvárásoknak, követelményeknek. Technikai oldalról kidolgozott, 
logikailag átgondolt, és tartalmában is általánosságban megfelel a standardizálási törekvé-
seknek, ugyanakkor, alkalmazása olyan alapvető problémákkal terhelt, amely ellehetetleníti 
a céljának való megfelelést. 

2. Az előmenetel nem alapozható tisztán az értékelési rendszerben szerzett pontokra, 
nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani az értékelő parancsnok személyes véleményének, 
benyomásainak. Ez megkívánja az ehhez szükséges feltételek (képzés, munkarend, kontakt 
tapasztalatok megszerzésének lehetősége) megteremtését, amely a parancsnokok helyé-
nek, szerepének, feladatainak átgondolását igényli. 
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3. A teljesítményértékelés, mint minden értékelés akkor lehet elfogadható az értékelt 
szemében, ha a munkavégzéshez (teljesítményhez) olyan feltételek adottak, amelyekben 
szándékának és képességeinek mértékében teljesíthet. A haderő jelen viszonyait tekintve ez 
korlátozottan igaz, ennélfogva nem lehet hiteles az eredmény, illetve nem érvényesülhet az 
esélyegyenlőség, az előmeneteli rangsor vonatkozásában. 

4. Az értékelés értékrendje (alkalmassági kritériumok) nem illeszkedik az általános el-
várás rendszerhez, az etikai normákhoz. A minőségi munkaerő megtartása, mint cél, indo-
kolná azt, hogy a teljesítményküszöb magasabb legyen, az egyes szempontok súlyozásra 
kerüljenek, valamint bizonyos (negatív és pozitív) szinthatár elérése, érzékelhető eredmény-
nyel (negatív és pozitív) járjon. Az eredmény ne egyszeri és pillanatnyi, hanem bizonyos 
(szabályokhoz kötött) időtartamig legyen érvényes. 

5. A teljesítményértékelési rendszer az objektív értékítéletre alapoz, ugyanakkor min-
denkor szubjektív volt, s bizonyos mértékben az is marad. Erre a szubjektivitásra lehetőséget 
kell adni, az értékelőtől (parancsnoktól) elvárható az a szervezeti felelősség, amellyel egész-
séges értékrend birtokában valóságon alapuló véleményt tud alkotni beosztottjáról. 

6. A szervezeti innováció célja és közege a közösség szerepének megerősítése, a tes-
tületi szellem új elveken, de a hagyományos értékrend adaptálható elemein alapuló megújí-
tása. A közösség szerepének növelése indokolná, hogy a polgári szférában alkalmazott 
3600-os értékelés mintájára, a hierarchiát és a működési rendet, sem elveiben, sem gyakor-
latában nem sértő elem kerüljön be az értékelési rendszerbe. 

7. Általánossá kellene tenni az értékelő megbeszéléseket, ahol a valamely feladatban 
részt vett állomány a parancsnokával megbeszéli, értékeli a feladat végrehajtását, az egyes 
személyek szerepét, munkáját. Az esettanulmány jellegű megbeszélések konzekvenciái ér-
tékes tapasztalatok megszerzésére ad lehetőséget, egyben biztosítja a személyes kontaktus 
fennmaradását a parancsnok és beosztottai között. Ennek megvalósítási előfeltétele, a pa-
rancsnok adminisztratív terhelésének csökkentése, az állomány és parancsnok olyan szem-
lélete, amelyben a hibák is értékes tapasztalat szerzésére adnak lehetőséget, így annak 
büntetése csak indokolt esetben, pedagógiai célzattal történhet. 

4. A Magyar Honvédség karriermodellje 

A haderő előmeneteli rendszerének meghatározásához, elsőrendű feladat a szervezet, 
és egyes funkcionális egységei feladatrendszerének meghatározása. A feladatok a szervezeti 
célokból eredeztethetők, a körülmények változási trendjének (hosszútáv) és „pillanatnyi” válto-
zásainak figyelembevételével. A feladatok megoldására erőforrásokat és eszközöket kell egy-
máshoz rendelni térben és időben, ezen erőforrások (tulajdonságainál fogva) legértékesebb 
része az ember. Az emberek tevékenységének összessége, más erőforrások célirányos és 
racionalitásokat figyelembe vevő felhasználásával biztosítja a szervezeti célok elérését. 

A fenti, egyértelműnek tűnő kauzális jellegű kapcsolatokat azért láttam célszerűnek meg-
említeni, mert a humánstratégia részét képező szervezeti humán erőforrás gazdálkodás alapvető 
funkciója, a személyi állomány mennyiségi és minőségi biztosítása a tervezett szervezeti felada-
tok végrehajtására, illetve olyan racionális mértékű tartalékok képzése, amelyekkel a szervezet 
pillanatnyi igényei kielégíthetők. A „pillér” zavartalan működése nem csak a külső feltételek függ-
vénye, a szervezet belső viszonyai is befolyásolják, különösen a harmonikus egység megléte az 
aktuális humánstratégia többi „pillérének” összetevői, működése és együttműködése vonatkozá-
sában. Ez biztosítja azt, hogy a szervezeti célokkal, folyamatokkal összhangban levő szervezeti 
struktúra, hierarchia, munkakapcsolati rendszer és működési elvek, valamint az ezeket átható 
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(támogató) szervezeti kultúra együtthatása révén, helytállóan és eredményesen lehessen sze-
mélyre (beosztásra, munkakörre) szólóan szétbontani a komplex feladatokat. A munkaköri leírá-
sok összessége, elméletileg magában foglalja a szervezet küldetéséből fakadó aktuális feladato-
kat, s emellett tartalmazza azon bürokratikus elemeket is, amelyek a szervezet önfenntartásához 
szükségesek. A két szegmens, sem tartalmában, sem jelentőségében nem választható szét, 
mindkettő igényli a maga szakmai kvalitásait és a szervezeti lét mindennapjaiban érvényre jutó, 
szervezet iránti lojalitást. A szervezetekben általában, így a haderőben is, személyi oldalról a 
tudás (széles spektrumú szakmai kvalitás) és a lojalitás (szervezeti kötődés), szervezeti oldalról 
az összehangolt cél -és feltételrendszer alapján meghatározott szervezeti érdek alapozza meg a 
hatékony működést. Ennek megfelelően a haderőben működtetett karriermodellnek is e két té-
nyezőt figyelembe véve kell biztosítani a szükséges személyi állomány megszerzését, illetve 
megtartását. A „karrier”, mint fogalom tartalma a haderőben sem egyértelmű, függvénye az 
egyéni ambícióknak illetve a feltételeket meghatározók gondolkodásmódjának, de általánosság-
ban tekintve hat főbb „fázist” különböztethetünk meg135. 

 

5.sz. diagram A karrier fázisai (életkortól - életkorig) 
 

Figyelembe véve az egyes fázisok életkori határait, megállapíthatjuk, hogy iránymutatás-
ként és nem konkrét tényként kezelhetjük őket, különösen, ha a haderőben gondolkodunk. 

Előtanulmányok: a haderőbe kerülésnek végzettséghez (is) kötött előfeltételei vannak, 
de a szervezet képzési rendszerében a szolgálat tartama alatt az állomány teljes köre szak-
mai -és előmeneteli képzésekben vesz részt. Ennélfogva, az előmenetel egyik kritériuma  a 
következő beosztáshoz szükséges szakmai, -és a beosztáshoz kapcsolódó rendfokozathoz 
általános kvalifikációk megszerzése. 

Szakmai megerősödés: a modell feltételezi, hogy a karrier alanya egy kvalifikációs 
kört érintően fut be karriert. A haderőben ezzel (és az eddigi gyakorlattal) szemben a „beosz-
tási rotáció”, illetve az ehhez szükséges képzettségi követelmények révén szélesebb spekt-
rumban lehet (és kell) gondolkodni, így az egész modellt átható időben gondolkodva, a kato-
na folyamatos szakmai megerősödésen keresztül léphet előre. 

Előléptetések: a fenti gondolatból adódóan, a feltételek megléte esetén végigköveti a 
szolgálat idejét addig a rendfokozatig (beosztásig), amelynél feljebb az egyéni képességek, 
a szervezeti lehetőségek folytán nem kerülhet a katona. 

Szintentartás: az elért pozíció megtartása, az abban szerzett rutin továbbfejlesztése. 
A haderő esetében (is), a szintentartás addig tekinthető ideiglenesnek, amíg az előrelépésre 
nem kerül sor, és akkor válik véglegessé, amikor az előrelépés ellehetetlenül. A haderőben 
jelenleg az egyik legfőbb probléma a kvalifikált állomány „megrekedése”, az előrelépés tech-
nikai akadályai, illetve a folyamat anomáliái miatt.  

                                                 
135 Kovács Tamás: Belátható, Tervezhető  A karriertervezési rendszer elemei a Magyar Honvédségnél, Hadtudományi Tájé-

koztató, 2001/8.szám HVK Vezérkari Iroda, 2001. 298-330. oldal. 
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Szaktanácsadás: a nyugdíjba vonulás előtti időszak, amelyben előtérbe kerül az utód 
kinevelése. A haderőben ebben a formában nem értelmezhető, egyrészt, mert az „utódneve-
lés” és tanácsadás folyamatos (indirekt) vezetői tevékenység, másrészt, mert az intézmé-
nyesített szaktanácsadás a katonai szakmai területen nem létezik136. Érdemesnek látom 
átgondolni azt, hogy a beosztását tervezetten (időben és személyt tekintve) átadó személy 
feladatkörébe, meghatározott tartalommal és módon beépítésre kerüljön ez a feladat.    

Nyugdíj: az aktív szervezeti tagság lezárulása, azonban ez, csak a haderő nyugdíjasa-
inak egy (igaz jelentősnek tekinthető) részére igaz. A Magyar Honvédség „nyugdíj és nyug-
díjas politikája” példaértékű a magyar társadalom és a gazdasági szervezetek számára. A 
haderő, összhangban a kormányzati idősügyi politikával, a feltételrendszer szűkülése ellené-
re is igyekszik kapcsolatot tartani nyugdíjasaival, figyelemmel kísérve azok helyzetét137.  

A fenti fázisok haderőbeli értelmezhetőségével kapcsolatban megjegyzendő, a haderő 
a kedvezményes nyugdíjlehetőséggel élők illetve a szervezetet más lehetőség okán idő előtt 
elhagyók esetében nem tudja kihasználni a 40 - 50 éves korra összegyűlő élet, illetve a 
szolgálati idő alatt szerzett munka tapasztalatokat, amely miatt a szervezet számára (tudás 
és tapasztalat összességéből adódó) legértékesebb „képességcsomag” veszik el. 

A továbbiakban  kerülve a szubjektív értelmezést , tapasztalataimra hagyatkozva há-
rom, egymással vitathatatlanul szoros kapcsolatban álló aspektusból tartom célszerűnek a 
karrier értelmezhetőségét vizsgálni. Ezek a beosztás, a rendfokozat és az anyagi javak. 

A három elem tárgyalása előtt, röviden azt a „jelenséget” járnám körbe, amely két-
ségkívül együtt jár a katonai szolgálat vállalásával, s amely természetszerűleg része az 
emberi cselekvések mozgatórugóinak. A hatalomra való törekvés minden embernél jelen 
van138, még akkor is, ha ez nem tudatosul. Ebben a tekintetben hatalomként értelmezem 
azt is, ha valakit elfogadnak, szeretnek, valamilyen körben és alapon tekintéllyel rendel-
kezik, bár el kell ismernem, ezekben az esetekben nem a kifejezéshez szokványosan 
kapcsolódó „kényszer” a hatóerő, hanem inkább a „kiérdemlés” az, ami ezekben az ese-
tekben érvényes. Mindettől függetlenül, mindkét esetben igaz, hogy „akaratunkat” rá tud-
juk „kényszeríteni” másokra, tekintet nélkül arra, hogy mi teremt erre alapot. A katonai 
pálya vonatkozásában mindkét értelmezést helytállónak tekintem. A szakmai ismeretek, 
az emberi viszonyulás, a személyiségi jellemzők, és különösen a személyes példamuta-
tás az, amely magának a személynek (és nem a hivatali pozíciójának) biztosít tekintélyt, 
ad lehetőséget a hatalom céltudatos vagy anélküli alkalmazására. Az így szerzett „infor-
mális” hatalom a katonai pályán, függetlenül attól, hogy parancsnoki vagy szakbeosz-
tásban, hivatásos vagy szerződéses állományban van a katona, fontos tényező, a kö-
zösség építésének alapvető eleme. Független a szervezeti hierarchiától, azonban megje-
lenését, hatását nem lehet függetleníteni tőle. A formális hatalom, illetve annak formája 
és mértéke a szervezeti hierarchiát testesíti meg, a szervezeti célrendszer megvalósítá-
sában nyújtott szerepet, illetve annak szervezeti jelentőségét tükrözi. Nem kapcsolódik 
szorosan a személyi képességekhez, a szakmai tudáshoz és az összes, az „informális” 

                                                 
136 Indokoltnak tartom megjegyezni, a „Mentor” rendszert, mint a szaktanácsadás egy megvalósulási formáját. A ZMNE intéz-

ményében 2009.-ben került kialakításra az első évfolyamú hallgatók körében, abból a célból, hogy az idősebb,  a kritériu-
moknak megfelelő  katonák átadva tapasztalataikat, segítsék a hallgatókat a szakmai ismeretek elsajátításában, a szolgálati 
kultúra értékrendjének megértésében és követésében. 

137  A Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2009-2017), A 109/2008. (HK 20) HM utasítás melléklete, 
http://www.hm.gov.hu/files/9/8110/mh_is_2009_2017.pdf 

138  Max Weber: Gazdaság és társadalom 2/3. kötet, KJK, Bp., 47. oldal.; A pontos utalás a „uralom”-ra érvényes, azonban ezt, 
a hatalom egy különleges esetének tartja, így az értelmezést jelen kijelentésemre vonatkoztatva igaznak tekintem. A műben 
szereplő mondat a következő: „Az uralom ha e fogalmat a legáltalánosabban, minden konkrét tartalom nélkül értjük  az 
egyik legfontosabb eleme a közösségi cselekvésnek.”   
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hatalom alapját adó tulajdonsághoz, hiszen ebben az esetben a pozícióhoz és nem a 
személyhez kapcsolódik a hatalom. Bármely személlyel feltölthető a beosztás, ebből 
adódóan a formális hatalmat, bárki gyakorolja, aki a pozícióra kinevezésre kerül. A gya-
korlatban, éppen a pozíció szerepe és jelentősége miatt, különféle feltételeknek kell, ah-
hoz megfelelni, hogy valaki, legalább megkaphassa arra a lehetőséget, hogy betölthesse 
azt. Ez, természetesen nem azt jelenti, hogy mindenkor azok kerülnek az egyes beosztá-
sokba, akik azt sikeresen be is tudják tölteni, de ennek nem csak a kinevezésre jogosult 
személy gyarlósága lehet az oka, hanem az is, hogy a beosztások követelményrendsze-
rének meghatározása, sokszor természetszerűleg is pontatlan és felszínes, valamint az, 
hogy az élet változatosabb problémahelyzeteket is tud produkálni, mint amit az emberi 
fantázia (beosztási követelmény kidolgozója) el tud képzelni. Az előző gondolatot össze-
gezve, a formális hatalom gyakorlásához szervezeti szabályozókban meghatározott krité-
riumoknak kell megfelelni, s ez némi garanciát nyújt a visszaélésekkel szemben.  

A haderőt tekintve két elkülöníthető forrása van a formális hatalomnak, az egyik a rend-
fokozat, a másik a beosztás. A Magyar Honvédségben, a kettő összekapcsolódik, ugyanak-
kor ez a kapcsolat, esetenként nem túl szoros. A rendfokozathoz, függetlenül a beosztási 
szinttől párosul az a hatalom, amelyet rendfokozati elöljárói jogkörrel definiálhatunk, s legin-
kább a dicséret és fegyelmi felelősségre vonás területén kap tartalmat139.  

A beosztásban történő előmenetel kritériumait alapvetően a szervezeti érdek határozza 
meg, ugyanakkor a szervezet nem tekinthet el, a rendelkezésére álló humán erőforrás meny-
nyiségétől és minőségétől. Munkaerő piaci túlkínálat esetén, különösen, ha a szervezetnek 
nincsenek különösebb elvárásai a munkaerő kvalifikációval szemben, s emellett, az általa 
kínált juttatások meghaladják a munkaerőpiacon hasonló igényekkel jelenlevő munkaadói 
oldal által felajánlott kondíciókat. A Magyar Honvédség az önkéntes kiegészítési rendszerre 
történő átállásával, teljes körűen a munkaerőpiacról, annak szabályai, és lehetőségei szerint 
szerzi be állományát, s erre, tekintve a munkanélküliségi adatokat, eddig is volt, és ma is 
bőséges lehetősége lenne. 
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6.sz. diagram A hazai munkanélküliség adatai végzettség szerint140 

 
Annak, hogy ebből a bőséges választékból nem tudta és tudja a haderő az igényeit 

kielégíteni három főbb, de önmagukban egyenként is nagymértékben összetett oka lehet. 

                                                 
139 Az Ált/20 szabályzat 662. pontja, az Ált/23 szabályzat 732. pontja tartalmazza a rendfokozati jogköröket, a mai szabályozás 

csak az elismerési jogkörökre érvényes. 
140 Forrás: KSH adatbázis 
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Egyrészt, a haderőnek olyan kondíciókkal (fizikai, mentális, képzettség, végzettség, 
morális) rendelkező munkaerőre van szüksége, amely jelentős mértékben lecsökkenti a szó-
ba jöhető munkavállalók körét. Másrészt, a haderő által kínált jövedelmi lehetőségek, és a 
szervezeti tagsághoz kapcsolódó juttatási rendszer elemei, nem eléggé vonzóak a potenciá-
lisan szóba jöhetők számára, különösen, ha ezt összevetjük a szervezeti követelmények 
tartalmával. Harmadrészt, a Magyar Honvédségnek olyan személyi állományra van szüksé-
ge, amely a szervezetben megszerzett kvalifikációit, a haderő által megkívánt időtartamig 
hasznosítja, így már a munkaerő megszerzésénél figyelmet kell fordítania a hosszú távú 
megtartást is biztosító ösztönzési elemekre, ennek hiányában az állományban történő alkal-
mazás, csak „drágán” végrehajtott „tűzoltásnak” tekinthető. Ezt a célt szolgálná a szervezet 
előmeneteli rendszere, amely a szerződéses állomány elé pályaképet, a hivatásos állomány 
elé életpályamodell-t állítana141, amelyek vonzerejét, többek között az ösztönzési -és juttatási 
rendszer elemei nyújtanák. A szervezet humánstratégiájának fontos eleme az, amelyben 
egyértelművé teszi az egyes rendfokozati kategóriák helyét -és szerepét a szervezetben, 
behatárolva ezzel a munkaköri leírások tartalmát és a gyakorlatban (elvileg) végrehajtható, 
végrehajtatható feladatok körét. A dokumentumból érzékelhető, hogy a koncepció, a maga 
helyén egyaránt értékesnek tartja mindhárom kategóriát a szervezetben, s ennek, valamint a 
kategóriába tartozás kritériumainak, feladatainak és felelősségeinek tükrében határozhatók 
meg, az igazságosságra törekvő kompenzációs rendszerelemek. A három rendfokozati ka-
tegória előmeneteli rendje hasonló elveken alapul, az egyéni teljesítményt, valamint a kvalifi-
kációk -és a várakozási idővel jelzett tapasztalat megszerzését igényli az előrelépés. Az 
előmenetel kapcsán fontos kiemelni, hogy a humánstratégia dokumentálja a szervezeti mobi-
litás igényét, nevezetesen, az előmenetel egyik feltételeként határozza meg, a munkaköri 
rotáció elfogadását, illetve az arra való szakmai alkalmasságot. Ennek meghatározása, vilá-
gossá teszi, a stratégia más részeiben is jelzett törekvést, mely szerint az állománynak: 

- mobilnak kell lennie a beosztások tekintetében (alapvetően azonos rendfokozathoz 
tartozó (szakmai - törzs - parancsnoki) beosztási körben), s ennek megfelelően mobilitási 
hajlandósággal kell bírnia az egyes beosztások betöltéséhez fizikailag is; 

- a beosztások rotációján keresztül széles körben megalapozott szakmai tudással, ta-
pasztalattal kell rendelkeznie, melyek egyrészt, szilárd alapot biztosítanak a magasabb rendfo-
kozathoz kapcsolódó beosztás betöltéséhez, másrészt, tágabb teret biztosítanak a pálya elha-
gyása esetén, a komplex kvalifikációkat igénylő munkakörök elérhetővé tételével. 

A rotáció alkalmazása nem új jelenség a haderőben, bőségesen találhatunk példát a kö-
zelmúltban is arra, hogy az adott beosztásokra, annak szakmai feladatrendszerétől teljesen elté-
rő tapasztalattal, képzettséggel rendelkező katonák kerültek kinevezésre. Ennek, több oka is 
lehetett, én csak az átszervezés „kényszerű” anomáliáit említeném meg, amelyben a katona 
megtartása érdekében (ideiglenesen) helyet kerestek számára, a megfelelő beosztás létrehozá-
sának, megürülésének idejéig. A munkaköri rotációval nyerhető egyéni és szervezeti haszon a 
fentiekben említésre került, de tisztában kell lenni az árnyoldallal is. A rotációban érintett sze-
mély, az új beosztásában (ha nem is teljesen, de mégiscsak) kezdő lesz. Munkáját kezdetben 
(ennek időtartama sok mindentől függ, így előre meghatározhatatlan) nem tudja azzal az intenzi-
tással végezni, amely a „professzionalista” katonára jellemző, így hatékonysága sem éri el a 
kívánatos mértéket. Ennek ellensúlyozására, részben a munkatársainak kell többet dolgozni, 
részben saját magának kell nagyobb energiákat fektetni tevékenységébe. A beosztásba történő 

                                                 
141 Kovács Tamás: Belátható, Tervezhető  A karriertervezési rendszer elemei a Magyar Honvédségnél, Hadtudományi Tájé-

koztató, 2001/8.szám HVK Vezérkari Iroda, 2001. 298-330. oldal 
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„beszokás”, idő és energiaigényes, ebből adódóan, részben hamarabb „elhasználódik” a katona, 
részben nem marad ideje sem a rekreációra, sem az önfejlesztésre (ami indokolt a magasabb 
rendfokozat eléréséhez), sem pedig a családalapításra, a családdal való törődésre, amelynek 
hátrányai egyértelműek, akár a társadalmi vonzatát vesszük, akár az egyénit, akár a szervezetit. 
A szervezeti kultúra vonatkozásában, még ha a haderő egészében azonosnak is vehetjük az 
értékrendet, a szervezeti egységekben eltérő mikro-kultúrákhoz kell igazodnia a személynek. 
Mire a (a haderő működésének kulturális alapját képező) közösség kialakulna, addigra megvál-
tozik a szervezeti egységbe tartozók köre, vagyis kulturális szempontból folyamatos és dinami-
kus mozgásban van a szervezeti egység. Sem a szervezeti egységnél, sem az egyénnél nem 
tud kialakulni tartós értékrend illetve „kulturális identitás”. A várakozási időket figyelembe véve, 
az egy beosztásban eltöltött idő 2-5 év, amely általában kevés142 ahhoz, hogy kellő mennyiségű 
és minőségű tapasztalatot szerezzen, akár az oldalirányú mozgáshoz, akár az előrelépéshez.  

A várakozási idő rendszerét a Magyar Néphadsereg is alkalmazta, feltételezhetően 
azonos elvi háttérrel, de némileg más tartalommal. Nem volt meghatározott minimális vára-
kozási idő, az arra alkalmasnak talált személyt soron kívül elő lehetett léptetni, amennyiben a 
következő rendfokozatig előírt várakozási idő fele eltelt143. Nem volt maximális várakozási 
idő sem, akit nem sújtottak „várakozási idő meghosszabbítása” fenyítéssel, azt előléptették. 
Mivel a rendfokozat és beosztás nem volt szorosan egymáshoz kapcsolva, akár egy beosz-
tásban több rendfokozatot is viselhetett a katona élete során, ebből adódóan, az azonos be-
osztást betöltő személyek korban, és rendfokozatban jelentősen eltérhettek egymástól. A 
szó klasszikus értelmében kiszámítható volt a rendszer alapján a "rendfokozati" életpálya. 
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7. sz. diagram  Rendfokozati várakozási idők a Magyar Néphadseregben144 (év) 

A vonatkozó jogszabály többször módosításra került, a várakozási idők tekintetében az 
1994.05.01.-i állapot jelenít meg eltérést145: 
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8.sz. diagram A rendfokozati várakozási idők146 1994-től (év) 

                                                 
142 Utalok arra, hogy a várakozási idők meghatározása pont azt a célt szolgálná, hogy kellő tapasztalatot lehessen szerezni a 

magasabb rendfokozathoz kapcsolt beosztás betöltéséhez. 
143 Ettől eltérő alkalmazásra is volt lehetőség és példa. 
144 Az 1971. évi 10. törvényerejű rendelet a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszo-

nyáról  14.§ (1). (közlönyállapot (1971.04.01.) szerinti várakozási idők) 
145 Azelőtt hat évig nem került az idő feltüntetésre a felsorolás mellett a jogszabályban 
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A következő változást, már az előző szabályozást érvénytelenítő Hszt. tartalmazta147, 
mely a rendfokozathoz kapcsolódó várakozási idő szempontjából (is) négy kategóriát különít el.  a  
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9.sz. diagram A rendfokozati várakozási idők a Hszt. szabályozásában148 1996-tól (év) 

A magyar Honvédség személyi állománya 2001.-től a Hjt. alá tartozik, amely révén job-
ban érvényre juttathatók a feladatrendszerből adódó speciális szabályok, vezetési elvek. 
Annak függvényében, hogy a szervezetnek milyen igényei vannak, és ezekhez milyen körű 
és tartalmú szaktudásra van szükség, a rendszer megkülönböztet általános -illetve speciális 
előmeneteli rendet. A két „rendben”, az alábbi rendfokozati várakozási idők érvényesek149: 

 

10.sz. diagram A Hjt. szerinti általános előmeneteli rendre vonatkozó rendfokozati várakozási idők 
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11.sz. diagram A Hjt. speciális előmeneteli rendjére vonatkozó rendfokozati várakozási idők 

                                                                                                                                                         
146 Az 1971. évi 10. törvényerejű rendelet a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszo-

nyáról  14.§ (1). 1971.04.01.-el életbe lépett állapot szerinti várakozási idők 
147 1996.évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, 1.sz. melléklet. 
148 A törvény közlönyállapota szerint (1996.04.06). 
149 2001.évi XCV. tv. (Hjt.) 84.§ (1), (2). (közlönyállapot) szerint 
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Szembetűnő változás, hogy a jogszabály, minimális és maximális várakozási időt is 
meghatároz, amelynek háttere részben ismert. A haderő szempontjából fontos az is, hogy az 
állomány ne foglalja a pozíciót tovább, mint ahogy azt a szervezet igényei meghatároznák. A 
katonának törekednie kell a maradéktalan, jó munkavégzésre, a beosztás követelményeinek 
teljesítésére, de emellett elvárt az is, hogy a megszerzett tapasztalatait tovább vigye, egy 
más, esetleg magasabb pozícióba. Ezzel a követelménnyel biztosítható, hogy az új beosztá-
sokba kerülők széles szakmai ismeretek és bőséges, több területen szerzett gyakorlati ta-
pasztalatok birtokában viselhessenek (nagyobb) felelősséget. 

Ennek pozitív következménye várhatólag az (is) lesz, hogy döntéseik gyakorlatiasab-
bak, racionálisabbak lesznek, ezzel növelve a szervezeti teljesítményt, az alárendelt állo-
mány elégedettségét, és a magasabb beosztások hitelét. A rendfokozatban eltölthető idő 
maximalizálása, fejlődésre, és olyan teljesítményre serkenti annak viselőjét, amely révén 
rendfokozatban és beosztásban előre léphet. A szervezeti humánerőforrás gazdálkodás fo-
lyamatai, a karriermodell csak akkor működhet, ha az előmenetel tervezhető dinamizmussal 
működik. Jól érzékelhető, hogy a szervezeti hierarchia felfelé szűkülő felépítése, s egyben a 
magasabb beosztások komplex ismeretek iránti igénye, megjelenik a várakozási időkben. 
Természetes, hogy a rendszer működéséhez, elengedhetetlen az egyes rendfokozati szin-
tekre (legénységi, tiszthelyettes, zászlós, tiszt) bekerülés, -és az onnan kikerülés 
technokratikus eszközökkel történő szabályozása. A rendfokozati karrier hagyományos „csú-
csa” a tiszti kategóriában az alezredes, az ettől feljebb lépés a szervezet „pillanatnyi” igénye-
inek függvénye. Ebben a rendfokozati „régióban”, a beosztások jellege és jelentősége miatt, 
megnövekszik a szélesen értelmezett lojalitás szerepe, illetve a legfelsőbb szinteken a dip-
lomáciai készség szintje, a politikai szférával való kapcsolattartásban. A szervezetben bizto-
sított előmeneteli rendszer (elvi síkon), a humánstratégiában foglaltakkal összhangban hori-
zontális illetve vertikális irányban értelmezhető. A beosztásokat és munkaköröket, valamint 
az azok betöltéséhez szükséges rendfokozatokat jeleníti meg a munkaköri jegyzék, illetve az 
állománytábla. Ezek kialakítása, illetve a szabályozók teszik lehetővé, a szervezeten belüli 
személyi mozgásokat. Figyelembe véve az alábbi táblázatot, kitűnik a parancsnoki előmene-
tel „vonala” és az, hogy egyes rendfokozatokat általánosságban milyen korban lehet elérni.  
 

rendfokozat életkor sz szd. z. e. dd. fn.-i MH HM 

X. vezér-ezredes   HVK főnök 

IX. altábornagy pk. ÖHP 
pk. 

HVK főnök h.

VIII. vezérőrnagy 

 
 

pk. ÖHP TÖF; pk.h. főosztály 
vezető

VII. dandártábornok  

  

pk. pk.h. MK pk. főosztály 
vezető

VI. ezredes 39- pk. pk. pk.h. 
TÖF

ov. 
fn.-i főnök 

HK pk. osztály-
vezető

V. alezredes 36-57 pk. pk.h. ov., fn.-i főnök főtiszt HK  
pk.h. 

kiemelt főtiszt

IIII. őrnagy 31-50 

 

pk.h. fn.-i főnök főtiszt főtiszt főtiszt alosztály-
vezető

III. százados 27-38  pk. fn.-i főnök beosztott 
tiszt

beosztott 
tiszt

beosztott 
tiszt 

beosztott 
tiszt 

II. főhadnagy 24-32 pk. pk.h. beosztott 
tiszt

beosztott 
tiszt

beosztott 
tiszt

beosztott 
tiszt 

beosztott 
tiszt 

 

I. hadnagy 22-28 pk.  beosztott 
tiszt 

 

 

7.sz. táblázat A tiszti rendfokozati kategóriákhoz kapcsolható beosztások egy lehetséges változata150 

                                                 
150 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába 

történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról 1.sz. melléklet. Megjelent: Magyar 
Közlöny 2007/110 (VIII.17). A rendelet lehetővé teszi a mellékletében szereplő beosztásokhoz rendszeresített rendfokozati 
követelmény eggyel feljebb, illetve lejjebb történő ideiglenes jellegű eltérítését. 
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Figyelemmel a beosztások és rendfokozatok kapcsolatára, jelzésértékű az alábbi táb-
lázatokban151 vázolt 2004.-es helyzet. 

   
A beosztást ténylegesen betöltő 

………….. rendfokozattal rendelkezik 
 

  Rendszeresített alacsonyabb azonos magasabb Feltöltetlen 

Vezérezredes 1 1 0 0 0 

Altábornagy 2 0 2 0 0 

Vezérőrnagy 14 6 8 0 0 

T
áb

o
rn

o
k 

Dandártábornok 63 21 36 4 2 

Ezredes 422 26 358 2 36 

Alezredes 1871 387 1323 51 108 

F
ő

tis
zt

 

Őrnagy 2308 461 1401 344 102 

Százados 2542 673 1114 303 452 

Főhadnagy 597 97 246 129 125 

T
is

zt
 

Hadnagy 625 0 343 62 220 

Főtörzszászlós 46 35 6 0 5 

Törzszászlós 974 665 205 7 97 

Zá
sz

ló
s 

Zászlós 2547 1148 1049 120 230 

Főtörzsőrmester 3663 1448 1651 350 214 

Törzsőrmester 2103 226 1263 275 339 

Ti
sz

t-
he

ly
et

te
s 

Őrmester 1261 7 836 148 270 

Tisztes 9841 832 7001 296 1712 

Összesen 28880 6033 16842 2091 3912 

8.sz. táblázat 2003.12.31.-én meglévő állomány betöltött beosztásra rendszeresített és ténylegesen viselt 
rendfokozatának összevetése 

Rendfokozat Létszám (fő) 
2003.12.31.-én adott rendfokoza-

tot viselők százalékában 

Vezérezredes 1 100 % 

Altábornagy 1 25,00 % 

Vezérőrnagy 1 7,14 % 

T
áb

o
rn

o
k 

Dandártábornok 1 2,33 % 

Ezredes 57 11,66 % 

Alezredes 153 8,23 % 

F
ő

tis
zt

 

Őrnagy 107 5,05 % 

Százados 65 3,91 % 

Főhadnagy 43 4,48 % 

T
is

zt
 

Hadnagy 33 4,67 % 

Főtörzszászlós 2 9,52 % 

Törzszászlós 27 6,19 % 

Zá
sz

ló
s 

Zászlós 79 4,12 % 

Főtörzsőrmester 83 2,87 % 

Törzsőrmester 51 1,68 % 

Ti
sz

t-
he

ly
et

te
s 

Őrmester 34 1,99 % 

Tisztes 55 0,70% 

Összesen 793 10,12% 

9.sz. táblázat A 2003.12.31.-én meglévő állományból a HM és MH szervezetében 
beosztást be nem töltők152  rendfokozat szerinti bontásban153. 

                                                 
151 Virágh Bálint ezredes: Az előmeneteli rendszer továbbfejlesztése az önkéntes haderő működtetésének tükrében (ZMNE 

Vezérkari tanfolyam záródolgozat 2004.)  
152 Rendelkezési állományban illetve beosztás nélkül levők. 
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Összevetve, az egyes rendfokozatokhoz kapcsolódó feltöltetlen beosztások számát a 
beosztással nem rendelkezők számával kitűnik, hogy a legénységi állomány létszámproblé-
mája elhúzódó jelenség, eredményes kezelés hiányában, tartósan negatív irányba befolyá-
solja a haderő teljesítőképességét, emellett hátrányosan érinti az előmeneteli rendszer di-
namikus működését is. 

21
45

5

-82
-187

-70
-151

-131
-288

-236
-1 657

-387

-1
1
1
1

-3

Vezérezredes

Altábornagy

Vezérőrnagy

Dandártáborno

Ezredes

Alezredes

Őrnagy

Százados

Főhadnagy
Hadnagy

Főtörzszászlós

Törzszászlós

Zászlós

Főtörzsőrmest

Törzsőrmester

Őrmester

Tisztes

12.sz. diagram A szervezeti hiány mértéke a feltöltetlen beosztások és a beosztás nél-
kül levő katonák összevetése tükrében (2003.12.31.-i állapot)154 

 
Tekintetbe véve a haderőben fellelhető rendfokozati anomáliák természetét, indokolt-

nak tűnik a rendfokozati előmenetellel kapcsolatos „helyesbítő” intézkedések meghozatala, 
ugyanakkor a szervezeti reakciók ellenére, a jelenségek időről időre újból megjelennek. En-
nek oka természetes abban az értelemben, hogy a probléma jellege, s így a megoldások is 
időben elhúzódnak, de közrejátszik az is, hogy a koncepcionális háttér (igazodva a politikai 
célrendszerhez) viszonylag gyakran megváltozik. A rendfokozati hierarchia, s az ennek meg-
felelő „piramis” létrehozására  a rendfokozati kritériumok és az előmenetel szabályainak 
egyértelmű meghatározásával  a Magyar Honvédségnek, a közel húsz év alatt két „törté-
nelmi” esélye lett volna. A rendszerváltáskor, a Magyar Honvédség szervezeti megalakulá-
sakor a társadalmi változásokkal párhuzamban át lehetett (és kellett) volna definiálni a szer-
vezetet, s ennek megfelelően a rendfokozati szerkezetet. A haderőben szolgálók mértékadó 
többsége számára, akkor elfogadható lett volna az ok (szervezeti megújulási kényszer) az új 
„rendszer” elfogadásához. Az, hogy ez nem történt meg, talán több okra is visszavezethető. 
Egyrészt a politikai vezetés koncepció hiányában nem tudott „mit kezdeni” a szervezettel, 
sokadrangú kérdés volt a politikai-gazdasági átalakításban a katonai szervezet. Másrészt a 
politika talán „nem mert” hozzányúlni a haderőhöz, tartva annak vélt politikai identitásától, az 
akkoriban még jelentősnek számító társadalmi történéseket befolyásoló erejétől. Harmad-
részt, a haderő (s különösen vezetői állományának egy része) sem volt érdekelt az átalakí-
tásban, mint ahogy az, a bürokratikus szervezeteknél jellemző. Negyedrészt, az elhalasztott 
döntések tovább tolódtak a Délszláv-válság eseményei következtében, mely időszakban 
nem is lett volna célszerű bármi olyan lépést tenni, amely csökkentette volna a szervezet 
képességeit. A másik nagy lehetőség, a NATO csatlakozás lett volna, amely érthető okot 
adott volna a szervezeti átalakításokhoz kapcsolódó rendfokozati követelményrendszer felül-
vizsgálatán alapuló rendfokozati szerkezetváltáshoz, azok kritériumoknak való megfelelés 

                                                                                                                                                         
153 Adatok forrása: Virágh Bálint ezredes: Az előmeneteli rendszer továbbfejlesztése az önkéntes haderő működtetésének 

tükrében (ZMNE Vezérkari tanfolyam záródolgozat 2004.)  
154 Virágh Bálint ezredes: Az előmeneteli rendszer továbbfejlesztése az önkéntes haderő működtetésének tükrében (ZMNE 

Vezérkari tanfolyam záródolgozat 2004.)  
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szerinti „újra osztásához”. A Magyar Köztársaság, a Magyar Honvédség ezeket a lehetősé-
geket nem használta ki, továbbra is „reformjelleggel” próbálja kezelni az anomáliákat. 
Amennyiben, a reformok alapkoncepciója a lényegüket tekintve időtállóak lesznek, a körül-
mények kedvezése esetén, a kívánt eredmény elérhető lesz 15-20 év múlva. 

A harmadik vizsgálati aspektus a karrier, és az azzal összefüggő anyagi javak. A had-
erő sohasem volt az a szervezet, amely a legális juttatási rendszerein keresztül gazdaggá 
tette volna tagjait. Ugyanakkor, ez soha nem is volt cél, sokkal inkább vonzerőt jelentett a 
biztos megélhetés, (s, a haderők mindenkori történelmi jelentőségét tekintve) a biztos mun-
kahely. Bármennyire is nagy a jelentősége a katonai szolgálathoz kapcsolódó nemes esz-
méknek, és az ebből fakadó szervezeti elkötelezettségnek, a szervezet tagjainak is szüksé-
gük van pénzre, anyagi juttatásokra a megélhetésükhöz, és ösztönzőkre a szervezeti tagság 
fenntartásához, a fejlődéshez. A rendszerváltás után előtérbe került az anyagias gondolko-
dásmód s ez, a haderőben szolgálóknál is érződik155, így a karrier a rendfokozati és beosz-
tásbeli előmenetel túl, már az azokkal együttjáró anyagi javak megszerzésére törekvésben is 
értelmezhető156. Jelentőségét jelzi, hogy a humánstratégia is utal, az anyagi elismertség hiá-
nyára, illetve az elosztásban meglévő anomáliákra: „A katonai szervezetek feltöltöttségének 
javítása és a személyi állomány fluktuációjának csökkentése érdekében ….. ki kell alakítani 
a személyi állomány versenyképes juttatásainak rendszerét. ….. felül kell vizsgálni a jelenle-
gi kompenzációs és ösztönző rendszert …”.157 

A Magyar Honvédség illetményrendszere a köztisztviselői illetményrendszer olyan sajá-
tos része, amely elveiben irányt mutat, tartalmában korlátokat szab. E két tényező, valamint a 
költségvetési lehetőségek határozzák meg azt, hogy a haderő hogyan, milyen módon alakítja 
ki az illetményrendszerére vonatkozó koncepcióját. A szervezet problémáinak jelentős része 
az anyagi lehetőségek szűkösségéből fakad, így a legegyszerűbb az lenne, hogy a társadalom 
átlagához viszonyítva jelentős jövedelmi lehetőségekkel csábítaná magához a haderő a mun-
kavállalókat. Ennek nem csak financiális korlátai vannak, tekintettel kell lenni a költségvetés 
elosztási elveire, az egyensúlyok és prioritások megtartására. 

Ennek értelmezéséhez, fontosnak tekintem röviden értelmezni a „kompenzáció”, illetve 
„ösztönzés” kifejezéseket, hiszen ennek tisztázása hozzásegíthet ahhoz, hogy meghatároz-
zuk, mi a probléma a tartalmukkal illetve formájukkal. A „kompenzáció”, „minden olyan anya-
gi és nem anyagi jellegű ellenszolgáltatás, amelyet a munkavállalók a szervezeti tagságukért 
és munkájukért kapnak”158, tehát ellenértékként lehet kezelni, míg az „ösztönzés” egyfajta 
ellenérték ígérete, amely valamilyen cselekvés jövőbeni beteljesüléséhez (téma szerinti ér-
telmezésben a szervezeti tagság vállalásához, a teljesítményhez, a tanuláshoz stb.) kapcso-
lódik. Az illetmény, a kompenzációs rendszer része, ugyanakkor ösztönző szerepe is van. Az 
illetmény, a szó szoros értelmében nem azonos a munkabérrel, hiszen a katonai szolgálat 
közvetlenül nem teremt anyagi értéket, nem határozható meg sem az adminisztratív tevé-
kenység, sem a kiképzés, sem pedig a missziós szolgálat közvetlen anyagi hozadéka. Az 
illetmény magában foglalja a hivatásjellegű foglalkozás minden személyi „áldozatának” el-
lenértékét, s így (ebben az értelemben) annyival több a munkabérnél, mint amennyivel több 
áldozatot kíván a hivatás gyakorlása a munkavégzésnél, így inkább elveket tükröz, és érték-
rendi arányokat mutat. Az „áldozat” mértékének meghatározhatatlansága miatt nehéz a tel-

                                                 
155 Dr. Szabó János: Hogyan védekezzünk az elháríthatatlan ellen? (168-170. oldal); In: A katonai felsőoktatás korszerűsítése 

(Tanulmánygyűjtemény), Felsőoktatási Koordinációs Iroda; Budapest, 1995, 165-195. oldal 
156 Nem lehet azt állítani, hogy a juttatások eddig nem játszottak szerepet, de talán a jelentőségük nem volt akkora, mint most. 
157 „A Magyar Honvédség humánstratégiája (2008-2017)” , 53/2008. HM utasítás (HK 12.) 
158 Bakacsi-Bokor-Császár-Gelei-Kováts-Takács: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment KJK Kerszöv Kiadó, Bp. 2000. 
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jesítményarányos kompenzáció, de maga a teljesítmény értékelése is. Ebből a problémából 
fakad, hogy nehéz meghatározni azt, milyen mértékű legyen a katonák illetménye, milyen 
szintű legyen a haderő ösztönzési -és juttatási rendszere ahhoz, hogy vonzerővel is bírjon, 
társadalmilag is igazságos legyen és az egyének elvárásainak is, egyaránt megfeleljen.  

A társadalmi igazságossághoz, legalább egy relevánsnak tekinthető viszonyítási csopor-
tot kellene meghatározni, azonban ez, a haderő specifikumaiból adódóan (érvényesen) lehe-
tetlen. Egy 1968-as felmérés kimutatta, hogy a katonák átlagkeresete, mintegy 25 %-al marad 
el a polgári szféra átlagkeresetétől. A politikai és szervezeti vezetés, már akkoriban is az 
anyagi elismertség alacsony szintjét tekintette felelősnek a katonai pálya vonzerejének ala-
csony szintjéért, így meghatározták, hogy az illetményeknek (5-10 évig) 10 %-os mértékben 
meg kell haladnia a viszonyítási alapként meghatározott gépiparban levő vezetői pozíciók ke-
reseti átlagát. A tiszthelyettesek illetményének alapját a szakmunkások keresete adta, a sza-
kaszparancsnok a művezető, a századparancsnok a főművezető, a zászlóaljparancsnok az 
üzemvezető, míg az ezredparancsnok a gyáregység vezető kategóriájához került viszonyítás-
ra159. Ez a módszertan képezte az 1971-ben bevezetett illetményrendszer alapját, azonban az 
ilyen jellegű összevetés, mint az illetmény rendezésének módszere a későbbiekben elhalt, a 
későbbiekben pusztán a statisztikai összehasonlítás lehetőségét, valamint az erre alapuló dön-
tések meghozatalát szolgálta160. 

A rendszerváltozás eseményei az illetmény és bérpolitikát sem hagyták érintetlenül, a 
honvédség személyi állománya jövedelmével elmaradt a társadalmi átlagtól, így annak ismé-
telt rendezése újra napirendre került. Az 1990-ben végrehajtott illetményfejlesztés csak né-
hány évre tudta biztosítani a katonák jövedelmének társadalmi átlaghoz közelítését, ugyan-
akkor sürgetővé vált a haderő, a rendvédelem és a pénzügyőrség szolgálati viszonyának, az 
új társadalmi körülményekhez igazodó törvényi újraszabályozása is. Az új szolgálati törvény, 
hosszadalmas előkészítés és a tervezet többszöri módosítása után161 1996.-ban lépett élet-
be162. Tervezett lépés volt, de mégsem került bevezetésre163 az általános parancsnoki pót-
lék, amely az illetményalap százalékában a szakaszparancsnoknak 5%, a századparancs-
noknak 10%, a zászlóaljparancsnoknak 15%, az ezred és dandárparancsnokoknak 20%, és 
az ezeknél magasabb parancsnoki beosztásban levőknek 25%, míg az előzők helyettesei-
nek, a folyósított pótlékösszegek 80 %-át juttatta volna a parancsnoki beosztással járó több-
letterhelés elismerésére, illetve a csapattagozat vonzerejének növelésére.  

erült a be-
osztási pótlék. 
                                                

Az új törvénnyel megszűnt a szolgálati időpótlék intézménye, s ez komoly elégedetlen-
séget szült, elsősorban a beosztásukban hosszabb ideje szolgálatot teljesítőknél164, hiszen 
úgy tekintettek erre, mint az adott beosztásban szerzett „tapasztalat” anyagi elismerésére. Az 
elégedetlenség érthető, ugyanakkor el kell ismerni, hogy ez a pótlék, adott esetekben nem 
feltétlenül ösztönözte a magasabb beosztásba kerülésre törekvést, átmenetileg jövedelem-
csökkenést is eredményezhetett az előmenetel, különösen, ha nem járt rendfokozatbeli előre-
lépéssel. A pótlék eltörlése inkább „érzelmi” veszteségnek tekinthető, hiszen a 
140/1996.(VIII.31.) kormányrendelet értelmében azok összegével megemelésre k

 
159 Alkéri István: A tiszti, tiszthelyettesi illetményrendszer és a hazai közszolgálati illetményrendszer viszonya, PhD értekezés 

(ZMNE), 2003., 22. oldal 
160 Az 1989-es jövedelemviszonyok összevetéséből levont következtetések alapján került sor 1990-ben végrehajtott, jelentősnek 

tekinthető 25 %-os illetményfejlesztésre. 
161 Harmonizálni kellett (alapvetően) az 1992. évi XXII. (a Munka Törvénykönyvéről, az 1992. évi XXIII. (a köztisztviselők jogál-

lásáról), és az 1992. évi XXXIII. (a közalkalmazottak jogállásáról) törvényekben foglaltakkal. 
162 1996.évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról (Hszt.) 
163 Az 1994-ben hatalomra került kormány elvetette a tervezetet. 
164 A szolgálati időpótlék az adott beosztásban eltöltött idő honorálását szolgálta, alacsonyabb beosztásban 10 évre, míg maga-

sabb beosztásban 7 évre korlátozódott. 
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Az évtized közepére tovább romlott a haderőben szolgálók jövedelmének értéke165, 
1997-re a tisztek jövedelmének reálértéke 78,4 %-ra, a tiszthelyetteseké 65,2 %-ra csök-
kent, az 1990-es évhez viszonyítva. Az elmaradás csökkentése érdekében a beosztási 
illetmények az 1997-es évben oly módon kerültek növelésre, hogy annak kötelező mérté-
kű emelésén túli mértékéről az állományilletékes parancsnok „szubjektíven” dönthetett. A 
döntési szabadsága határok közé lett szorítva, de figyelembe kellett vennie azt is, hogy 
az illetmény emelkedése összességében nem haladhatta meg a 20 %-os mértéket. Ez a 
korlát, egyértelműen a csapattagozatnál szolgálók megbecsülését szolgálta, hiszen a 
minisztériumban illetve a vezérkarban dolgozók illetménykiegészítésként már jelentősebb 
emelést kaptak az adott évben. A beosztások súlyához, jellegéhez, a hozzá tartozó rend-
fokozatokhoz kapcsolódó illetmények szétválasztására és központi szabályozására a 
polgári szférához hasonlóan, az állományt „besorolási osztályba”, azon belül „beosztási 
kategóriába”, s ott, a beosztásban töltött idő függvényében „fizetési fokozatba” 
sorolták166. Automatikusan átvették a polgári szférában érvényes rendszert annyiban, 
hogy a haderőben is elkülönítették a pályakezdőket, annak ellenére, hogy  a közszféra 
más alkalmazottaitól eltérően  a katona a beosztása átvételének pillanatától teljes és 
oszthatatlan felelősséggel tartozik annak ellátásáért. A katonák deklaráltan „különleges 
közszolgálatot” teljesítenek, s ezt a gyakorlatban, a rendfokozati illetményben szerették 
volna megjeleníteni.  
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13.sz. diagram Az I. besorolási osztály (tiszt, tábornok) beosztási kategóriái és fize-
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14.sz. diagram A II. besorolási osztály (tisztes, tiszthelyettes, zászlós) beosztási 

kategóriái és fizetési fokozatai 

 

 
165 Farkasné Zádeczky Ibolya: Tisztképzés, tisztikar, magyar haderő az 1990-es években, HM OTF pályázatok összegzése, 

Tanulmánygyűjtemény (Válogatás a Honvédelmi Minisztérium 2002. évi kutatási eredményeit összegező tanulmányokból, 
pályázatokból), ISBN 9637037500, 117-127. oldal. 

166 Hszt. 5.sz. melléklete. 
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A tervezetekben az egyes rendfokozatokhoz emelkedő sorban 0,5-2 szorzószámok 
szerepeltek, azonban a törvényben ez alacsonyabb lett (0,34 - 1,5)167. Az egyes rendfo-
kozathoz tartozó szorzók emelkedése meglehetősen kicsire sikerült, így nem lehet állítani 
azt, hogy (legalábbis ebből a szempontból) megbecsült lett volna az elért (kivívott) rend-
fokozat.  
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15.sz. diagram A Hszt. szerinti rendfokozati szorzószámok 

 
Amellett, hogy az illetményrendszer bevezetésével a haderő igazodott az állam-

igazgatási szférához, nem sikerült méltóképpen kifejezni a különleges közszolgálati jelle-
get a honvédelmi pótlékokkal. Ezek a szorzószámok a köztisztviselői illetményalap tekin-
tetében nem túl jelentős összeget eredményeznek, ugyanakkor az egyes rendfokozatok 
közötti különbségeket (kiemelten kezelve a beosztásban történő előmenetelben beálló 
felelősségnövekedést) nem tükrözi eléggé, így a rendfokozatot csak a beosztási szintet 
tükröző külsőségként kezeli168. 

A törvény által meghatározott illetmények bevezetésére a 338 §. értelmében 
1999.01.01.-ig kapott haladékot a tárca, így továbbra is folyamatos volt az elmaradás a 
polgári szféra illetményeitől. Jelentős feszültségeket eredményezett, hogy a köztisztvi-
selők vonatkozásában 1997.-től az illetménykiegészítés megemelkedett az alapillet-
mény 15%-áról 50%-ára, illetve a megjelent a vezetői pótlék (az alapilletmény %-ban) 
osztályvezetői szinten 10 %, főosztályvezető helyettesi szinten 15%, főosztályvezetői 
szinten 20 % mértékűre, amelynek következtében a minisztériumi tisztviselők és a csa-
patnál lévő állomány között 50% -os illetményeltérés is keletkezhetett. Ugyan „kompen-
zációként” bevezették a személyi illetményt, majd 1999.01.01-től a kiemelt beosztási 
illetményt, de ez csak a vezérkar vezetőit, s jobb esetben az alakulatok parancsnoki 
állományát érintette, így a haderőn belül is egyre jobban szétnyílt az „illetményolló”, ami 
miatt még kevésbé lett vonzó a csapat, s különösen a beosztotti, végrehajtói szinten 
vállalt szolgálat. 
 

                                                 
167 Hszt. 6.sz. melléklete. 
168 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a CUBIC munkacsoport ajánlásában, a rendfokozat elismerése kerül középpontba, 

igaz, hogy ott is hangsúlyozásra kerül a beosztás és rendfokozat egyértelmű egységének fontossága. Bár a haderőben egyre 
kevesebb azok száma, akik a jogelőd szervezetnél is szolgálatot teljesítettek, mégis számukra fontos az előmenetel külsősé-
gekben (rendfokozatban) történő megnyilvánulása. 
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A 2002. január 1.-én életbe lépett Hjt.169, már külön kezelte a haderőben szolgálók illetmé-
nyének rendszerét, annak ellenére, hogy szakmai körökben folyamatosan hangoztatott igény, a 
közszolgálati szféra egységes szabályozása. Ennek végrehajtása azért is indokolt lenne, mert a 
haderőben együtt dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők és katonák eltérő szabályozás alá 
esnek, amely feszültség forrásává válhat. Az új törvény szerinti szabályozás több vonatkozásban 
is megtartotta a köztisztviselői illetményhez kötődését, azonban, mint arra utaltam, a különleges 
közszolgálati jelleget kifejező megbecsülés a rendfokozati illetményben jelent meg, s figyelembe 
véve a haderő rendfokozati szerkezete átalakításának „beosztás és rendfokozat” (beosztási il-
letmény és rendfokozati illetmény) összekötését, így nem lehetett „kétszeresen” elismerni a kü-
lönleges jelleget, így „honvédelmi pótlékká” nevezték át. Míg a Hszt.-ben a rendfokozatokhoz 
tartozó szorzók konzekvensen emelkedtek, addig az új szabályozás szerint, a pótlék emelkedé-
se a rendfokozati kategórián belül továbbra is emelkedett, viszont a tiszthelyettesi és tiszti rend-
fokozatokhoz tartozó szorzók részben átfedéssel kerültek kialakításra, vagyis a beosztásában 
hosszabb ideje szolgáló magasabb rendfokozatú tiszthelyettes honvédelmi pótlékszorzója ma-
gasabb, mint ami az alacsonyabb tiszti rendfokozathoz tartozik170.  
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16.sz. diagram A Hjt. szerinti szorzószámok 

A haderő illetményrendszerének közszolgálat irányába tett harmonizációs kísérletei 
nem hozták meg a várt eredményeket, a koncepcionális vitákban a tárca érdekei háttérbe 
szorultak. Az új illetményrendszer a közigazgatási szférához képest 6 hónapos késéssel a 
Hjt. érvénybelépésével került bevezetésre, az emiatti veszteség ellenére elmondható, a had-
erő állománya a Hjt. érvénybelépése (2002.01.01.) után jelentős összeggel többet vihetett 
haza a 2001. decemberi illetményéhez képest. Az emelés mértéke az átlagnál nagyobb volt 
az alacsonyabb rendfokozatúaknál, és általában, a pályakezdő hivatásos állománynál. 

58,7 % 57,8 % 66,7 %

Hivatásos és
 szerződéses átlag

Tábornok és
 tiszt 

Zászlós, tiszt-
helyettes, tisztes

17.sz. diagram A Hjt. szerinti illetményemelés mértéke a rendfokozati kategória szerint 

                                                 
169 2001.évi XCV. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
170 Ez egyértelműen, (s szerintem helyesen) arra utal, hogy a jogszabály megalkotója figyelembe vette azt a tényt, hogy mind a 

tiszthelyettes, mind a tiszt a maga feladatrendszerében egyenlő értékű. 
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Őrvezető Tizedes Szakaszvezető Őrmester Hadnagy

18.sz. diagram A Hjt. szerinti illetményemelés mértéke a pályakezdőknél 

 
A jelentős mértékűnek tekinthető illetményfejlesztésnek köszönhetően a 2002-es év el-

ső kilenc hónapjában 3000 fővel nőtt a szerződéses állomány létszáma, de felerősödött a 
leszerelt hivatásos állomány reaktiválási szándéka is. 
 

4.1. Összegzés 

Az új illetményrendszer szerkezeténél fogva korszerűnek tekinthető, támogatja a 
haderő humánstratégiájában megfogalmazott törekvéseket, ugyanakkor sem nominál, 
sem pedig reálértékben nem éri el azt a szintet, amely a továbbiakban is vonzóvá tehet-
nék a katonai pályát. A bérek devalvációja általános jelenség, s nem lehet eltekinteni a 
nemzetgazdaság egészét sújtó válságtól, de az állam és a haderő, sokszor pillanatnyi 
érdekeket kielégítő, szükségszerűségeknek eleget tevő pazarlónak tűnő magatartásától 
sem. Az államigazgatási szférában érzékelhető reálbércsökkenés elsősorban a beosztotti 
státuszban dolgozóknál kritikus értékű, s ennek következményei az illetményrendszerek 
harmonizálásából fakadóan a haderő személyi állományának jelentős részénél is hasonló 
szintű. A Hjt. előírásai jórészt kiküszöbölik a szubjektív parancsnoki döntéseket az illet-
mény, és általában a beosztotti állomány vonatkozásában, ugyanakkor elveszi a pa-
rancsnoktól azt a lehetőséget, amellyel ellentételezheti, elismerheti beosztottai kiemelke-
dő munkáját, személyes (beosztásából fakadó) lehetőségeivel jutalmazhatja, és szükség 
esetén büntetheti őket. A parancsnoki állomány mozgásterének ilyetén csökkentése 
megkérdőjelezi a politikai vezetés által sokat hangoztatott különleges közszolgálathoz 
kapcsolódó parancsnoki felelősséget illetve az arra való érettséget, csorbítja a parancs-
nok vezetési eszköztárát annak ellenére, hogy katonai szakmai körökben jól ismert (és a 
gyakorlat által sokszor igazolt tény), hogy az „apróbb, helyi” problémák kezelésére a de-
centralizált vezetés eszköztára a legalkalmasabb.  

Az illetmények nagysága, annak vásárlóértéke ma, és mindenkoron fontos tényező, 
de ennél sokkal nagyobb gondot jelent az, ha az állomány igazságtalannak érzi az illet-
ményét akár a haderőn belül171, akár a társadalomban meglévő jövedelmekhez viszonyít. 
Ebben a tekintetben a bérek, a fizetési tasakok  „titkosítása” inkább visszatetsző, a tár-
sadalomban zajló visszaélések okán, gyanakvással tekint az állomány egy része erre az 
eljárásra. 
 

                                                 
171 Érdekes, és a haderő illetményrendszerének elvi egységességét megkérdőjelező szabályt jelenít meg, a Hjt. 109/A. §.-a:”A 

Honvéd Vezérkar főnöke és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói, valamint helyetteseik illetményét a munkálta-
tói jogkört gyakorló elöljáró határozza meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselői illetményalap huszonötszörösét nem ha-
ladhatja meg.” A paragrafust, a 2006, évi LXXII törvény - a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények 
módosításáról 4.§ (5) iktatta be 2006.08.10.-i hatállyal (igazodva a közszférára vonatkozó jogszabály módosításhoz). 
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4.2. Részkövetkeztetések 

etről van szó, az állam (mint fenntartó) és a társadalom által 

kik nem is-

égi kötele-

r ennek financiális háttere (figyelembe véve az ország helyze-

z hosszabb folyamat 

ldalúvá vált a motivá-

z negatívan befolyásolja a szerződéses állomány szol-

, amely „hiteltelenné” tette a 

án alapuló együttműködéssel vesz részt a haderő professzionálissá 

 
1. A haderőn belüli karrierlehetőségek, bármennyire is „különleges közszolgálatot ellá-

tó” speciális szervez
determináltak.  

2. A haderő belső viszonyaira irányuló (vagy arra indirekt hatást kifejtő) döntések olyan 
személyek kezében vannak (olyan pozíciók kompetenciájába tartozik), a
merik a szervezet belső viszonyait, az ott működő „törvényszerűségeket”. 

3. A társadalmi és politikai színtéren, a szervezeti érdekek érvényre juttatása részben a 
szakmai vezetés „lobby” tevékenységének függvénye, részben (a szövets
zettségek és vállalások, valamint elvárások révén) „kényszer” eredménye. 

4. A közszolgálati szférával való egységesítési törekvések nem veszik figyelembe a 
haderő sajátos belső viszonyait, az abban szolgálók motivációs hátterét pusztán 
(és, nem teljesen alaptalanul) az anyagi javak megszerzésének törekvésével azo-
nosítják, ugyanakko
tét) nem biztosított. 

5. A feladatrendszerében és szerkezetében, méretében megváltozott haderőhöz, az ál-
lomány szemlélete még nem igazodott (nem is igazodhatott, e
eredménye), így a belső feszültségek természetesnek vehetők. 

6. A karriermodell (életpálya, pályakép) a szervezet belső folyamatai dinamikájának las-
súsága, a szervezeti (beosztási és ahhoz rendelt rendfokozati) struktúra többszöri 
változása, a feltételrendszer kedvezőtlensége és bizonytalansága, illetve a munkavál-
lalók (mint, potenciális szolgálatvállalók) gondolkodásmódja és értékrendje, élethely-
zete miatt, jelenleg nem működik a kellő, a haderő egésze által elvárt intenzitással. 

7. A szervezet vezetői, parancsnoki állománya, nem rendelkezik kellő lehetőséggel (és 
forrásokkal) a beosztottak motiválásához, ösztönzéséhez, egyo
ciós rendszer (a negatív motiváció eszközei kerültek előtérbe). 

8. A haderő jövedelmi viszonyai folyamatosan elmaradnak a társadalom más szegmen-
seiben hasonló végzettséggel, képzettséggel rendelkező munkavállalói által elérhető, 
illetve a hasonló felelősséget jelentő beosztásokban elérhető jövedelmekhez képest. 

9. A haderőben megszerezhető speciális szaktudás számottevő része, csak részlege-
sen konvertálható a civil szférában, amely miatt a pályát kényszerűen elhagyók hely-
zete nehezen rendezhető (s, e
gálatvállalási hajlandóságát). 

10. A haderő belső viszonyainak alakításában, s ez az előmeneteli lehetőségekre és 
gyakorlatra is értendő, a stratégiai gondolkodással össze nem egyeztethető, olyan 
egyedi és eseti módszerek alkalmazása került előtérbe
kiszámíthatóságot és tervezhetőséget a szervezetben. 

11. A következtetések összegzéseként, a haderőben kialakult helyzet valós megoldását 
csak akkor látom lehetségesnek, ha a döntések meghozatalára jogosultak mellett, 
az állomány is értékeli a kialakult helyzetet, a lehetőségeket, átgondolja és szükség 
szerint átértékeli saját helyét és szerepét a szervezetben, vagyis közös gondolko-
dással, empáti
alakításában. 
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5. A KARRIER2007 kérdőíves felmérés eredményeinek elemzése 

m, s ahol le-
hetőségem nyílik rá, összevetem más felmérések adataival, tapasztalataival. 

tve ábrázolom, s ez utóbbinál is inkább az arányokat tartom 
lénye

                                                

 
2007 márciusában (05.-08. között), a gyakorlati tapasztalatok bővítése érdekében a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Üllői úton elhelyezett tiszti hallgatói (főiskolai illetve 
BsC szint) körében egy kérdőíves172 felmérést készítettem, amelyben elsősorban arra vol-
tam kíváncsi, ők hogyan látják a haderőt, az oktatási intézményt és annak viszonyait, ho-
gyan tekintenek saját jövőjükre. A felmérés, nem direkt módon, de kapcsolódott egyrészt a 
Magyar Honvédség személyi állománya, másrészt a katonai főiskolai hallgatók körében 
végrehajtott más kérdőíves felmérésekhez. A saját felmérés kezdeményezésének oka az 
volt, hogy oktatói munkám során sokszor beszélgethettem a hallgatókkal a haderőre és a 
jövőjükre vonatkozó témákban, és azt a következtetést vontam le, hogy a tanulmányaik 
előrehaladtával egyre szkeptikusabbak a Magyar Honvédséggel, illetve annak (számukra) 
reprezentánsával, az oktatási intézménnyel szemben. S itt fontosnak tartom hangsúlyozni, 
nem a hadseregekből és nem a katonai szolgálatból, hanem annak magyar szervezeti 
megjelenésével. Mivel az évfolyamok mindegyikével több éven keresztül sikerült ezeket a 
„nem irányított interjúkat” lefolytatnom, a tapasztalataim azt mutatták, hogy az első évfo-
lyamban még lelkesnek és érdeklődőnek mondhatók a hallgatók, de ahogy haladnak előre 
a képzésben, bővülnek szervezeti tapasztalataik, egyre inkább demotiválttá válnak. Felté-
telezem, a haderő belső viszonyainak jobb, hitelesebb megismerése, az intézményi körül-
mények és a saját elvárásaik közötti különbség, a jövőjükre vonatkozó kilátásaik, a társa-
dalmi „hangulat” együttes hatásának tudható be a tapasztalható negatív változás. Az in-
tézményi „légkörrel” kapcsolatos elégedetlenségre abból következtettem, hogy a pálya 
kezdetén lévő tisztekkel is lefolytatván az interjúkat, többségüknél (szinte kivétel nélkül) azt 
éreztem, hogy a haderőről, a beosztásukról és a munkájukról más dimenzióban nyilatkoz-
nak, mint annak idején hallgatóként tették. Nem lett jobb a véleményük a haderő egészéről 
és annak működéséről, viszont sokkal elégedettebbek voltak saját helyzetükkel, s bár kilá-
tásaikat továbbra sem látták ígéretesnek, de mégis hittek abban, hogy sorsuk és karrierjük 
rendeződni fog, s ezért ők is tehetnek, tudták, hogy nekik is tenniük kell. A fejezet követke-
ző részében, a kérdőíves felmérés jelentősebbnek tekintett kérdéseit elemze

 
A kérdőív három blokkban mérte fel a hallgatók hátterét, körülményeit, véleményüket 

helyzetükről és vélt kilátásaikról. A kérdések jellemzően megadott lehetőségek választásá-
ra illetve az egyes válaszlehetőségek súlyozására épültek, de néhány kérdésnél a spontán 
említések illetve ezek rangsora kapott szerepet. A kérdőívben szereplő adatok feldolgozá-
sa és értékelése után, lehetőséget biztosítottam a hallgatók számára ahhoz, hogy az érin-
tett témákkal kapcsolatos véleményüket szóban is elmondhassák. Az így szerzett informá-
ciók beépítésre kerültek a kérdőív adatainak értelmezésébe, többségükben alátámasztot-
ták azokat, azonban néhány esetben azoktól eltérő tartalmú, irányultságú információt nyúj-
tottak. Az egyes kérdésekre adott válaszokat, csak a témám szempontjából szükséges 
mértékben részletezem, ille

gesnek bemutatni173. 

 
172 A kérdőív a dolgozat 1.sz. mellékleteként került csatolásra  
173 A kérdőív, bár terjedelemben rövidnek tekinthető, de viszonylag széles spektrumban méri fel a véleményeket. A kérdések 

összetettsége, az egyes válaszok, és a válaszok közötti belső összefüggések részletesebb elemzése indokolt lenne, de erre 
terjedelmi korlátok miatt a dolgozatban nem kerítettem sort.  
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Az I.sz. adattábla174 adataiból érzékelhető, hogy a ZMNE Üllői úti bázisán elhelyezett 
hallgatói állomány közel harmada bevonásával készült a felmérés. A tanulócsoportok előze-
tes tájékoztatását követően 150 darab kérdőív került kiosztásra a tancsoportok egy-egy 
személyének, melyből 121 darab került vissza. A kérdőív kitöltése önkéntes és névtelen volt, 
a válaszadók számának meghatározásánál törekedtem az egyes évfolyamok azonos arányú 
képviseletére, ugyanakkor a női hallgatók alacsony létszámából adódóan ez, nem volt bizto-
sítható.  A hallgatók érdeklődését a téma iránt,  illetve annak jelentőségét, hogy megkérdezi 
valaki a véleményüket ezekben a témákban,  jelzi az, hogy csak a személyesnek tekintett 
kérdéseknél tagadták meg a választ, de ott sem sok esetben. A fejezet következő részében, 
a kér

 túl sok elképzelése a döntő többségnek nem volt, 
jellem

inden bizonnyal szerepet játszanak a társadalmi értékrendben, a családon belü-
li hag

dőíves felmérés jelentősebbnek tekintett kérdéseit elemzem, s ahol lehetőségem nyílik 
rá, összevetem a korábbi felmérések adataival, tapasztalataival. 

A személyes adatokra vonatkozó blokkból kiderül, hogy lakóhely szempontjából nem 
tapasztalható jelentősebb koncentráció valamely megye, vagy régió, illetve a település jelle-
ge szerint (II.sz. adattábla). Összevetve az anyagi háttérrel (IIII.sz. adattábla), amely átla-
gosnak tekinthető, azt a következtetést vontam le, hogy a katonatiszti pálya vonzereje nem 
elsősorban az anyagi háttér függvénye, bár ennek jelentősége sem lebecsülendő. A pályavá-
lasztás előtti tanulmányi átlag (19 fő közepes, 95 fő jó, 7 fő jeles) jónak tekinthető, s ez ma-
gában hordozta azt a lehetőséget, hogy más intézményben is esélyesek lettek volna a to-
vábbtanulásra. Az, hogy mégis a katonai pályát választották, annak oka lehet, hogy érdek-
lődnek a haderő és a hivatás iránt, de az is közrejátszhat, hogy az államilag finanszírozott 
képzéshez meghatározott felvételi szint teljesítését itt könnyebben teljesíthetőnek látták. A 
pályán belüli szakirányra vonatkozóan

zően csak a parancsnoki, műszaki és logisztikai szakok vonatkozásában rendelkeztek 
(részben) meghatározott szándékkal.   

A következő kérdés célja az volt, hogy feltárja, a hallgatók milyen motivációs háttérrel, 
s ennek megfelelően milyen várakozásokkal választották a katonai pályát (V.sz. adattábla).  
Jól elkülöníthető, hogy a haderő legfőbb vonzerejének a kedvező lehetőségek számítanak 
(nyugdíj, pénz, stabilitás). A nyugdíjba vonulás lehetőségét175 még úgy is vonzónak tartják, 
hogy a jogszerző időbe már nem számítanak bele a főiskolai évek. Ugyanakkor, jelentős 
számban említették a kiszámítható jövőt is, de ne felejtsük el, hogy a válaszok a pályavá-
lasztás előtti döntésre vonatkoznak. Az interjúkból kiderült, hogy a kiszámíthatóság kérdésé-
ben ma, a tapasztalatok birtokában már jóval pesszimistábbak. Tekintettel a felmérés dátu-
mára, érdekes lenne a mostani viszonyok között is felmérni az állományt, érződne -e a vála-
szokon a körülmények „pillanatnyi negatív trendje”? Amennyiben nem, akkor nem szűrődnek 
ki a problémák a társadalomba, legalábbis a pályaválasztók nem találkoznak vele, ami vi-
szont felszínes döntést feltételez. Természetesen lehet oka az optimizmus is, azonban en-
nek a tapasztalataim tükrében kicsi esélyét látom. Említésre méltó még, az 1. évfolyam eltö-
kéltsége, amely a „Katona akar lenni” válaszlehetőségnél látható, amely vagy tényleges hiva-
tástudatot, vagy a polgári szférában az elhelyezkedési lehetőségek drasztikus romlását je-
lentheti. Szembetűnő, hogy az alsóbb évfolyamokban szinte hiányzik a tradíción alapuló pá-
lyaválasztás, ennek lehetséges okaként a katonacsaládok esetében a csalódottságot jelölhe-
tem meg, de m

yománykövetésben beállt változások, illetve a gazdasági szférában megnyíló „ígéretes” 
lehetőségek. 

                                                 
174 A kérdőív adattáblái, illetve az, azok alapján készített diagramok a dolgozat 2.sz. mellékletét képezik, a fejezetben csak 

hivatkozom az aktuális adattáblára (melyhez értelemszerűen kapcsolódik a diagram). 
175 A hallgatók intézményi jelentkezésének időpontjában még nem merült fel, a szolgálati nyugdíjba vonulás kedvező feltételei-

nek lehetséges változása (bár, az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséhez igazodik, így a kedvezmény megmarad).  
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A következő kérdésre adott válaszok alapján azt tartom fontosnak kiemelni, hogy a 
hallgatók ebben a kérdésben határozottan állást foglaltak, vagyis (úgy vélik) ismerik önma-
gukat. A pozitív tulajdonságok birtoklását jelző vélemények vannak túlsúlyban, de az általá-
nos műveltségük szintjét nem tartják kiemelkedőnek (s ez általánosságban igaz is). Fontos-
nak tartják a tervszerűséget és a következetességet, valamint a közösséghez való tartozást, 
de ez utóbbi vonatkozásban, a gyakorlati tapasztalataim szerint erős „klikkesedés” kezdődik 
meg az első évben, majd ez alig változik a későbbiekben. Viszont tagadhatatlan, hogy a 
„nagy kérdésekben” összetartanak, működik a közösségi szellem, még ha csak egyes alkal-
makr

hogy a hallgatók 
határ

n nem tükröződik olyan mér-
tékbe

agyobb mértékben 
befelé

lődésre, a társadalmi átlag szintjét elérik. Az egyetem képzési struktúrája, különösen a tan-

                                                

a vonatkozóan is. A tanulócsoportokon (szakaszokon) és az alegységeken belül vi-
szonylag nagy az összetartás, többnyire büszkék arra a szervezeti egységre, amelyhez tar-
toznak, ugyanakkor a fent említett „klikkek” meglehetősen szorosan zártak.  

A következő kérdésben (VI.sz. adattábla)  azon jellemzők meglétére illetve szintjére kér-
deztem rá, amelyek megítélésem szerint fontosak a korosztály képviselői körében illetve a 
leendő katonai vezetői pozícióban176. A válaszokból egyértelműen kitűnik, 

ozottan úgy vélik, ismerik önmagukat. A pozitív tulajdonságok birtoklását jelző vélemé-
nyek vannak túlsúlyban, de néhány esetben önkritikát is gyakoroltak. A pálya vonatkozásában 
jelentősnek tekinthető jellemzők kapcsán a következő eredmények születtek: 

Az alaposság, a körültekintés minden vezetőnél fontos, de kiemelt jelentősége a dönté-
sek előkészítésében van. A parancsnoki állománytól elsősorban a gyors reagálást, a helyze-
tek azonnali kezelését várják el, döntéseik megalapozása a törzs feladata. A hallgatói állo-
mány szemmel látható többsége alaposnak (97 fő) tartja magát, azonban személyes tapasz-
talatom az, hogy ez munkájukban, tanulmányi tevékenységükbe

n vissza, ahogy a felmérés adatai mutatják. Ez, arra enged következtetni, hogy nem 
látják indokoltnak az alapos munkavégzést, melynek oka lehet az, hogy alacsonyak a köve-
telmények, illetve nem fejlődött ki bennük a „szakmai önérzet”. 

A haderőben kiemelten fontos a közösség, a katonai alapértékek mindegyike kapcso-
lódik a közösséghez. A szervezeti kultúra talán legfontosabb eleme a közösségi szellem, 
amely a haderőben jellemzően magasabb szinten áll, mint a társadalom átlagában. Pozití-
vumként értékelhető, hogy a válaszadók döntő többsége (112 fő) fontosnak tartja ezt az ér-
téket, viszont súlyosnak (és remélhetőleg átmeneti állapotnak) tekinthető az, hogy 5 fő egy-
értelműen jelezte, számára a közösség nem jelent semmit. Ez utóbbi adat kapcsán meg-
jegyzendő, minden tanulócsoportban van olyan hallgató, aki kisebb-n

fordul, elzárkózik a csoport más tagjaitól, azonban eddigi tapasztalataim szerint a ka-
tonai hallgatók között nem volt olyan, akit a többiek kiközösítettek volna, így az 5 fő vélemé-
nyét inkább a pillanatnyi hangulatnak tudom be, mint valóságos ténynek. 

Az intézménynek nincsenek problémái a hallgatói kvóták feltöltésével, általánosságban 
nézve jelentős a túljelentkezés a képzésekre annak ellenére, hogy a középfokú intézmé-
nyekből csak a jó tanulmányi eredményekkel van reális felvételi esély. Ennek tükrében meg-
lepő az, hogy a válaszadók kétharmada nem tekinti magát műveltnek. Talán túlzott szerény-
ség miatt jelöltek így, de valószínűsíthető, hogy inkább műveltségük és tanulmányi eredmé-
nyeiket jelző jegyeik nincsenek összhangban. A haderő társadalmi presztízsének növelésé-
hez meg kell változtatni azt a sztereotípiát, amely szerint a katonák műveletlenek, durvák, 
erőszakosak stb. Az előző éra tapasztataira alapuló negatív megítélés alapja mára szinte 
teljesen megszűnt, s bár nem jellemző az, hogy a katonák sok időt tudnának fordítani műve-

 
176 Ebben a vonatkozásban a rendfokozati hierarchiából adódóan, minden tiszt vezetőnek tekinthető, függetlenül tényleges 

beosztásának jellegétől. 
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tárgyi szerkezet nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek kimondottan a műveltségi szintet 
lennének hivatottak emelni, viszont a szakmai ismeretek elsajátítása szélesíti azt a látókört, 
amely

 tükröződik a napi tapasztalatokban, amely arra utal, hogy 
ezt a

tókat. Mindenesetre egyértelmű tény, hogy a hallgatók nem foglalkoz-
nak a

miért alkalmasnak a katonai pályára. 
Jelent

                                                

 a műveltség alapfeltétele. Kimondottan jónak tekinthető az intézmény művelődési inf-
rastruktúrája is. 

A katonától elvárható az, hogy elviselje azt, ha a középpontba kerül. Ennélfogva, a vá-
laszok arányát tekintve természetesnek vehető az, hogy „katonai személyiségük” az ehhez 
szükséges tulajdonságok, hallgatói mivoltjuknak betudhatóan még csak kialakulófélben van. 
Nem tapasztalható jelentős eltérés az évfolyamok között a „középponti” szerepre törekvés-
ben, tapasztalataim szerint, a felsőbb évesek inkább zavar nélkül elfogadják azt, hogy rájuk 
figyelnek. A hallgatói közösség értékrendje megköveteli, hogy csak az arra „érdemesek” ke-
rüljenek a középpontba a mindennapi életükben, s ez érzékelhető a hallgatói parancsnoki 
állomány tekintélyének „személyfüggőségében” is. A megbízhatóság, hitelesség, kiszámítha-
tóság magas értéke (115 fő) nem

 „megbízhatóságot” csak azok irányában teljesítik, akikkel szemben, ezt valamilyen 
szempontból fontosnak tartják.  

A következő kérdésre adott válaszokból (VII. sz. adattábla) három, a korosztályt jellem-
ző konzekvenciát vonhatunk le. A hallgatók jelentős része „ellustult”, szabadidejét sok, és 
nem a leterheltség gerjesztette pihenéssel tölti. A művelődésre kevés időt fordítanak, s az is 
inkább a szórakozást szolgálja vizuális ismeretszerzésen keresztül, amely nem serkenti oly 
mértékben sem a kreativitást, sem a fantáziát (s e kettő, egy katonai vezető elengedhetetlen 
tulajdonsága). A tanulásra ugyancsak kevés energiát fordítanak, s ez arra enged következ-
tetni, hogy nincs, vagy alacsony szintű a folyamatos számonkérés és követelménytámasz-
tás, de természetesen az is lehet, hogy (a jó előtanulmányi eredményre tekintettel), kevés 
tanulással is el tudják sajátítani az anyagot (ez, inkább csak hipotetikus lehetőség). Minden-
esetre, jelentősége miatt elgondolkodtató az, hogy miért nem fordítanak a hallgatók, akár 
önképzésen keresztül nagyobb figyelmet szakmai fejlődésükre, holott, a jövőbeni karrierjük a 
folyamatos képzésen keresztül valósulhat meg177. Lehetséges okként jelölhetem azt, hogy 
az utóbbi évek társadalmi gyakorlata (de legalábbis a média által közvetített információk) 
szerint, a sikerességhez szerencse, vagy találékonyság kell, így inkább választják a „kocká-
zatot”, mintsem fejlesztenék magukat. Megjegyzendő, bár erre vonatkozóan nem történt fel-
mérés, a tanulmányi eredmények összességében nem ítélhetők rossznak, amely vagy azt 
jelzi, hogy alacsony a követelménytámasztás, vagy azt, hogy nagyon jó képességű az állo-
mány, esetleg, az elsajátítandó ismeretek mennyisége és minősége nem olyan szintű, amely 
megterhelné a hallga

z önképzéssel, az önfejlesztéssel olyan mértékben, amilyenben ezt akár a szakma, 
akár a kívülállók elvárnák.  

A pályaválasztás támogatottságának felmérésén keresztül (VIII. sz. adattábla)  szerettem 
volna képet kapni arról, milyen környezetből kerülnek a szervezetbe a leendő hivatásos kato-
nák. A környezet jellemzően hagyja érvényesülni az egyéni szándékot, de a felmérés jelzi azt 
is, hogy a válaszadók hetede (23 fő), a szülői rosszallás ellenére is a kötődik a pályához. Pozi-
tívnak tekinthető, hogy a pedagógusok közül alig (3 fő) volt, aki a pályára lépést rosszallólag 
véleményezte, de ez nem jelenti egyértelműen azt, hogy a pályával szemben lett volna kifogá-
suk, vélhetőleg csak az adott személyt nem tartották vala

ősnek tekinthető (közel 20 %) a támogatás aránya, s ez a haderőről kialakult kép pozitív 
irányú elmozdulásának gyenge jeleként is értelmezhető.  

 
177 Ennek jelentőségére utal Vörös Miklós alezredes „Az önképzés, mint a pályán maradás és az előrelépés feltétele” címmel meg-

jelent tanulmányában, A XXI. század katonai vezetője (Új Honvédségi Szemle 2002. évi tematikus különszáma), 18-27. oldal. 
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Az első kérdéssel szorosan összefügg a következő kérdés (IX. sz. adattábla), különö-
sen, ha a válaszok „következetlenségét” tekintjük. Míg az első kérdésben a pályaválasztás 
indokaként a „haszonelvű” gondolkodás került előtérbe, ez itt, jórészt a középmezőnybe szo-
rult. Az első helyeken olyan „patetikus” jelzők szerepelnek, amelyek azt sugallják, a haderőt 
és a katonai szolgálatot elsősorban a filmekből, esetleg a reklámkiadványokból ismerik, s ez 
némiképp magyarázatot adhat, az empirikus megismerés bővülésével (egy ideig) növekvő 
csalódottságukra. Mivel a hallgatói önkéntes pályaelhagyás nem tekinthető magasnak (ha-
csak, a tanulmányi vagy fegyelmi okból történő kiválást nem tekintjük annak (bár, ez sem 
jelent

rásnak való megfelelni akarást tükröz, a valós 
gond

                                                

ős)), ez a csalódottság inkább a „komfortérzetet” rontja, semmint gyakorlati jelentőség-
gel bírna. 

Annak ellenére, hogy a tanulásra meglehetősen kevés időt fordítottak, döntő többségük 
(91 fő) a további tanulmányok folytatásában látja a jövőjét megvalósulni  (X. sz. adattábla). 
Ebből arra következtetek, hogy a tanulmányi követelményekre vonatkozó kritikáim helytálló-
ak lehetnek, vagyis alacsony szintű a követelménytámasztás, illetve a tapasztalatom szerinti 
hozzáállás, egyfajta informális korosztályi elvá

olkodásukkal szemben. A 7 fő elzárkózó esetében is inkább pillanatnyi hangulatnak 
tekintem a választ, mint eltökélt szándéknak. 

A második blokk első kérdésében (XI. XII. sz. adattáblák) 20 felsorolt tényezőt kellett 
megítélni abból a szempontból, hogy a komfortérzetük szempontjából mennyire tartják fon-
tosnak az egyes tényezők meglétét, illetve a tényezők biztosítottságával milyen mértékben 
elégedettek. A kérdés általánosságban értendő, tehát nem az intézmény, illetve a haderő 
által biztosított környezet megítélése volt a feladat. Az eredmények értékelésekor illetve az 
ezt követő csoportos megbeszélésen kiderült, hogy az első évfolyamnál vegyesen, de a fel-
sőbb évfolyamokon szinte mindenki az egyetemi környezetre vonatkoztatott. A válaszokból a 
fontos és kiemelten fontos, illetve az általánosságban és kiemelten elégedett jelölések szá-
ma alapján állítottam fel rangsort. A két adattábla adatai, és a hozzájuk kapcsolódó diagra-
mok összevetése szinte teljesen inverz képet tükröz az egyes tényezők fontossága és az 
elégedettség foka tekintetében, amely egyértelmű jele az általános elégedetlenségnek. 
Ugyanakkor az is megállapítható, hogy elterjedtnek tekinthető az egészségtudatos életmód 
(118 fő), 56 fő jelezte, fontosnak számít a kiszámíthatóság (a fegyelem egyik hozadéka), és 
az anyagi biztonság (120 fő), de a felső harmadban található az oktatás színvonala (110 fő) 
is. Az elégedettségük ezeket a tényezőket tekintve, jelentősen változó, az egészségügyi ellá-
tással alapvetően elégedettek (101 fő), de itt figyelembe kell venni, hogy korukból és egész-
ségi állapotukból adódóan, nem nagyon veszik igénybe a szolgáltatást. Határozottan elége-
dettek a bánásmóddal (helyesebben az egyenlő bánásmóddal, az igazságossággal) is (99 
fő). Viszont, már kevésbé elégedettek az oktatási színvonallal178 (94 fő), ami számomra azt 
jelenti, hogy igényelnék a mélyebb, alaposabb, naprakész és alkalmazható ismereteket, te-
hát az, hogy keveset foglalkoznak a tanulással, nem az érdeklődésük hiányának külső jele. A 
fegyelmet sem tartják olyan elterjedtségűnek és mélységűnek (83 fő), mint amennyire azt, 
egy katonai intézménytől elvárnák. Itt hozzá kell tenni, bár kritikusak a fegyelmi állapotok 
terén, a szabályok betartásában egyikük sem jeleskedik, bár egyénileg minden bizonnyal 
vannak különbségek. Szinte értelemszerű, hogy tapasztalat szerint az első évfolyam tekint-
hető a legfegyelmezettebbnek, majd felfelé haladva az évfolyamokban, ez a fegyelem egyre 
kevésbé (helyesebben szelektíven) érvényesül. Tehát, amíg a fegyelmet, mint elvet fontos-
nak tartják, addig a gyakorlatában csak azokat a szabályokat tartják be, amelyekkel egyetér-

 
178 A képzési feltételekre, így erre a kérdésre vonatkozóan nyújt információt Dr. Szternák György nyá. ezredes: Gondolatok a 

katonai felsőoktatás jövőjéről című cikke, Hadtudomány, 2007. évi 4. szám 84-87. oldal 
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tenek, vagy nem értenek egyet, de kényszerből elfogadják. A vélemények és a tapasztalatok 
egybehangzóan azt tükrözik, hogy a hallgatók a fegyelem jelentőségét a tanulmányokban 
előrehaladva egyre inkább megértik (még, ha nem is tartják be), tehát az első évfolyam „vak-
fegyelme” idővel „értő” fegyelemmé alakul át. Az anyagi biztonság fontosságát nem csak a 
mai, hanem az egykori, 1990.-ben hallgatói állományban levők is jelezték. Az akkori felmé-
résben szereplő hallgatók a „lakáshoz jutás” motivációs jelentősége (54,6 %) mögött jelezték 
az „anyagi biztonságot” (46,2 %), ugyanakkor ez utóbbit említették a legtöbben (23,1 %) az 
első helyen179. Az akkori kutatás eredményei világosan mutatják, hogy az akkori hallgatók 
sem voltak elégedettek viszonyaikkal, legalábbis erre utal az, hogy a megkérdezettek 52,8 
%-a jelezte elégedetlenségét pályaválasztásával. A kutatók (Vágvölgyi György őrnagy és 
Krizbai János őrnagy) szerint, ez döntően , „… a pályaválasztás időszakában a pályáról 
szerzett információk egyoldalúságából, pontatlanságából következik.” Tekintve, az akkori 
időpontban szerzett tapasztalataimat, melyek megerősítik a kutatók véleményét, azt a követ-
keztetést vontam le, hogy a haderő által közvetített kép, már akkor is, inkább „reklámként” 
funkc

évfolyamokban, de például az élelmezés vonatkozásában fordított a helyzet, 
bár a

elkötelezettség (15 pont). Az 1996-ban végzett felmérés181 szerint a megkérdezett hivatásos 
                                                

ionált, mint, a szervezetet bemutató hiteles tájékoztatásként 

 
Az előző kérdéspárhoz kapcsolódva, most már a felsorolt 21 tényezővel való elége-

dettséget vizsgáltam, immár az intézmény vonatkozásában (XIII. sz. adattábla). A kapcsoló-
dó diagram adatai, az „általánosságban elégedett” és „kimondottan elégedett”, és a „nem 
elégedett” és „inkább elégedetlen” válaszok különbségét tükrözik az adott tényező vonatko-
zásában. A válaszok alapján elmondható, hogy a negatív vélemények mindegyike, átvitt ér-
telemben rendszerhibát jelöl. Bár összességében pozitív vélemény fogalmazódott meg a 
hivatásos állomány példamutatása kapcsán (26-21=5 fő), ez olyan alacsony értékkel bír, 
hogy markánsan kritikának tekinthető, s ennek negatív hatását sokszorozza, hogy oktatási 
intézményről lévén szó, a pályaszocializáció kezdeti keretei itt kerülnek kialakításra. Jelentős 
kritikát tapasztalhatunk azon tényezőknél is, amely a haderő összességében is problémák 
forrását jelenti. Pozitív a vélemény viszont általában az infrastrukturális feltételekről, az okta-
tói állomány felkészültségéről, és a bánásmódról. Némileg nagyobb az elégedetlenek aránya 
a magasabb 

 tapasztalat azt mutatja, a felsőbb évesek sem elégedettek, inkább csak megszokták a 
színvonalat.  

A harmadik kérdésben (XIV. sz. adattábla180) arra a „mintára” voltam kíváncsi, amely-
hez feltételezhetően hasonlítani szeretnének a katonai pályájuk során. Ennek meghatározá-
sa, hozzásegítheti az intézmény állandó állományát ahhoz, hogy a hallgatók törekvéseit job-
ban megismerve, célirányosabban végezzék (akár indirekt) nevelő munkájukat. Az alábbi 
tulajdonságrangsor, a spontán említések alapján került összeállításra, súlyozva azt, hogy az 
adott tulajdonság az említések sorában hányadik volt. Tapasztalati tény, hogy mindegyik 
tulajdonságnak nagy szerepe van a katonai pálya sikeres gyakorlásában, ugyanakkor szem-
betűnő, hogy a vezetői képességek (9 pont), a közösségi szellem (3 pont) és a kreativitás (8 
pont), mint tulajdonságok (képességek) a kevesebbet említettek közé került. Örvendetes 
tény viszont, hogy felismerték a fizikai képességek (56 pont) és az idegen nyelv ismeretének 
(44 pont) jelentőségét, ugyanakkor a középmezőnybe szorult a hazaszeretet (21 pont) és 

 
179 „Haderőreform 90” kutatási beszámoló, Magyar Tiszt (katonai főiskolai hallgatók a pályáról és a jövő tisztjéről), Témavezető: 

Vágvölgyi György őrnagy, Budapest, 1990., 15. oldal.’ 
180 Az adott jellemző az említési sorrend szempontjából súlyozásra került, így az említések száma és a pozíciója határozta meg 

a rangsorban elfoglalt, „pontban” számított helyét. A számítási módszer, a pontszámban értékelt adatoknál ugyanaz volt. 
181 A „Szervezet 96” kutatásból vett adat, forrása: Kiss Zoltán László: A magyar katonai elit 1945-1989 (105. oldal), ZMNE Egye-

temi Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 7060 10 3  
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katonák az „ideális modern katonatiszt”-et jellemző három legfontosabb tulajdonság között a 
legtöbbször a „magas szakismeret” (77,9%), az „intelligencia”, az „anyagilag megbecsültsé-
get” említették, majd sorban ez után követték a „pszichikai-fizikai felkészültség”, az idegen 
nyelvismeret és a vezetői képességek. A két eredmény közötti különbségek arra engednek 
következtetni, hogy a hivatásos szolgálat alatt, a gyakorlat révén válik fontossá a „vezetői 
képesség”, ugyanakkor, mivel említésre sem került, az „kreativitás” nem tekinthető fontos-
nak, í

 (s, ezek szerint, 
ebbe

kor megjegyzendő, hogy tapasztalataim szerint, a gyakorlatban nem követi tett 
a szá

t, 
s ez e

gy inkább a szabálykövetést helyezik „automatikusan” előtérbe.  

Az előző kérdés kapcsán joggal merül fel az igény, hogy képet alkossunk arról, az álta-
luk megfogalmazott „ideálhoz” képest, (megítélésük szerint) az intézményhez kapcsolódó 
létük és tevékenységük milyen eredményességgel járt. Természetesen, itt jelentősége van 
az eltöltött időnek is, ugyanakkor a válaszokban ez nem tűnt ki határozottan. Három képes-
séget (tulajdonságot) sorolhattak fel, ezek említési sorrend szerinti rangsorát tartalmazza a 
XV. sz. adattábla és az ahhoz tartozó diagram. A viszonylag nagy szóródást természetesnek 
veszem, ugyanakkor a problémamegoldás képességének vitathatatlanul legnagyobb értékű 
(28 pont) jelölése, azt sugallja, hogy erre vélhetőleg szükségük is van, az intézményben 
(haderőben) töltött idejük alatt. Tragikusnak tekintem az „elkötelezettség” alacsony értékét (3 
pont), amely számomra az intézményben folyó pályaszocializációs tevékenység kritikájaként 
értelmezhető, míg problémásnak tartom a „következetesség” (4 pont) alacsony értékét is, 
hiszen ez a megbízhatóság egyik legfontosabb gyakorlati megnyilvánulása

n a vonatkozásban nem sokat fejlődtek, ami ismételten kritikát jelent). 

Az előző kérdésekre adott válaszokból egyértelműnek kellene lenni, hogy mely terüle-
teken látják még fejlesztendőnek képességeiket, javítandónak tulajdonságaikat a hallgatók, s 
a következő kérdés (XVI. sz. adattábla) ennek az „egyértelműségnek”, a hallgatói következe-
tességnek a vizsgálatát célozta meg. Összességében következetesnek tekinthetők a vála-
szok, legalábbis ezt tükrözi a következő kérdésre adott (spontán) válaszok tartalma és rang-
sora. Ugyanak

ndékot.  

A következő adattáblából (XVII. sz. adattábla) kitűnik, hogy a hallgatók pályaválasztás-
ra irányuló döntése meghatározóan több tényező együttes hatásának tudható be. Válaszle-
hetőségként lett (ismételten) felkínálva a hatalom birtoklásának lehetősége, ezt többen is 
jelölték, amelyet a katonai pálya választásának egyik motívumaként elfogadhatónak tartok. A 
válaszok elemzéséből megállapítható, hogy a döntésük széles információs bázison, és több-
irányú szempontok szerint lett meghozva, amely arra enged következtetni, hogy nem „elva-
kult”, hanem alaposan átgondolt, kiszámított döntéseket hoztak. Ennek jelentőségét egy-
részt, a pályakötődés viszonylagos szilárdságában látom (szemben az interjúk során kinyil-
vánított véleményükkel), másrészt, a vezetői döntéshozatal felelősségének átérzésében tar-
tom fontosnak. A válaszokból alapvetően az a konzekvencia vonható le, hogy vélhetőleg 
döntéseik megfontoltak, kerülik a „kockázatos” helyzeteket, preferálják a kiszámíthatóságo

llentmond a tanulásra vonatkozó válaszok elemzéseknél levont következtetésemnek. 

A következő kérdés megválaszolása ismételten egyfajta „önismeretet” kíván meg, s 
egyben újfent lehetőséget biztosít a konzekvens válaszadás vizsgálatára. Az adatok jelzik 
(XVIII. sz. adattábla), hogy a hallgatók, a haderő elmaradhatatlan részének, alapelemének 
tekintik a fegyelmet, s ebből arra következtetek, ha a fegyelem konzekvens betartását és 
betartatását tapasztalnák az intézményben, úgy javulna a hozzáállásuk mind az alaki és 
formai, mind a működési szabályok betartásához. Meghatározó többségük életpályaként 
tekint a hivatás gyakorlására, bár ennek némiképp ellentmond az interjúk során tapasztalt 
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pesszimizmusuk. Meglepő, hogy az előzőekben többször (többféle értelemben vett) pálya-
választási motiváció (megélhetés biztonsága), itt szinte szerepet sem kap, 79 fő jelölte, 
hogy nem játszott szerepet a pályaválasztásra vonatkozó döntésében. Elégedetlenséget 
és csalódottságot jelez a haderővel és intézménnyel szemben a negatív jelölések száma 
az elvárások teljesülésével kapcsolatban. A jogokkal kapcsolatos tájékozatlanságukat nem 
tartom meglepőnek, úgy érzem, a haderő átlagának megfelelő a negatív érték. Tarthatnám 
ezt a szervezet hibájának, de a valóságban a jogok megismerésének lehetősége nem kor-
látozott, így a „rossz” érték, inkább a katonák (hallgatók) lustaságának és elkényelmesedé-
sének, az öngondoskodásra való törekvés hiányának tudható be. Mondhatnánk, bíznak a 
szervezet jogkövető magatartásában, de nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy a katona 
(hallgató) jogai, nem feltétlenül jelentenek azonosságot a szervezet kötelezettségeivel, 
vagyis bizonyos jogok érvényesítését (jogszabály szerint is) kezdeményezniük kell, nem jár 
automatikusan. Az erre irányuló válaszaik „éretlenséget”, és a szó átvitt értelmében „fele-
lőtlen

egtartani, 
hogy 

séget” jeleznek. 

A XIX.-XX. sz. adattáblákban szereplő adatok a kérdőív nyolcadik kérdésére adott vá-
laszokat tükrözik, amelyek ismételten a tényezők meglétének fontosság és elégedettség 
szempontú vizsgálata kapcsán születtek, immár az intézmény fő profiljában (a tanulmányi 
munka szempontjából) értelmezve. Az egyes tényezők (szempontok) részben ismétlődnek, 
ezzel a konzekvens válaszadás szintjét kívántam ellenőrizni (megfelelőnek ítéltem), de új 
elemek is bekerültek. A két adattáblát (diagramot) összevetve megállapítható, hogy a hallga-
tók fontosnak (117 fő), ugyanakkor gyengének (15 fő) tartják a tanárok szakmai felkészültsé-
gét, ugyanez elmondható a tantárgyon belüli kapcsolatokra vonatkoztatva (fontosság 98 fő, 
elégedettség 13 fő) is. Következetlennek tartom a folyamatos követelménytámasztással, 
illetve ismeretellenőrzéssel való elégedettséget, hiszen az eddigi válaszokból ennek az el-
lenkezőjét lehetett leszűrni. Jelentős (és valós alapú) kritikaként értékelem a tanári konzultá-
ciós lehetőségek biztosítottságával való elégedetlenséget (6 fő elégedett), melynek okaként 
elsősorban a leterheltséget jelölhetem meg. Ez utóbbi kritikához szükségesnek tartom meg-
jegyezni, hogy a hallgatói állomány többsége a valóságban nem, vagy olyan feltételekkel 
igényli a konzultációt, amely a tanár folyamatos idő, hely és egyedi tartalmi igény szerinti 
igazodását követelné meg, s ennek teljesítése, tekintve az oktatói leterheltség szintjét és 
jellegét, szinte lehetetlen. A hallgatók, a kötelezően elrendelt konzultációkat nem veszik jó 
néven, igaz, délutáni elfoglaltságaik sok esetben nem is teszi lehetővé jelenlétüket. Gyakor-
latilag, a munkaidőben (nem előre tervezett) délutáni foglalkozást nem lehet úgy m

(különösen adott tancsoport esetén) minden érintett ottléte biztosított legyen. 

Az információk aktualitása, mennyisége és hitelessége mind a szervezeti működés, mind 
az egyén élete szempontjából kritikus kérdés. A hallgatóknak, a következő kérdésben (XXI. 
XXII. sz. adattábla) arra kellett választ adniuk, hogy a haderőre, az intézményre illetve a saját 
kilátásaikra vonatkozóan honnan szerzik be az információkat, és mennyire tekintik hitelesnek 
az egyes forrásokat. A válaszokból leszűrhető, hogy információ forrásai jellemzően a szűkebb 
környezet illetve az internet nyújtotta lehetőségek, azonban meglepőnek és elgondolkodtató-
nak tartom azt, hogy az internetről és a külső ismerősöktől szerzett információkat hitelesebb-
nek tartják, mint amit a hivatásos állománytól (függetlenül oktatói, nevelői vagy vezetői mivol-
tuktól) kapnak, szerezhetnek be. Jelzésértékű a katonai sajtótermékek mellőzése, amelynek 
oka lehet, hogy hiteltelennek tartják, és (így) a benne megtalálható információk érdektelenek 
és érvénytelenek számukra. Ezt a „hiteltelenséget”, megítélésem szerint konvertálják a teljes 
szervezetre, s ez, az utóbbi évek tapasztalatai alapján nem csodálható. Kitűnik, s ezt támaszt-
ják alá az interjúk tapasztalatai is, hogy az állománygyűléseket a napi életük tekintetében te-
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kintik tájékozódásuk gyakori forrásának, viszont a „nagyobb kérdésekben” nem tekintik az ott 
elhangzottakat hitelesebbnek, mint más szervezeti „tömegtájékoztató” eszközt, médiát. A tájé-
koztatással és információs ellátottsággal, különösen a tervezhetőség szempontjából a szerző-
déses és hivatásos állomány is elégedetlen, ezt bizonyítja egy 2003. évben végzett 
felmérés182, melyben a „Mennyire elégedett Ön a jövő tervezhetőségéhez szükséges tájékoz-
tatással?” kérdésre az alábbi százalékos válaszarányok születtek183: 

 

endfo oporR kozati cs t 
Válaszok 

Sze es Tisz ttes Z Beos F  rződés thelye ászlós ztott tiszt őtiszt

Elégedetlen 69,5 68,5 70,0 70,5 78,7 

Is-is 26,0 35,6 24,0 23,1 20,2 

Elégedett 1,1 4,5 5,3 6,0 6,4 
 

10. sz. táblázat A tájékoztatással szembeni elégedettség szintje (2003) 

ációkat, és mindössze 21 %-uk használ más, nem hivatalos 
csato

ásos 
állom

                                                

 

 
Az adatokból azt a következtetést vontam le, hogy az információáramlás a haderő egé-

szét tekintve alacsony hatékonyságú, s ez egyértelműen jelzi, a szervezetben meglévő bi-
zonytalanságot, így ez a jelenség nem a ZMNE sajátja, csak beszűrődik a haderő szerveze-
téből. Az információkkal való elégedetlenség a magasabb rendfokozatok irányába nő, amely 
azt jelzi, munkájukhoz nagyobb szükség lenne az előrelátásra, mint az alacsonyabb rendfo-
kozatban (beosztásban) szolgálóknál. Némiképp ellentmond az eredményeknek a pályán 
lévő katonák körében végzett felmérés eredménye, mely szerint a Magyar Honvédségre vo-
natkozó információkat a megkérdezettek 44 %-a a belső tájékoztató rendszer útján szerzi be, 
9-9 %-a a katonai illetve a civil sajtóból tájékozódik, 10 %-a a magasabb beosztású kapcso-
latai révén szerzi meg az inform

rnát a tájékozódáshoz184. 

A következő kérdés egy sokszor bírált, kritikus területre kérdezett rá, nevezetesen a 
hallgatók teljesítményének értékelési rendszerére, illetve annak általuk elvárt elemeire. A 
hallgatóknak válaszképpen össze kellett állítaniuk a megadott szempontok közül (azok szá-
zalékos súlyozásával) egy általuk elfogadható rendszert, ezt tükrözi a (XXIII. sz. adattábla). 
Az egyes vélemények között, érthető okból, voltak eltérések, de mint az adatokból kitűnik, 
döntően a tanulmányi munkát tekintik a megítélés alapjának, ugyanakkor, bár jelentősen 
elmaradva, a társak véleményét is figyelembe vennék (ez, a közösségi értékrend szempont-
jából fontos tényező). Válaszaik tükrében szerepet szánnának a Tudományos Diákköri Te-
vékenységre is, azonban ennek reális lehetőségei ma sem adottak, ugyanis a hallgatók 
ezirányú tevékenységére a délelőtti és délutáni kötelező jellegű elfoglaltságok miatt nincs 
lehetőség. Ez utóbbi azért érdekes probléma, mert az intézmény kiemelt törekvései közé 
tartozik a hallgatói állomány széleskörű bevonása a TDK tevékenységbe, de ennek feltételei 
a katonai hallgatók körében nem került megteremtésre. A kérdés rendezését azért is tarta-
nám fontosnak, mert az intézményekben és a csapatoknál szolgálatot teljesítő hivat

ány, tapasztalataim szerint szívesen segítené a hallgatók ilyen jellegű törekvéseit. 

A kérdőív utolsó kérdése arra irányult, milyen mértékben érzi kihasználtnak egyes ké-
pességeit (tulajdonságait) az intézményben, illetve mennyire elégedett a kihasználtság foká-

 
182 A ZMNE Szociológia Tanszék által végzett 10 éves kutatássorozat részeként készült felmérés.  
183 Adatforrás: KATONASZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK Szolgálati- és életkörülmények 1996-2006, Kutatási adatokat összefoglaló 

tanulmány, ZMNE Egyetemi Kiadó, Budapest, 2007. 90. oldal. 
184 ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet által, 2006.-ban végzett felmérés adata Forrás: KATONASZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK 

Szolgálati- és életkörülmények 1996-2006, Kutatási adatokat összefoglaló tanulmány, ZMNE Egyetemi Kiadó, Budapest, 
2007. 184. oldal. 
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val. Az adatokat tekintve (XXIV. sz. adattábla) általánosságban megállapítható, hogy nem 
elégedettek a képességeiknek megfelelő terhelési szinttel, s ez különösen igaz a szorgalom, 
kreativitás, elemző képesség vonatkozásában, pedig az első tulajdonság alapvető követel-
mény kellene hogy legyen az oktatási intézményben, de a katonai pályán is, az utóbbi két 
képesség pedig elengedhetetlen akár a parancsnoki pozíciókat, akár a szakbeosztásokat 
tekintjük. Amennyiben a professzionalitás fogalmának értelmezését vesszük alapul, a prob-
lémahelyzetek összetevőinek feltárásához az elemzőképesség, míg a megoldási alternatívák 
kialakításához a kreativitás elengedhetetlen. Mivel a haderő célja a professzionalitás szintjé-
nek elérése, s ennek része a magas szintű szaktudás, e két képesség fejlesztésére intéz-
ményi és szervezeti szinten is nagy szükség lenne. Az, hogy a hallgatók kritikusnak tekintik 
ezen képességek kihasználtsági fokát, egyértelműen jelzi, igényük van arra, hogy a képzés 
menetében, annak tartalmában megjelenjen ezek fejlesztése. Túlzónak tartják a mozgásko-
ordinációt igénylő feladatok végrehajtását (én egyértelműen az alaki foglalkozásokat illetve 
az alakiasság követelményeit azonosítottam ezzel), s ebből azt a következtetést vontam le, 
hogy nem értik az alakias mozgás, az érintkezés formális szabályozásának (mint a fegyelem 
külső megjelenésének) jelentőségét.  

adni az intézmény a társadalomnak, és katonát a haderőnek, aki magas szakmai felkészült-

                                                

5.1. Összegzés 

A Magyar Honvédség átalakítása régóta tart, és a folyamat még sokáig markáns változá-
sokat fog eredményezni. A rendszerváltás óta  koruknál fogva , generációk hagyták el a 
haderőt, a jelenlegi állomány jelentős része, már a rendszerváltás körül, illetőleg az után került 
be a szervezetbe. Természetes, hogy a Magyar Honvédség, a rendszerváltással az öröklött 
állománnyal kezdte meg „megújulását”, de az idő elteltével ott tartunk, hogy a szervezet által 
kinevelt katonák kerülnek olyan döntési pozíciókba, amelyben elvileg az új szellemiség alapján 
vezetik alárendeltjeiket a professzionális haderő kialakításának útján. A „tegnap” hallgatóiból, a 
„ma” parancsnokai lettek, így nem tekinthetünk másképp a mai tiszti hallgatókra, mint a „hol-
nap” parancsnokaira, s ebből azt a következtetést kell levonnunk, hogy a haderő mai állapota 
és állománya határozza meg azt, milyenek lesznek a jövő parancsnokai, szaktisztjei. Különö-
sen fontos szerepe van a „kondicionálásban” a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek185, 
mint a tisztképzés bázisának abban, hogy milyenek lesznek ezek a hallgatók a későbbiekben, 
milyen szemlélettel és szakmai tudással kezdik meg pályájukat, és a későbbiekben milyen 
értékrendet fognak vallani, követni. Az intézmény sikerességének megítélése ebben a tevé-
kenységben nehéz, hiszen a nevelés hosszadalmas folyamat, az eredményei sokára és indi-
rekt módon jelentkeznek. Ugyanakkor mindenki tisztában van azzal, hogy a rossz kezdet, rit-
kán végződik jól, tehát figyelmet és energiát kell fordítani arra, hogy a hallgatók intézményben 
megkezdődött pályaszocializációja csak oly mértékben és módon tartalmazzon „rossz” eleme-
ket, amennyire azok a képzési, pedagógiai, szociális és pszichológiai célokat szolgálják. Nem 
vonatkoztathatunk el a körülményektől, az embereknek és a szervezeteknek is nap, mint nap 
ebben kell létezniük, de nem mindegy hogy ezt, milyen szemlélettel tesszük. Az egészséges 
gondolkodásmód a problémákkal való küzdelmet az élet természetes velejárójának tekinti, így 
a problémák megoldására serkent az apátia, az automatikus megalkuvás helyett, s meggyő-
ződésem, hogy a katonai hivatásnak ez a szemlélet az alapja. Így, amikor a jövendő tisztek 
oktatásáról és neveléséről ejtünk szót, figyelembe kell venni azt, hogy olyan embereket kíván 

 
185 A hallgatókkal illetve a képző intézménnyel szembeni elvárásokat fogalmazza meg Palásti Ferenc: A honvéd vezérkar főnö-

kének elvárásai a jövő tisztjével és a tisztképzéssel szemben című cikke, valamint az intézmény fejlesztési kilátásait közvetí-
tő Siposné Kecskeméthy Klára: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fejlődési perspektívái című cikke, Hadtudomány, 
2007. évi 4. szám 17-22. illetve 23-31. oldal 
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séggel, ugyanakkor felelősségteljes, a feladatához és pozíciójához méltó gondolkodásmóddal 
tesz eleget a megfogalmazott, de sokszor ki sem mondott elvárásoknak186. 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, s ezt a felmérés adatai is igazolták, hogy az in-
tézményben folyó oktató és nevelőmunka eredménye nem azonos az elvárt tartalommal, 
szinttel. Az eltérés egy részét lehet természetesnek is venni, hiszen a bizonytalanság átszövi 
az átalakuló társadalom és szervezet révén az emberek életét, ugyanakkor azt is bizonyosra 
lehet venni, hogy olyan negatív hatások is érik, a pályaszocializáció szempontjából „éretlen” 
hallgatókat, amelyek megszüntetése, vagy hatásainak csökkentése nem elsősorban pénz 
kérdése. Az intézmény és tevékenysége jobb, célirányosabb szervezésével, az erőforrások 
hatékony felhasználásával, a hallgatók folyamatokba történő (szükséges és lehetséges mér-
tékű) bevonásával, s nem utolsó sorban a szabályok tiszteletben tartása mellett a hallgatók 
„partnerként” kezelésével, s ennek megfelelően követendő példát mutató magatartással sike-
resebben lehetne elérni, a valóban professzionális haderő kialakításához és fenntartásához 
szükséges jövendő tisztikar kialakítását, s rajtuk keresztül a személyi állomány igényeknek 
megfelelő biztosítását. 

A kérdőív, és az eddigi személyes tapasztalatok alapján elmondható, hogy a hallgatói 
állomány magával hozza az intézménybe a társadalomból, s szűkebb környezetéből azokat 
az értékeket is, amelyek nem egyeztethetők össze a katonatiszttel szemben támasztott, el-
sősorban etikai követelményekkel. Ugyanakkor, a szervezetbe lépésükkor még vonzónak 
tartják a katonai pályát, a cél elérése érdekében megoldandó kihívásként kezelik a szerveze-
ti élet sajátosságait, a pillanatnyi nehézségeket. A későbbiekben, a gyakorlatot látva rájön-
nek, hogy az addig „szentírásként” tisztelt szabályok betartása nélkül, vagy csak formális 
betartásával, immár kisebb áldozatok árán is, elérhetik céljaikat. Ennek következtében a ki-
bocsátásra kerülő állomány egyrészt csalódott lesz, mert egy igazi, jól felkészült katona he-
lyett, egy, a helyzetekhez jól alkalmazkodó, „ügyes” emberként kerül be a személyi állo-
mányba, másrészt továbbvíve azt a szemléletet amelyben szocializálódott, a karrierje meg-
valósításában nem arra törekszik, hogy egy teljes egészében „jó” katona váljon belőle, ha-
nem arra, hogy csak azokat a képességeit fejlessze, amelyekre az előmenetele érdekében 
szüksége lehet. Amennyiben továbbra is ez lesz a gyakorlat, nem lehet majd eredményesen 
és „költség hatékonyan” megoldani azt, a rotációs rendszert sem, amely az előmeneteli 
rendszer dinamizálásához szükséges.  

A tapasztalatok a múlthoz kapcsolódnak, ugyanígy a felmérés adatai is a múltban (2007) 
kerültek felvételre. Az intézmény szempontjából az eltelt kettő év eseményekkel és változá-
sokkal teli időszak volt, nem csak infrastrukturális szempontból, a szervezeti élet tartalma és 
jellege is megváltozott. A felmérésben érintett állomány egy jelentős része már kikerült az isko-
lából, több kevesebb küzdelemmel, de annál nagyobb lelkesedéssel végzi parancsnoki munká-
ját, vagy szakemberként vesz részt a szervezet folyamatainak tervezésében, szervezésében 
és végrehajtásában. Az Üllői úti bázis eladásra került, s azóta romhalmazzá vált, a két kar, a 
teljes állományával a Hungária körúti bázisra költözött. Megváltoztak az oktatási feltételek (új 
tantermek, új oktatástechnikai eszközrendszerrel), az elhelyezési feltételek (új építésű, modern 
elosztású és berendezésű körletek), a személyi környezet (a polgári hallgatók „tömegeivel” 
kerülhetnek nap, mint nap kapcsolatba) és megváltozott az előző bázison problémásnak jelölt 
étkeztetés rendszere is. Bár, személyesen már nem vagyok része az intézményi életnek, de 
ma is gyakran járok a (polgári és katonai) hallgatók közé, így ismerve véleményüket, általá-
nosságban (de nem részletekbe menően) tisztában vagyok azzal, hogy mi a véleményük a 

                                                 
186 A változásoknak megfelelő mentális felkészítés jelentőségét jelzi a Dr. Harai Dénes nyá. ezredes által publikált Társa-

dalom- és humántudományok az egyetemi képzésben című cikkben közölt cikk (66. oldal) Hadtudomány, 2007. évi 4. 
szám 62-67. oldal 
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változásokról, annak mely oldalát ítélik pozitívnak, és melyiket negatívnak. Összességében, a 
változásokat intézményi szinten jó irányúnak tekintik, ugyanakkor a haderő egészére vonat-
koztatva, továbbra is a „pesszimista” hangulat a jellemző. Mivel az átköltözés óta a polgári 
hallgatók is mélyebben belelátnak a katonai hallgatók napi életébe, elmondható, hogy vélemé-
nyük, sajnos nem pozitív. Alapvető problémaként azt látják, hogy a katonai hallgatók a délutáni 
és esti szabadidejükben, az intézmény szórakozó helyeit látogatják, ahelyett, hogy a tanulásra, 
az önképzésre fordítanák az időt. A látásmódjuk és véleményük jelzésértékű, megítélésem 
szerint figyelembe kell venni, hiszen ők fogják alkotni a „civil szféra” szellemi elitjét, s ma is, de 
a jövőben is nagymértékben tudják befolyásolni a haderőről kialakított képet. 

A felmérés eredményei, egy múltbeli képre alapulnak, melyben az értelmezésen ke-
resztül kíséreltem meg a pillanatnyi állapotokat ábrázolni. Bár az adatok kettő évesek, a hall-
gatók attitűdjei, gondolkodásmódja látszatra nem javult, a mai helyzet ebből a szempontból 
nem sokat változott, annak ellenére, hogy pezsgőbbé vált a „társadalmi élet” a hallgatók kö-
rében, szabadabbá váltak a jogok érvényesítése terén, és az eddiginél is jobban érvényre jut 
a „főiskolai hallgató” a „katonával” szemben. 

 
5.2. Részkövetkeztetések 
 
1. A hallgatói állomány szemléletmódját dominánsan befolyásolják a társadalmi 

események, a haderő szervezetében zajló változások, illetve azok hozadéka. 

2. A hallgatók elégedetlenségének legfőbb forrása, a haderő és szervezetbeli hely-
zetük, az a bizonytalanság amely körülveszi őket, és amelyet a jövőjüket tekintve 
kritikusnak éreznek. Nem érzik megbecsültnek magukat, nem érzik azt, hogy az 
intézmény állománya leendő pályatársként kezelné őket (a csapatoknál lévő állo-
mánnyal szemben általánosságban nincs ilyen tapasztalatuk). 

3. Az intézményben elsősorban az oktatást érzékelik, ezzel szemben nem látják 
azt, hogy az „ideáljuknak” megfelelő katonává nevelnék őket. Meghatározóan 
nem látják sem a személyes példamutatást, sem a tiszteletet velük szemben, 
ugyanakkor a katonai nevelésnek is a formai oldalát érzékelik. 

4. A pályaidentitás kialakításának részét képező „szocializációs foglalkozások” je-
lentősebb hányadát „üresnek” és értelmetlennek látják, ugyanakkor igényelnék 
azt, hogy ezekben az időszakokban tényleges és tartalmas katonai képzést 
kapjanak (interjú adataiból levont következtetés). 

5. Az intézményben töltött idővel arányosan, a hallgatók jelentős részénél a pá-
lyamotiváció csökkenése tapasztalható, melyben közrejátszik a pályán való ki-
látástalanság érzete, a haderő egészére jellemző általános morális „válság”. A 
motiválatlanság egyik lehetséges okaként, a  szervezeten belüli „személyte-
lenség” és „súlytalanság” jelölhető meg, melyet az bizonyít, hogy a pálya kez-
detén a „demotivált” állapot, a felelősséggel együtt járó beosztással, az új és 
rövid távon megnyíló bizonyítási lehetőségekkel megszűnik.  

6. Az intézménynek a délutáni időszak egy részének felszabadításával lehetősé-
get kellene teremtenie a tudományos munkára, a TDK rendszerében való aktí-
vabb részvételre. A visszaélések elkerülése érdekében, a szervezet lehetősé-
gei függvényében, olyan „témavezetői” felügyelet alatt végezhetnék a kutatást, 
amely a szakmai irányítás mellett figyelemmel kísérné, az erre fordítható idő 
célirányos kihasználását.  
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6. A kutatási eredmények összegzése 
 

A Magyar Honvédség és jogelőd szervezete, a Magyar Néphadsereg kötelékében el-
töltött szolgálati időm alatt lehetőség nyílt arra, hogy a téma vizsgálatának egy nem szok-
ványos perspektívájából rálátást nyerjek a katonai szervezetben dolgozók karrierjének 
gyakorlati hátterére. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen szolgálati helyem min-
denkor az oktatáshoz, kiképzéshez kötött, s lehetőséget biztosított arra, hogy a jövő, s a 
jelen időt tekintve múlt parancsnokainak pályakezdetét, karrierjének megvalósulást, nem 
egy esetben megtörését figyelemmel kísérjem. Az oktatási bázisok adta szellemi potenciál 
kedvező és termékeny légkört biztosított a vizsgálódásokhoz, elemzésekhez, s ha a követ-
keztetések nem is voltak mindig idő és helytállóak, tapasztalataimat gyarapította. A Ma-
gyar Honvédség „viharosnak” tekinthető időszakának aktív elszenvedőjeként, mint sokan 
mások, elszenvedője voltam az utóbbi húsz évet jellemző laktanyabezárásoknak. Szemé-
lyes érintettségem okán, de sorstársaimat figyelemmel kísérve, merült fel először a kérdés, 
mit is értelmezhetünk katonai karrier alatt, van -e egyáltalán általánosítható értelmezése, 
vagy csak az egyéni szubjektivitás dönti el, mennyire pozitív a fogalom tartalma. Az akkor 
kialakult véleményem, azóta sem változott meg: karrier az, amit annak tartunk. Nem az a 
lényeg, hogy miben nyilvánul meg, hanem az, ahogyan az egyén azt értelmezi, érzi, vagyis 
a mentális háttér, a tapasztalatok, a szocializáció során kialakult értékrend, összességében 
a gondolati háttér az, aminek meghatározó jelentősége van.  

Doktori tanulmányaim során többen érdeklődtek kutatási témámról, a címet elmondva 
értetlenül néztek rám, s némi cinizmussal közölték, még a magas beosztásban és rendfo-
kozatban szolgálók is, hogy az könnyű lesz, mert olyan nincs. Dolgozatom meg nem fo-
galmazott célkitűzése az lett, hogy bebizonyítsam, van karriermodellje a magyar Honvéd-
ségnek, de ezt nem a szervezetben kell befutni, hanem saját magunkban. Ennélfogva nem 
törekedtem, s ez érzékelhető a dolgozatban is, a karriermodellnek nevezett eljárásrendre 
és szabályrendszerre vonatkozó technikai elemzést készíteni, de ugyanígy nem foglalkoz-
tam a ma általánosnak tekinthető, és a Magyar Honvédség működését is átható külföldi 
gyakorlat elemzésével, adaptációs lehetőségeinek vizsgálatával, mert témám és megköze-
lítésem szempontjából ez irreleváns lett volna. Nézetem szerint, nincs sikeresen adaptál-
ható példa, minden átvett, adaptált eljárás magában hordoz olyan rejtett hibákat, amelyek 
előbb utóbb komoly fejtörést fognak okozni. Ennek oka természetes, más kultúrában, más 
körülmények között, más gondolati háttérrel születtek, nem a mi viszonyainkhoz igazodó 
szerves fejlődés eredményeképp jöttek létre, 

 A dolgozatban megítélésem szerint bizonyítást nyert, hogy a Magyar Honvédség-
ben van karriermodell, igaz annak működőképessége a jelen viszonyok között megkérdő-
jelezhető, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy haderőnk méretei nem biztosítják 
azt a mobilitást, amelyet a modell igényelne (s ezt, a bevezetés előtt látni lehetett). Ah-
hoz, hogy a rendszert valamilyen szinten helyre lehessen rázni, át kell gondolni a lehető-
ségeket, az elkötelezettségből adódó feladatokat és mindazokat a teendőket, amelyeket 
a nemzeti haderő megújítása érdekében tenni kell. Tisztázni kell azokat a viszonyokat és 
körülményeket, amelyek között, a haderő sikeresen felkészülhet a társadalom, az állam 
és a szövetségek elvárásainak teljesítésére, ugyanakkor a szervezetben dolgozók is úgy 
érzék, életük legértékesebb részét a haderőben töltötték el. Bár többször utaltam rá, de 
jelentősége miatt újra megemlítem, az új és jobb szervezet létrehozása érdekében min-
den érintettnek el kell gondolkodnia saját helyéről és szerepéről, a körülményekről és 
lehetőségekről. 
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6.1. A kutatás részeredményeinek összefoglalása, a hipotézisek igazolása 

Az értekezés, öt fejezetben vizsgálja a szervezeti karriermodell gondolati hátterét, az 
egyes fejezetek egy-egy szegmenset jelentenek a szervezeti működésből, ugyanakkor 
szemléletében mind az öt szegmensben megjelenik a homogenitásra törekvés hangsúlyozá-
sa, a célok letisztázásának jelentősége és a haderő belső és külső integrációs folyamatai 
felgyorsításának, eredményesebbé tételének szükségessége. A dolgozat kutatói alaphipoté-
zise is ezt tükrözi, de ugyanezen törekvésem támasztja alá, az alaphipotézis bontásával ki-
alakított öt elméleti és öt empirikus részhipotézisből álló rendszer. A dolgozatban törekedtem 
a hipotézisek igazolására, bár az összefüggésekből adódóan, ez nem fejezetenként történt 
meg, de meglátásom szerint az egyes részekben leírt információk, ezek kapcsolatai kifejtik 
mindazon gondolatokat, amelyek igazolják feltevéseimet.   

Az első fejezet célja, a szervezeti vezetés által célkitűzésként megfogalmazott 
professzionalitás fogalmának tisztázása, abból az indíttatásból, hogy az értelmezésen ke-
resztül megfoghatóak legyenek azok a jellemzők, amelyek lehetőséget adnak a szervezeti 
önvizsgálatra, de viszonyítási alapot nyújthat a szervezet tagjai, illetve potenciális tagjai 
számára is. Az értelmezésen keresztül feltárhatóak azok az indirekt hatású feladatok, ame-
lyek eredményeképp növelhető a haderő társadalmi elfogadottsága, elismertsége, ezáltal 
vonzereje. A fejezet második részében foglaltak rámutatnak azon sajátosságokra, amelyek 
indokolják az állomány hivatástudatának meglétét, s amely ismerete és megértése nélkül 
szinte lehetetlen a hatékony, megértő eszmecsere kezdeményezése a társadalom irányába. 
Ennek hiányában a haderő nem is várhatja el, hogy a társadalom a jelentőségének megfele-
lően kezelje a haderejét, illetve megbecsüléssel tekintsen annak tagjaira. A társadalom ér-
dektelensége, esetleg haderő irányába kifejtett ellenszenve a működési viszonyok felszínes 
ismeretéből fakad, s mivel oksági összefüggéseket nem ismernek, ezért a gondolkodásmód-
juk részben érthető, de az integráció mind a társadalomnak, mind a haderőnek fontos, ezért 
mindkét oldalról közeledni kell egymáshoz. A haderőnek hiteles tartalommal, hiteles médián 
keresztül kell bemutatnia azokat a viszonyokat amelyekben működik, azokat a célokat, ame-
lyeket el szeretne érni. Meg kell értetnie a társadalommal, azok a sajátos feladatok, amelye-
ket végre kell hajtania a társadalom védelme érdekében, sajátos eszközrendszerrel, sajátos 
módszerekkel és sajátos folyamatokban oldhatók meg. E nélkül nem egyeztethetők az érték-
rendek, nem azonosíthatók azok az értékkülönbségek, amelyek ellehetetlenítik a sikeres 
integrációt. Az értekezésben foglaltak e tények hátterét vizsgálva alapozzák meg azt, hogy 
kijelenthessem,  a sajátosságok teljes, analitikus felmérésének hiányából adódóan a harma-
dik elméleti, illetve harmadik empirikus hipotézisemet, csak részben tekintem igazoltnak, a 
konkrét és egzakt következtetések levonásához további vizsgálatok szükségesek.  

A nemzeti haderőnek szerencsére nem kell abban gondolkodnia, hogy, milyen módon 
hárítsa el az országra leselkedő katonai fenyegetést, de jelen állapotának fenntartását nem 
is indokolhatja azzal, hogy a közeljövőben valószínűleg nem kell számítanunk katonai táma-
dásra. A szervezet feladata, az ésszerűség határain belül olyan készültség és képességek 
fenntartása, amellyel a haderő háborús szervezete annyi idő alatt felállítható, működőképes-
sé tehető, amennyi éppen elég, a fenyegetettség elhárításában való részvételhez. Jelen 
helyzetben, bár mozgásba lendült a szervezet, de tehetetlensége folytán, még egészében 
nem tudott megmozdulni, s működéséhez szükséges külső erőforrásainak bizonytalan bizto-
sítottsága okán, nem képes azon belső folyamatokat elindítani, erősíteni, amelyek a szerves 
fejlődéséhez szükségesek lennének.  
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A Magyar Honvédség személyi állománya többnyire tájékozatlan a haderő folyamatairól, 
részben nem érdekli őket, részben a valós helyzet, a folyamatok hatótényezőinek és hatásme-
chanizmusainak „rejtettsége” miatt, nem is ismerhetik meg azokat. Szemléletüket alapvetően a 
szervezeti vezetés kommunikációjának tartalma és a valóság közötti „szakadék” határozza 
meg. Ez gyakorlat azt a feltevést erősíti, mintha a törekvés arra irányulna, hogy a haderőben 
munkavállaló, és nem hivatástudattal rendelkező katonák szolgálatára lenne szükség. 
Amennyiben mégsem ez lenne a szándék, úgy nem működik hatékonyan ebből a szempontból 
sem a szervezet információs és kommunikációs rendszere, pedig ez biztosítaná azt a tájéko-
zottságot, amelyre alapulhatna a szervezeti kötődés, de a társadalom „civil” tagja is ezen ke-
resztül ismerhetné meg azt, hogy mire fordítja azt a pénzt, amelynek más helyet is tudna talál-
ni. A szervezet kifelé irányuló tájékoztatási rendszere bár módszereiben szélesebbé vált, de 
tartalmában nem nyitott a rendszerváltás óta sem. A haderőről szóló információk felszínesek 
és némileg „szépítettek”, ezeket sugalmazzák a szervezet reklámozását szolgáló médiumok is. 
A „laikus” állampolgárt esetleg meg tudja fogni a reklámhatás, de a szervezetbe kerülésével 
előbb - utóbb rájön, hogy más a valóság. A csalódottság rombolóereje nagyságrenddel na-
gyobb, mint amit egy időlegesen megnyert szervezeti tag révén profitként elkönyvelhet a had-
erő. A külső feltételrendszer biztosítottságában meglévő problémák, és annak egyenes és 
közvetett szervezeti következményei nem biztosítják a haderő dinamikus fejlődését, a folyama-
tok maradéktalan és összhangban levő végrehajtását, ezért az első elméleti, illetve ehhez kap-
csolódó első empirikus hipotézisemet igazoltnak tekintem. 

Szorosan összefügg az első fejezet tartalmával s mondanivalójával a második fejezet-
ben tárgyalt téma, a haderő humánerőforrás gazdálkodásra irányuló tevékenységének tar-
talmi elemzése, társadalmi és szervezeti hátterének vizsgálata. Előrebocsátható, hogy a 
haderő szakembergárdája, a humánstratégiák koncepcionális hátterének kialakításakor el-
ismerésre méltó munkát végzett, az abban fellelhető hiányosságok alapvetően nem nekik 
tulajdoníthatók, hanem a kiszámíthatatlan, s ezáltal nem kalkulálható irányú és tartalmú, 
nagyfokú bizonytalanságot eredményező társadalmi és gazdasági feltételrendszer változása-
inak illetve ezek szervezeti kezelése terén mutatkozó hiányosságainak, illetve a feladat vég-
telen bonyolultságának, áttételesen ható összefüggéseinek. 

Talán elmondható, hogy a haderő átalakításának főbb és látványosabb elemei lezaj-
lottak, de a következményekkel még sokáig számolni kell, akár a szervezeti folyamatokat, 
akár az állományban meglévő „zavart” tekintjük. A rendezetlen viszonyok is hozzájárultak 
ahhoz, hogy a szervezet szakmai érdekeivel ellentétes tartalmú kiáramlás jellemezte, jel-
lemzi a haderőt, ugyanakkor a működés jogszabályi háttere nem tette (teszi) lehetővé az 
elvándorlás, a fluktuáció adminisztratív szabályozását. A szervezetfejlesztés  különösen, 
ha tágabban értelmezzük a kifejezést , eredményei részben időlegessé váltak, a megkez-
dett folyamatok végrehajtása sok esetben olyan mértékben ellehetetlenült, hogy az addigi 
eredményeket annulálva le kellett azokat állítani, esetleg felülvizsgálat és új irányok kijelö-
lésével módosított pályán haladhattak tovább. Ez egyrészt erősítette a bizonytalanság lég-
körét, másrészt azt az érzetet keltette, mintha szándékos, vagy a hozzá nem értésből, kon-
cepciótlanságból fakadó pazarlás történik. Különösen irritálóvá váltak a negatív jelenségek 
a szervezet azon tagjaiban, akik összevetették a hivatalos nyilatkozatok tartalmát, a médi-
ában megjelent információkat a valósággal. A kettő közötti különbségből fakadó hiteltelen-
ség, még sokáig ki fogja fejteni romboló hatását a szervezetre, s annak kultúrájára. Ebben 
a miliőben elérni azt, hogy a szervezet vonzó legyen az állomány (és a potenciális állo-
mány) számára, embert próbáló feladat, mely komoly kihívást jelent a szervezet humán 
szakembereinek. Az anyagi fedezet megteremtése megítélésem szerint már kevés, a hite-
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lességet kell visszaszerezni ahhoz, hogy az ígéretek és a koncepcionális törekvéseket hir-
dető nyilatkozatok „megérinthessék” a mai és leendő állományt. Amennyiben ezt nem 
sikerül biztosítani, úgy a "professzionális" haderő tagjai többségében megélhetési, és nem 
hivatásos jelleggel teljesítik szolgálatukat. 

A haderő egésze, az államigazgatás jogtudományra alapozott szabályai szerint működik, 
katonai szakmai feladatait a hadtudomány eredményeire alapozottan, ezek gazdasági hátterét 
a közgazdaságtudomány törvényszerűségeinek figyelembevételével kell biztosítani, személyi 
állományát a politikatudomány és a társadalomtudomány egyes területeinek diszciplinái szerint 
kell kezelni. Érzékelhető, hogy jelentősen eltérő érdekek és szabályok között kell működtetni a 
szervezetet, a döntések megfeleltethetőségét és komplex hatásait minden egyes esetben 
vizsgálni kell. Hiba csúszhat a rendszerbe, azonban szakmai tévedések nem követhetők el 
sem figyelmetlenségből, sem szándékosan. Bár természetes, hogy minden egyes szempont-
nak nem lehet egyidejűleg megfelelni, mégis törekedni kell arra, hogy indokolatlan és arányta-
lannak tekinthető sérelmet ne szenvedjen egyik „érdek” sem, az alternatívák kialakítása és 
szubjektív priorizálásán alapuló kiválasztása során. A jelenség kezelése egyértelműen azt kí-
vánja meg, hogy a szervezeti folyamatok racionalizációja, automatizálása mellett, kiemelt fi-
gyelmet érdemel az emberi tényező, illetve az általa hordott képességek köre, azok felszínre 
hozatalának, hasznosíthatóságának és fejlesztésének kérdése. Leszögezhető, hogy a jelen 
időszakban érvényes humánstratégia sokrétűen közelíti meg a személyi állománnyal kapcsola-
tos feladatokat, komplex és harmonikus rendszert alkotva. Mivel egyes szegmensei nem vég-
rehajthatók a mai körülmények között, szervezeti szinten inkább a stratégiákra jellemző hosszú 
időtávlatban érvényesíteni kívánt törekvést jelzik. 

A szervezeti innováció részese a társadalmi folyamatoknak, de a szinkronitásban 
kisebb - nagyobb eltérések vannak. A széleskörű érintettség okán, olyan társadalmi pár-
beszédre van szükség a haderő helyének és szerepének tisztázása kérdésében, amely-
nek eredményei hosszú távon megalapozzák és kiszámíthatóvá teszik a szervezeti mű-
ködés társadalmi támogatottságának morális és anyagi szintjét. Ugyanakkor a haderőnek 
is garanciális biztosítékokat kell ahhoz nyújtania, hogy a „szerződésben foglalt”, vállalt 
kötelezettségeinek eleget tesz. Ennek érdekében mind a társadalomnak, mind az állam-
nak felül kell vizsgálnia a haderőhöz való hozzáállását187, a haderő egészének ugyanezt 
kell tennie a másik két aktor irányába, emellett, az állomány minden egyes tagjának ön-
vizsgálatot kell tartania, helyének és szerepének, lehetőségeinek és szubjektíven értékelt 
feladatai meghatározásának érdekében. Amennyiben a vizsgálatok és az együttműködés 
eredményesen végrehajtásra kerül, elmondható lesz, hogy a haderő felléphet a társa-
dalmi és szövetségi integráció felé vezető út következő lépcsőjére, végrehajthatóvá vál-
nak a humánstratégiában foglaltak, de ez a tények ismeretében nem a közeljövő várható 
eseményei közé sorolandó. A szervezet remélhetőleg „átmeneti” működési zavarai, az 
erőforrások (ideértve az emberi erőforrást is) biztosítottságának és gazdaságos felhasz-
nálásának problémái miatt, jelenleg nem képes a munkaerőpiacról a kívánt mennyiség-
ben megszerezni a szükséges kvalifikációval rendelkező munkavállalókat. Mivel nem 
képes megtartani azokat a katonákat sem, akik a szervezeti tagságuk során megszerzett, 
a szervezetben jól hasznosítható tudás és képességek birtokában hagyják el a szerveze-
tet, igazoltnak tekintem második elméleti, illetve ehhez szorosan kapcsolódó második 
empirikus hipotézisemet. 

                                                 
187 A haderő társadalmi megítéléséhez ad érdekes adalékot Prof. Dr. Szabó János: „Volt- e királyi út az önkéntes haderőhöz” 

című cikke, Humán Szemle 2006. évi különszám, 214-239 oldal.  
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Az értekezés harmadik fejezetében tárgyalt teljesítményértékelési rendszer, bár ren-
deltetése szerint a karrier alapját képezné, a napi gyakorlat tükrében formális jelentőséggel 
bír. A fejezet, a rendszer egy elemén keresztül (Éves teljesítményértékelő lap) mutatja be 
azokat az anomáliákat, amellyel a rendszer egésze szemben áll az elméleti alapokkal, 
egyéni és szervezeti elvárásokkal és érdekekkel, a célszerűség követelményével. A példá-
nak vett eljárás illetve annak dokumentációjára alapozott elemzése rámutat arra a helyte-
len gyakorlatra, amely a társadalomban elterjedt, s a haderőben is elburjánzott, az alkal-
mazási környezetétől idegen rendszerek, eljárások szinte automatikus alkalmazása. Min-
den rendszer, így ez is, természetes fejlődésének (kialakításának) környezetéből kiragad-
va, még a legnagyobb alapossággal végrehajtott adaptációs vizsgálat mellett is hordoz 
olyan, esetleg apró, vagy jelentéktelennek tűnő eltéréseket, amelyek az új környezetben 
káros hatásokat váltanak ki. Ebben az értelemben nem mondhatók alaposnak az értékelési 
rendszert kidolgozók és alkalmazók, hiszen a problémák előre láthatóak voltak. Egy fontos 
dologgal talán nem számolhattak, az emberi tényezővel, amely az alkalmazás sikeressé-
gének alapvető feltétele188. A fejezetben szintenként és területekre bontva, az egyes prob-
lémákat külön elemezve mutattam rá a teljesítményértékelési rendszer buktatóira, illetve 
arra, milyen irányban kellene fejleszteni, átalakítani a rendszert úgy, hogy minden érintett 
igényét a lehető legnagyobb mértékben elégítse ki. A fejezetben foglaltak alapján, igazolt-
nak tekintem negyedik elméleti, illetve negyedik empirikus hipotézisemet. 

A karrier sokféleképpen értelmezhető189, a haderő vonatkozásában relevánsnak tar-
tott három aspektust tárgyalom a negyedik fejezetben. A haderő körülményeit befolyásoló 
anomáliák a szervezet humánerőforrás gazdálkodását is érintették, amely a szervezeti ké-
pességekre gyakorolt negatív hatásain túl ellehetetlenítették a karriermodell normális in-
tenzitású működését. A beosztás és rendfokozat összekapcsolásával, a beosztás szem-
pontjából értelmezett karrier csak horizontálisan értelmezhető, s ez egyben előfeltételét is 
jelenti a vertikális előmenetelnek. A szervezeti viszonyok dinamikus változása, a részben 
ehhez kapcsolódó kiáramlás következtében az előmeneteli rendszer dinamizmusa lelas-
sult. Ennek oka a viszonylag fiatalon magas pozícióba és rendfokozatba kerülés, a szemé-
lyi állomány kor szerinti szerkezetében beállt generációs hiány, az alacsony rendfokozatú-
ak és különösen a tiszthelyettesek körében beállt létszámcsökkenés, a kedvező nyugdíjle-
hetőséggel élők nagyarányú kiáramlása, valamint a szerződéses állomány pályaelhagyása 
illetve nem kellő számú szervezetbe kerülése. A karriermodell anomáliái azt sugallják az 
állomány számára, nincs kiszámítható jövőjük a szervezetben, sem életpálya, sem pálya-
kép formájában. Az aktuális problémák rövidtávú, „tűzoltás” jellegű kezelésével, bár az 
akkor jelentkező problémák „megoldásra” kerültek, de úgy tűnik ez hosszabb távlatban 
instabilitást eredményezett. 

A haderőben, a pálya kezdetén megszerezhető jövedelem magasabbnak mondható 
a társadalmi pályakezdő átlagnál, s ez különösen a tiszti kategóriában tekinthető igaznak, 
azonban a kezdeti előny néhány év alatt elolvad. A haderő jelenleg nem képes olyan jut-
tatási és ösztönzési rendszert finanszírozni, amely tekintve a szolgálatteljesítés sajátos-
ságait és körülményeit, széles körben vonzóvá tenné a szervezetet. A probléma nem 
kimondottan a mai gazdasági helyzet következménye, a haderő előtörténetét áttekintve 
megállapítható, hogy nem egyedi jelenségről van szó. A probléma nem sajátosan a kato-
nákat érinti, a köztisztviselői és közalkalmazotti bérrendszerekkel való harmónia révén 

                                                 
188 Erre utalnak is, a témával foglalkozó szakemberek, így Vilner Péter: „A teljesítményértékelés eredményei, továbbfejlesztés 

útjai” című cikkében; Szakmai szemle; 2007.2. szám, 110-124. oldal. 
189Utalva, Barsiné Pálmai Éva - Ponácz György: A globális tér alapján modulált posztmodern karrier kihívásai című 

konferenciaelőadására, „Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája”, SZIE, Győr, 2004.11.14. 
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visszahat a közigazgatási szférára. A megszerezhető juttatások nagysága mellett prob-
lémát jelent, hogy az előmenetel révén a jövedelemnövekedés nem arányos a pozícióhoz 
kapcsolódó felelősséggel, adott esetben a munka mennyiségével és komplexitásával. 
Nem tekinthető kielégítőnek a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó juttatási és ösz-
tönzési rendszer, ebből adódóan a szervezet megszerző és megtartó képessége vonat-
kozásukban kritikusnak mondható. A financiális támogatás alacsony szintje, és bizonyta-
lansága, de a szervezeti racionalitásra törekvés is megköveteli a haderőtől, hogy az erő-
forrásait gazdaságosan használja fel, s gazdálkodása a fenntartó részére is átlátható 
legyen. 

A haderő jövőjének parancsnoki állományával, annak gondolkodásmódjával, érték-
rendjével és haderőről (oktatási intézményről) kialakított véleményéről tartalmaz informáci-
ókat az ötödik fejezet, egy kérdőíves felmérés révén gyűjtött adatok elemzése köré fonva. 
A felmérés eredményei bizonyították, hogy a tiszti hallgatók pályakötődése időlegesen in-
stabil, melynek okai nem csak magában az oktatási intézményben keresendők, része van 
benne az általános társadalmi szkepticizmusnak, a haderőben meglévő bizonytalanságok-
nak is, de kimutatható egyfajta „tradíciókövetés” is, amelynek magyarázatát további kutatá-
sokon keresztül célszerű lenne feltárni. A kérdőívre adott válaszokból, az összefüggések-
ből kiderül, hogy a megkérdezett hallgatók jelentős része elégedetlen az intézményi és 
haderőbeli körülményeivel, a jövőre vonatkozó kilátásaival, ugyanakkor hiányolja a pályáról 
való elképzelésük szerinti megbecsülést, tiszteletet és azt a felelősséget, amelynek meg-
ítélésük szerint a képzést kellene jellemezni. A tapasztalataik és az elvárásaik közötti elté-
rés a képzés során megnő, a végzésük előtt várakozásokkal teltek, ugyanakkor általános-
ságban olyan pesszimizmus jellemzi őket, amely a valós felelősséggel járó beosztás betöl-
tésével átalakul. A fejezetben foglaltak alapján, ötödik elméleti, illetve ötödik empirikus hipo-
tézisemet is igazoltnak tekintem 

.A kutatói alaphipotézis a felsorolt és (egy kivétellel) általam igazoltnak tekintett részhi-
potézisekből épült fel, így az alaphipotézist is igazoltnak tekintem. 
 

7. Záró következtetések 

Sem racionálisnak, sem célorientáltnak nem tekinthető az a szervezet, amely nem 
használja ki az emberi erőforrás sajátos előnyeit, azt a szimbiotikus helyzetet, amelyben 
partnerré teheti a szervezetben dolgozó munkavállalókat. A szervezetek hatékonysági muta-
tóik javítása érdekében előtérbe helyezik a kvalifikált, szervezeti tapasztalatokkal rendelkező 
munkaerő megtartását, ugyanakkor rövidtávú érdekeik, a financiális nehézségek azonnali 
kezelése azt diktálja, hogy a munkaerő ellenértékét csökkenteni kell. Kezdetben pénzkímélő 
módszerekkel (cafeteria elemei190) kompenzálták az így kieső keresetet, de mára kiderült, 
ezek is jelentős terhet fognak róni a szervezeti költségvetésre, amennyiben megszűnik adó-
mentességük, illetve csökken annak mértéke. 

A haderő sincs különb helyzetben, mint a többi gazdasági szervezet, legfeljebb any-
nyiban, hogy az állam tulajdonában állva, annak feladatait végrehajtva, az állam gondos-
kodik létezési és működési feltételeinek meglétéről, minőségéről. Az állam feladata a 
társadalom irányítása, s ebben feladatai rendkívül összetettek. Az állam költségvetési 
forrásai nem korlátlanok, igények mindig meghaladják azt a mértéket, amelyből gazdál-
kodni tud, ennek megfelelően a haderő sem jut annyi pénzhez, amennyit a szaktárca ve-

                                                 
190 A rendszer haderőbeli alkalmazásának kérdésköréről bővebb elemzést Dr. Krizbai János: „Cafeteria a honvédségben” című 

cikkében lehet találni, Humán Szemle 2005/2. szám, 33-44. oldal. 
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zetése és a hivatás szakmai képviselői indokoltnak tartanának. Az államnak és a haderő-
nek egyaránt figyelembe kell vennie a nemzetközi kötelezettségeket, a szervezetfejlesz-
tésben elsőrendűen teljesítendő feladatnak tekintik ezeket, minden más igény, csak ezek 
kielégítettségének függvényében teljesíthető. Az állam, gazdasági helyzetét tekintve nem 
képes a szükséges fejlesztésekhez a pénzügyi hátteret biztosítani, így a haderőnek 
részben önmagának kell előkerítenie a működéséhez szükséges pénzt, emellett jelentős 
megszorításokat kellett alkalmaznia a működési költségek lefaragása érdekében. A mű-
ködési feltételek romlása, az egyre fokozódó teljesítményelvárások, és az azokkal szem-
be helyezkedő nominál és reálbércsökkenés arra késztette az állomány egy jelentős ré-
szét, hogy élve a kedvező jogszabályi lehetőségekkel, fiatalon nyugállományba vonuljon, 
vagy elhagyva a szervezetet, jobb lehetőségekkel kecsegtető munkahelyet keressen. 
Egyik megoldás sem kedvező a haderőnek, annak ellenére, hogy bizonyos mértékű rend-
fokozati felesleggel rendelkezik a szervezet, s így támogatható lenne az adott rendfoko-
zatot viselő a szervezet elhagyásában. A kiáramlás ezekben a rendfokozatokban is spon-
tán történt, nem a szervezeti, hanem az egyéni érdek volt a döntő. Bár a kedvező nyug-
díjlehetőséggel alapvetően azok élhettek, akiknek a szervezeti változások miatt szűnt 
meg a beosztása és nem tudtak számára más beosztást felajánlani (vagy ezt nem is igé-
nyelte), mégis sok olyan hivatásos katona is elhagyta a haderőt, akinek eredeti beosztá-
sa nem volt megszüntetendő. A szervezet elhagyása ebből az aspektusból szervezetileg 
támogatott menekülés volt, amelyben húzóerőként szerepelt a magas nyugdíj, nyomó-
erőként pedig, a munkahelyi viszonyok romlása, feszültségek, a nyugdíjrendszer megvál-
tozásának veszélye. Összességében, az a jelenség, hogy sokan éltek a haderő kedvező 
körülmények közötti elhagyásának lehetőségével, a kormányzat és a haderő vezetése 
részéről direkt és indirekt eszközökkel támogatottnak tekinthető. 

A kedvezőtlen folyamat a szerződéses állományban tragikus méreteket öltött, így ma 
is jelentős létszámhiánnyal küzd a szervezet. Nem képes a munkaerőpiacon olyan ajánla-
tokkal megjelenni, amelyekkel tömegesen vonzani tudná, a szokványosnál szigorúbb felté-
teleknek megfelelő munkaerőt. A szervezet, amennyiben nem tudja a kedvezőtlen folyama-
tokat kedvező irányba átfordítani, kénytelen lesz visszafogni, leállítani eddigi fejlesztéseit, 
lassítva az átalakítás ütemét, mely ismételten oda vezet, hogy nem tudja teljesíteni kitűzött 
céljait191. A szervezet technikai és technológiai rendszereivel, feltételeivel nem kerültek 
összhangba eddigi humánstratégiái, pedig az abban foglaltak ígéretesek voltak az állo-
mány számára, s az előzményeket tekintve nem csodálható, ha szkeptikus az éppen ér-
vényben levővel szemben. A szervezeti karriermodell jelentős elemnek tekinthető a hu-
mánstratégia vonatkozásában, az abban foglaltak jelzésértékkel bírnak a szervezet - em-
ber viszonya tekintetében. Nem vitatható, nem lehet minden esetben az emberi igények 
kielégítését előtérbe helyezni, de gondolati szinten, minden esetben az embernek kell a 
középpontban állnia, akár a vezetői szinteket, akár a végrehajtó állományt, vagy éppen a 
felemás jogviszonyban levő hallgatókat tekintjük. 

A Magyar Honvédség a társadalom integráns része, mégis komoly problémákkal küzd 
az integráció kérdésében. Értékrendbeli különbségek, bizalmatlanság és bizonyos fajta ön-
zés gátolja az eredményes és szoros kapcsolatok kialakítását. Kezdetben a Magyar Nép-
hadsereg örökségeként tekintettek a haderő alacsony társadalmi támogatottságának okára, 
mára ez, húsz év elteltével indokolatlannak tűnik. Az okokat mindkét félnek máshol, de közö-
sen kell keresnie. 
                                                 
191 A haderő munkaerő piaci jelenlétének, lehetőségeinek és törekvéseinek történeti áttekintésével foglalkozik Jaczó Katalin, „A 

Magyar Honvédség foglalkoztatás- és munkaerő-piaci politikájának története” címmel megjelent publikációjában, Társadalom 
és honvédelem 2006.3. szám, 5-23. oldal. 
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8. Új tudományos eredmények, és azok hasznosíthatósága 
 

Új tudományos eredmények 
 

1. A professzió „kifejezés” értelmezése révén feltártam azokat az irányokat, amelyek 
követésével a haderő célirányosabban, a társadalom szempontjából is eredménye-
sebben érheti el kitűzött céljait, emellett az állomány számára is hitelesebb tartalmú 
belső kommunikációt folytathat. 

2. Azonosítottam azokat a szervezeti sajátosságokat, amelyek ismeretében célirányo-
sabban erősíthető a haderő társadalmi integrációja. A katonai szervezet és a társa-
dalom értékrendi különbözőségéből adódó integrációs problémák feltárásával rá-
mutattam azokra a területekre, amelyek részletes elemzése és közös értelmezése 
lehetőséget biztosít a látens ellentétek feloldására, a haderő társadalmi presztízsé-
nek növelésére. 

3. Feltártam a szervezeti lojalitást befolyásoló azon tényezőket, amelyek minősége első-
sorban a parancsnoki magatartás és hozzáállás, a szervezeti szociális légkör, a szer-
vezeti kultúra függvénye. Meghatároztam azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárul-
hatnak az állomány kívánatos stabilitásának költséghatékony eléréséhez. 

4. Elemzésen keresztül bizonyítottam, hogy a haderőben alkalmazott teljesítményér-
tékelési eljárás alkalmatlan céljának teljesítésére, egyben meghatároztam egy új, a 
szervezeti és egyéni követelményeknek jobban megfelelő teljesítményértékelési 
rendszer elvi kidolgozási alapját. Bizonyítottam, hogy a teljesítmény pontos és 
helytálló definiálása, valamint a teljesítményértékelési rendszer egyöntetű megérté-
se, elfogadása, szabályainak kivételeket nem ismerő alkalmazása nélkül, a haderő 
teljes személyi állományára azonos mértékkel bíró és egyben igazságosnak tekint-
hető rendszer nem alakítható ki. 

5. Az adatok elemzésén keresztül bizonyítottam, hogy a tiszti hallgatói állomány pá-
lyához való kötődése a képzés során, a tapasztalatok bővülésével gyengül. Ugyan-
akkor bizonyítást nyert az a tény is, hogy ez a jelenség általánosabb és átfogóbb 
okokra vezethető vissza, mint az intézményi légkör és tevékenység, a képzés tar-
talma és formája bár, ezek is szerepet játszanak benne. 

 
A kutatás eredményeinek gyakorlati hasznosíthatósága, ajánlások 

 
A magyar társadalom a rendszerváltás óta folyamatos átalakuláson megy át, így intéz-

ményrendszere is változik. Az átalakulások természetes velejárója a bizonytalanság, így a társa-
dalmat érő hazai és nemzetközi hatások kiszámíthatatlansága, a közélet sokszor botrányosnak 
tekinthető eseményei, az állam racionalizálási törekvései és az azzal szembehelyezett, egyre - 
másra felszínre kerülő pazarlása bizalmatlanságot kelt a társadalomban. Ebben a környezetben, 
a haderő, mint az állam egyik fontos intézménye, nehéz helyzetben van, hiszen haszna békeidő-
szakban nehezen értelmezhető. Ugyanakkor, a katonai szervezet hozzájárul az ország nemzet-
közi elismertségéhez, a befektetési hajlandóság növekedéséhez és általánosságban véve az 
állami feladatok rendszereinek működéséhez. A haderő tagjainak fontos, hogy munkájukat, ál-
dozataikat ne csak anyagilag, hanem erkölcsileg is ismerjék el, az állam polgárai megbecsülés-
sel tekintsenek rájuk, ezen keresztül fontosnak lássák a katonai szervezet működésének 
hosszútávú biztosítását. A haderő működése minden demokratikus államban eltér a társadalmi 
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értékrend elveitől, de a társadalomnak tisztában kell lennie azzal, hogy ez a szervezet sajátos-
ságainak tudható be. Ennek megértetése állami és társadalmi feladat, de ebben szerepet kell 
vállalnia a haderőnek is, minden egyes katonája magatartásán és képességein keresztül bizo-
nyítania kell azt, hogy a rá fordított áldozat, nem haszontalan pazarlás. Különös felelősséggel bír 
a haderő parancsnoki állománya, hiszen a szervezet viszonyait szabályzó jogi háttér rendelke-
zései általuk öltenek testet a szervezet mindennapi életében. 

A haderő fejlesztésének támogatásához elengedhetetlen a célok világos meghatározá-
sa, a szervezeti viszonyok feltárása, s ezek vonatkozásában a feltétlen hitelesség. Ennek 
elérésére egyértelművé kell tenni, tisztázni kell azokat a fogalmakat, törekvéseket amelyek 
meghatározóak a haderő, és a benne szolgálók további sorsa szempontjából192. A fejlesztési 
terveknek összhangban kell lenniük a vállalt szövetségi kötelezettségekkel, és a reális gaz-
dasági - politikai lehetőségekkel, ennek révén biztosítható az a hitelesen közvetíthető193 
szervezeti stabilitás, amely biztonságot nyújt a pályán levőknek és a munkaerőpiacon meg-
élhetést keresőknek, alapot teremtve a szervezet kívánt szintű és, minőségű személyi állo-
mánnyal történő folyamatos feltöltéséhez. A Magyar Honvédség belső viszonyainak része-
sei, és pozíciójukból adódóan szerves alakítói a tisztek, amelyek utánpótlási bázisa a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. A professzionális haderő leendő vezetői azok a hallgatók, 
akik a mai körülmények között meglehetősen borúlátóak a jövőjüket tekintve, s ez, a pálya-
szocializáció szintje és folyamata szempontjából károsnak tekinthető. Az intézmény a mai 
viszonyokat nem képes semlegesíteni, ugyanakkor légkörével, belső folyamataival, követel-
ményrendszerével és annak következetes, minden polgárára kiterjedő betartatásával, a ka-
tonai nevelés eszközeivel nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy végzett hallgatóik az intéz-
ményben kialakult „pozitív” értékrenden alapuló életszemlélettel, egyénileg és szervezetileg 
is megalapozott ambíciókkal kezdjék pályájukat, új, „innovatív” erőt víve a haderőbe. 

Összességében, a kutatás folyamatában rögzített következtetések, a kutatási eredmé-
nyek direkt és indirekt módon hasznosíthatóak a haderő modernizálási folyamataiban, a tár-
sadalom és állam egységének megteremtésében. 
 

A témában javasolt további kutatási területek 
 

1. A hallgató állománynál érzékelhető demotiváltság lehetséges okai. 

2. A haderőn belüli emberi viszonyok problematikus területei, megoldási (feloldási) módjai. 

3. A társadalom haderő iránti érdektelenségének, negatív beállítódásának okai, befo-
lyásolásának szervezeti lehetőségei. 

4. A haderő rendfokozati szerkezetének átalakítási lehetőségei, a személyi állomány 
lehetséges reakcióinak, azok kezelési lehetőségeinek meghatározása. 

5. A haderő ösztönzési rendszere bővítésének új lehetőségei. 

6. A honvédelemben való szerepvállalás (szolgálatvállalás) állami és szervezeti kom-
penzációjának új lehetőségei. 

7. Az oktató (nevelői) munka hatékonyságának növelési lehetőségei a tisztképzésben.   

 

                                                 
192 A haderő átalakulásával kapcsolatos reakciók hátterére utal Dr. Krizbai János nyá. ezredes a „Rendszerek tündöklése és… 

vagy divathullámok?” című cikkében (22-25. oldal), Humán Szemle 2006. évi különszám, 15-29. oldal 
193 A haderő kommunikációs tevékenysége általánosságban és részleteiben is fellelhető Galambos Béla: Public Relation a 

hadseregben (A honvédség kommunikációjának szervezése) című könyvében, MH kiadvány, 2003.  
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	Kutatási célkitűzések
	 a haderő szervezeti sajátosságait.
	Megállapítható, a meglévő szervezeti képességek a szövetségben (a lehetőségeivel összevetve( méltó partnerré teszik haderőnket, de ugyanakkor továbbra is fennáll a kérdés, az elismertség fényében professzionálisnak tekinthetjük -e a mai Magyar Honvédséget, esetleg van -e még ebben a kérdésben megoldásra váró feladat? A válasz ( legalábbis számomra ( egyértelmű, a nemzeti haderő egésze (bár, bizonyos képességek teljesítésében, eljárásainak egy részében hordozza magában a professzionalitás jegyeit) nem tekinthető professzionálisnak. Úgy gondolom, hogy a működési körülményeket és az eltelt, viszonylag rövid időt tekintve ez nem is várható el, azonban az előbbiekben említett körülményeket, valamint a szervezet pillanatnyi állapotát figyelembe véve joggal merülhet fel a kérdés, az út amelyen a Magyar Honvédség halad, valóban elvezet a kívánt szintre? Vannak –e olyan kulturális hagyományaink, amelyeket felélesztve, erősítve professzionális haderővé válhatunk, vagy ezen a téren is importra szorulunk? A kérdések megválaszolása nem egyszerű, de a kísérlet erre, hozzásegíthet a célok rendszerének tisztázásához, s ennek megfelelően a teendők meghatározásához. Ehhez, tisztázni érdemes, mit jelent a professzionalizmus mint kifejezés, hogyan értelmezhető ez a Magyar Honvédség vonatkozásában.
	1.1.1. A professzió ismérvei

	1.1.2. A katonai szervezet sajátosságai
	A Magyar Honvédség a jogszabályok által teremtett lehetőségekkel élve továbbfejlesztette a rendszert, átalakítással létrehozta a szerződéssel foglalkoztatott katonákkal feltölthető beosztásokat, amelyeket toborzás útján kívántak feltölteni. Ennek „eredményességét” jól jelzik a következő adatok:
	A Magyar Köztársaság kormánya a 2183/1999. (VII. 23.) számú kormányhatározatban közzé tette álláspontját, mely szerint tudomásul veszi „a NATO 2001-2006. közötti tervezési ciklusára vonatkozó haderő fejlesztési javaslatokra adott magyar válasz tervezetét”, egyben felhatalmazta a honvédelmi minisztert, a fejlesztési célok meghatározását szolgáló tárgyalások lefolytatására. A tárgyalások során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a haderő-fejlesztési költségek nem haladhatják meg a költségvetési korlátokat és a fejlesztés nem eredményezheti a Magyar Honvédség létszámkeretének növekedését. A kormány elfogadta a honvédelmi tárca GDP részesedésben meghatározott költségvetési támogatási előirányzatának mértékét, mely 2000-ben 1,51% (előreláthatólag 192,3 Mrd Ft), 2001-ben 1,61% (előreláthatólag 223,6 Mrd Ft), 2002-ben 1,61% (előreláthatólag 243,2 Mrd Ft), 2003-ban 1,61% (előreláthatólag 265,2 Mrd Ft), 2004-ben 1,61% (előreláthatólag 287,9 Mrd Ft). A fentiek mellett, a határozat feladatul szabta a miniszternek, hogy készítse elő a Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztériumba való integrálását, a hatékonyabb költségfelhasználást és elszámoltatást lehetővé tevő működés, valamint a politikai döntéshozatal elsődlegességének biztosítása érdekében. Részben a kormányhatározatra utalva, született a HM azon utasítása, amelyben a „csapattagozat” kivételével, határozatlan időre szóló feltöltési korlátot rendelt el a miniszter, a szervezetben meglévő üres beosztásokra és munkakörökre. A haderő 2000-2010 közötti helyzetére, az átalakítási folyamatokra vonatkozó tervet a kormány, a 2120/2000. számú határozatában elfogadta. 


	A fenti tényezők és szükségletek meghatározása mellett, figyelembe kellett venni azokat a múltban lezajlott folyamatokat, s azok következményeit, amelyek az aktuális személyi feltételrendszert eredményezték. A tárca vezetése részéről történtek intézkedések a felmerülő problémák kezelésére, ezt támasztja alá a 42/2000. HM utasítás, amelyben a személyes szociális szolgáltatások tevékenységének bővítését, belső munkaerő kínálati-keresleti információs szolgáltatás létrehozását, az érintettek családtagjai elhelyezkedésének támogatása érdekében a területi munkaügyi központokkal, önkormányzatokkal, társadalmi és gazdasági szervezetekkel történő kapcsolat felvételét határozták meg az illetékesek számára. 
	Az állomány tagjáról évenkénti gyakorisággal kell teljesítményértékelést készíteni kivéve, ha az adott tárgyévben minősítést készítenek róla, illetve, ha szolgálati viszonyának megszüntetése folyamatban van, vagy a megszűntetésre intézkedés történt. A külön jogszabály által meghatározott vezetői beosztást betöltőkről kétévente vezetői értékelést kell készíteni.
	Minősítést kell készíteni az adott rendfokozatban eltöltendő minimális várakozási idő leteltét megelőzően rendfokozati kategória szerint:
	- a tisztekről,
	- a zászlósokról és törzszászlósokról,
	- a zászlósi beosztásba tervezett főtörzsőrmesterekről, továbbá az állomány tiszti, zászlósi rendfokozatot viselő tagjairól,
	Egyéb esetben: 
	- amennyiben felmerülne a szakmai alkalmatlanság lehetősége,
	- saját kérésre, amennyiben a kérelmező elfogadható indokot hoz fel kérelme alátámasztására,
	- jogszabályban meghatározott egyéb esetben,
	A minősítést nem kell végrehajtani, amennyiben az állomány tagjának kevesebb, mint öt éve van hátra a szolgálat felső korhatárának eléréséig.
	- személyi jellemzők: 1 szempontra a négyből,
	- általános katonai képességek: 2 szempontra a hatból,
	- szakmai felkészültség: 2 szempontra a hatból,
	- a választható értékelési csoportból: 2 szempontra a választott négyből.
	6.1. A kutatás részeredményeinek összefoglalása, a hipotézisek igazolása


