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A Magyar Honvédség karriermodellje 
 

A XXI. században a társadalmak további fennmaradásának, fejlődésének fontos 
feltételévé vált, hogy lehetőségeikhez igazítsák céljaikat. Az erőforrások szűkössége 
általános jelenség a világban, ahhoz, hogy a társadalmakban, és a társadalmak között 
továbbra is megmaradjon a békés fejlődés lehetősége, ésszerűsíteni kell az erőforrások 
felhasználását. Az ember, nem csak felhasználója a környezetnek, tevékeny szerepet 
tölt be, annak fennmaradásában, az élethez szükséges megújulásában. A társadalom 
folyamatai olyan gazdasági törvényszerűségekhez igazodnak, amelyek feszültséget 
eredményeznek a társadalmak egészében, a szervezetekben és az egyénekben. A 
problémák megoldása, újabb környezeti lehetőségek feltárásának és felhasználásának 
hiányában, az emberi gondolkodásmódban, és a meglévő, elérhető erőforrások fel-
használási lehetőségében rejlik. Az ember, mint a legértékesebb erőforrás kihasznált-
sága nincs összhangban a modern társadalmak eszmeiségével, így inkább „elhaszná-
lás”-nak tekinthető. Különösen fontos az ember, mint erőforrás, és mint szervezeti tag 
„megbecsülése” azokban a hivatástudatot igénylő szervezetekben, mint amilyen a mo-
dern haderő is. Amennyiben az ilyen szervezetek nem tudják az összhangot megterem-
teni a tagok igényei és a szervezet lehetőségei között, felborul az a belső egyensúly, 
amely esetükben, a társadalmi munkamegosztásban betöltött szerep teljesítéséhez 
szükséges. 

 
A tudományos probléma megfogalmazása 
 
A szervezeti működés hatékonnyá tételéhez elengedhetetlen a tagok lojalitása, 

amelynek eléréséért tennie kell a szervezetnek. Nem pusztán anyagi kérdés a szerve-
zeti kötődés szintje, alapvetően a szervezet értékrendjén, működési mechanizmusain, 
belső viszonyain múlik, hogy mennyire tudnak a szervezettel azonosulni a tagok. A Ma-
gyar Honvédség, a rendszerváltás óta eltelt húsz év alatt számos átalakítással mennyi-
ségileg a töredékére csökkent, ugyanakkor minőségileg nem nőtt a többszörösére. A 
humán erőforrás gazdálkodásában tapasztalható folyamatos anomáliák arra utalnak, a 
haderő nem képes jelentős vonzerőt képviselni a munkaerőpiacon. A társadalom anyagi 
áldozatai ellenére, nem sikerül kvalifikált személyi állománnyal feltölteni a Magyar Hon-
védséget, emellett, a humán erőforrások terén szerkezeti problémákkal is meg kell küz-
denie a szervezetnek. Joggal tehető fel a kérdés, miért nem tudja a haderő magához 
vonzani a munkaerőpiacon keresztül, azt az állományt, amely szükséges lenne a hazai 
és nemzetközi kötelezettségek teljesítéséhez? A Magyar Honvédség kidolgozott és jól 
felépített koncepciókat fogalmaz meg a személyi állomány szervezeti érdeknek megfe-
lelő kötődésének kialakításához, de ezek a valóságban alig működnek. A tapasztalatok 
azt mutatják, a haderő humánstratégiájában kitűzött célok, és a napi gyakorlatban ész-
lelt helyzet jelentősen eltér. Kérdés az, elemzésen keresztül igazolható −e, hogy a Ma-
gyar Honvédség karriermodellje hátterének vizsgálatából levonhatóak olyan általános 
és speciális következtetések, amelyek azt bizonyítják, a szervezet belső feltételrend-
szere elégtelen a személyi állomány szervezeti kötődésének erősítéséhez?  
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Kutatói hipotézisek 
 

Az alaphipotézis szerint, a Magyar Honvédség jelenleg működtetett karriermodellje cél-
irányos átalakításához szükséges az, hogy a szervezet igazodjon a belső és külső környezet 
elvárásaihoz, a professzionalitás minőségi követelményeihez. Az alaphipotézis bizonyítása 
az alábbi részhipotézisek igazolásán keresztül történt: 

  
Elméleti részhipotézisek 
 

1. A Magyar Honvédség belső és külső feltételrendszere nem kedvező a haderő-
től elvárt képességek kialakításához. 

2. A Magyar Honvédség nem képes hatékonyan kihasználni azokat, az emberi 
erőforrásai által birtokolt képességeket, amelyek hozzásegítenék a szerveze-
tet a társadalmi integráció teljesebbé tételéhez, a szakmai tudás és a morális 
hozzáállás terén megvalósítandó professzionalizmushoz. 

3. A haderő markánsan megjelenő sajátosságainak ismerete nélkül a társadalmi 
integráció hatékonyságának növelése nem oldható meg, csak oly módon, 
amely a társadalom vagy haderő irracionális mértékű sérelmével járna együtt. 

4. A Magyar Honvédség teljesítményértékelési rendszere összetevőiben nem al-
kalmas az egyéni teljesítmények megítélésére, ennek értelmében nem biztosít 
hiteles alapot az előmenetelre, a szervezeti tagság fenntartására illetve meg-
szüntetésére vonatkozó döntések meghozatalához. 

5. A Magyar Honvédség tiszti utánpótlásának bázisát szolgáló intézmény nem 
képes a hallgatói állomány szervezeti lojalitásának hatékony fejlesztésére. 

 
Empirikus részhipotézisek 
 

6. A financiális támogatás összege (elismerve az erőforrások hatékony szerve-
zeti felhasználásának alacsony szintjét), és biztosításának kiszámíthatatlan-
sága nem teszi lehetővé a téma szempontjából releváns szervezeti humán-
erőforrás gazdálkodás szervezeti érdeknek megfelelő hatékonyságúvá tételét. 

7. A szervezet munkaerő piacon érvényesítendő megszerző képessége nincs 
azon a szinten, amely révén a szervezet működéséhez szükséges „minőségi” 
munkaerő megszerezhető lenne. A szervezeti tagok vonatkozásában értelme-
zett megtartó képesség szintén olyan alacsony szintű, amely nem teszi lehe-
tővé a tapasztalati tudás átadását, fejlődési potenciál kialakításához elenged-
hetetlen hasznosítását, a társadalmi és szövetségi integráció hatékonyságá-
nak növeléséhez szükséges konvertálását illetve fejlesztését. 

8. A haderőt leíró jellemzők tartalmi specifikumainak megfelelő szervezeti érték-
rend olyan mértékben eltérő a fenntartó társadalom vélt, vagy valós érdekeit 
szolgáló értékrendjétől, hogy ez az eltérés komoly mértékben befolyásolja a 
társadalmi integráció, mindkettőnek fontos hatékony végrehajtását. 
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9. A haderőben meglévő szervezeti feltételek, az állomány egészével szembeni elvá-
rás rendszer, a vezetői (értékelői) felkészültség és valós lehetőség nem teszi al-
kalmassá az alkalmazott teljesítményértékelési rendszert arra, hogy ez alapján ob-
jektív döntést lehessen hozni, az állomány tagjának előmenetelére vonatkozóan. 

10. A tiszti hallgatói állomány szervezeti kötődése a képzés folyamán csökken, a 
hivatástudat intézményi kialakítása alacsony hatékonyságú. 

 
Kutatási módszerek 

 
A téma összetettsége lehetővé teszi, s egyben megkívánja a széleskörű tájékozottságot 

akár az elméleti háttér, akár a napi gyakorlat terén. Ennek megfelelően a kutatás módszereiben 
egyaránt szerepet kapott a vonatkozó szakirodalom tanulmányozása, az összegyűjtött dokumen-
tumok saját szempontú elsődleges és másodlagos elemzése, az irányított és nem irányított inter-
júk során begyűjtött információk feldolgozása. Az empirikus kutatás alapját a kérdőíven keresztüli 
felmérések eredményeinek saját szempontú elemzése adta. Az empirikus kutatás eredményei − 
az objektivitás követelményét szem előtt tartva − összevetésre kerültek a katonai pálya gyakorlá-
sa során szerzett tapasztalatokkal, melynek eredménye az adatok értelmezésében jelenik meg. 
Jellemzően ellentétesek voltak az adott kérdésben fellelhető hivatalos és nem hivatalos állásfog-
lalások, sok esetben, még akkor is, ha a forrásnak számító személy ugyanaz volt. Ezekben az 
esetekben, az információk validálására a kérdéses terület többirányú megközelítését, a tények 
és az „elmélet” összevetését, az eltérések okainak vizsgálatát alkalmaztam. A belső összefüg-
gések feltárásánál az analízis, a tudományos eredmények kialakításánál a szintézis módszer 
alkalmazása került középpontba. Összehasonlító vizsgálat módszerével kerültek összevetésre a 
dokumentumokban rögzített információk és a vonatkozó, tény jellegű tapasztalatok, az integráció 
témakörében a társadalom és haderő egyes szegmensei, jelenségei. A kutatás alapjainak meg-
teremtéséhez, az eredmények értékeléséhez, a következtetések levonásához áttanulmányoz-
tam a releváns szakirodalomként kezelhető szakcikkeket és kiadványokat, internetes forrásokat. 
Betekintést nyerhettem több, a témához kapcsolódó hazai kutatásba, mely eredményeinek má-
sodelemzése során levont következtetéseim hozzájárultak a vizsgálatok szemléletének, irányai-
nak és módszereinek kialakításához. 

Kutatási célkitűzések 
 
A kutatás irányának meghatározásánál a fő cél az volt, hogy feltárjam azt a gondolati hát-

teret, amely közvetve és közvetlenül befolyásolja a szervezet által biztosított karrierlehetősé-
geket. Ennek értelmében, a Magyar Honvédségben alkalmazott karriermodell technokratikus 
megoldási módjának indirekt kritikai elemzése inkább eszköznek tekinthető, mintsem célnak. 
Ebből kiindulva, a vizsgálat tárgya alapvetően a szervezet működését befolyásoló belső és 
külső körülmények olyan szemléletű és módszerű elemzése, amely alapján meghatározható 
az a gondolati háttér, amelynek figyelembevételével kialakíthatók azon viszonyok és eljárások, 
amelyek hozzásegítik a szervezetet a hosszú távú célok és rövid távú intézkedések olyan 
harmonikus összhangjának megteremtéséhez, amellyel direkt és indirekt módon kialakítható, 
növelhető a szervezeti tagok lojalitása. Ebből az aspektusból közvetett célnak tekintem az 
olyan − következtetések felhasználásával kialakított − ajánlások megfogalmazását, amelyek 
kézzelfogható módon hozzájárulhatnak, a feltételrendszerek változásaihoz jobban igazodó 
szervezeti karriermodell kialakítására vonatkozó vezetői döntésekhez.   
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A témakör alaposabb vizsgálata, az összefüggések feltárása és elemzése, a levont következ-
tetések alkalmazhatóságának biztosítása érdekében, a kutatás elé az alábbi célrendszert tűztem ki: 
 

a) Értelmezni:  

• a hivatás, a professzió kifejezés haderőbeli aspektusait; 
 

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; 

• a tiszti hallgatók pályaidentitását befolyásoló tényezőket; 

 
c) Elemezni: 

• a „professzió”-fogalom tartalmi összetevőit; 

• a haderőben alkalmazott, a karriert döntően befolyásoló teljesítményértékelési rendszert; 

• a szervezeti humánstratégiát, annak végrehajtási feltételrendszerét. 

 
d) Meghatározni: 

• a haderő szervezeti sajátosságait; 
 
Az értekezés felépítése 
 
Az értekezés a bevezető részen túl a kutatási céloknak megfelelően hat fejezetből épül fel. 

Az első fejezetben tisztázni kívántam a professzionalizmus értelmezését a haderőre 
vonatkoztatva, illetve a haderő főbb sajátosságainak meghatározásával a szervezet társa-
dalmi integrációjának sikeresebbé tételéhez viszonyítási alapot nyújtottam. 

A második fejezet áttekintés jelleggel vizsgálja a haderő belső viszonyait, és külső kö-
rülményeit a humánstratégiák illetve azok megvalósulását befolyásoló körülmények elemzé-
sén keresztül. A fejezetben szereplő összefüggések feltárásán keresztül meghatározhatók 
azok a kritikus jelenségek, amelyek a jelen időszakra vonatkoztatott humánstratégia megva-
lósíthatóságát befolyásolják. 

A harmadik fejezet kritikai elemzésen keresztül vizsgálja a haderőben alkalmazott telje-
sítményértékelési rendszert, kiemelve célszerűségének és alkalmazhatóságának korlátait 
emberi és szervezeti oldalról. 

A negyedik fejezet a Magyar Honvédség vonatkozásában vizsgálja a karrier értelmez-
hetőségét, összeveti a szervezeti karriermodellt a haderő lehetőségeivel és érdekeivel, fel-
tárja a jelenlévő anomáliákat. 
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Az ötödik fejezet a tiszti hallgatói állomány haderőről kialakított képét, illetve az abban 
tapasztalható változásokat vizsgálja, rámutatva arra, hogy a hivatásos haderővel szembeni 
morális elvárásokhoz, a tiszt haderőbeli szerepéhez mérten nem kielégítő a hallgatók hiva-
tástudatának kialakítása érdekében tett intézménybeli intézkedések. 

Az értekezés záró részében az összegzett következtetések, az ezekre (is) alapuló új tu-
dományos eredmények, valamint ezek hasznosítására vonatkozó ajánlások kerültek rögzítésre. 

Összegzett következtetések 
 

1. Az önkéntességen alapuló szolgálatvállalás, csak az első (s a legkönnyebb) lépés a 
professzionális haderő kialakításához, a további lépések idő és erőforrás igényesek, melyek 
sikere minden érintettől függ. Egyaránt szemléleti átalakulásra van szükség a társadalom és 
politika egésze, a haderő szervezeti vezetése és személyi állománya részéről. Ehhez, az át-
alakuláshoz viszonylagos stabilitásra, s az ehhez társuló hitelességre van szükség. 

2. A szervezeti kultúra váltása olyan alapvető feladat, amely nélkül nem jöhet létre a 
professzionális haderő. A hagyományos katonai értékek erősítése mellett, a társadalomnak 
és a haderőnek méltóképpen meg kell becsülni katonáit, mind anyagilag, mind erkölcsileg. A 
pályakötődést az objektív alapokon nyugvó teljesítményméréssel és értékeléssel, az arra 
alapuló szervezetbeli érvényesülés kiszámíthatóságával, valamint a pozíciók „értékéhez” 
kapcsolódó ösztönzési elemekkel kell elérni. 

   3. A Magyar Honvédség társadalmi integrációja akkor lehet hatékonyabb, ha a társa-
dalom érzi, és érti a haderő helyét és szerepét az állam és társadalom fennmaradásában, az 
eredmények és lehetőségek megőrzésében. A haderőnek működési viszonyain, személyi 
állományának felkészültségén és magatartásán, médiaszereplésein keresztül kell hitelesen 
bizonyítani azt, hogy kiérdemli a társadalmi megbecsülést, rászolgál a figyelemre és áldo-
zathozatalra. Ennek érdekében, a Magyar Honvédségnek a külsőségeken és belső viszo-
nyaiban egyaránt a rendezettséget és fegyelmet, hitelességet és megbízhatóságot, s nem 
utolsósorban az ésszerű takarékosságot kell tükröznie. 

4. A haderő képességeit a személyi állomány jelenlegi és jövőbeli képességei és mo-
rálja tükrözi. A haderő megújításának folyamata technokratikus eszközökkel és eljárásokkal 
megoldható feladat, az ehhez kapcsolódó humánstratégiák emberi vonatkozásai meghatá-
rozzák az így kialakított szervezet képességeit. A stratégiák elméletben egymásra épülnek, a 
gyakorlati megvalósulásban a humánstratégiák pozíciója gyengébb, végrehajtásuk kevésbé 
következetes. Az ebből adódó eltérések folyamatos megújításra kényszerítik a humánstraté-
gia tartalmi elemeit, ennek okán hiteltelenné válnak a célkitűzések, instabillá válnak a szer-
vezeti viszonyok. A haderő vonzerejének alacsony szintje, részben az ösztönzési rendszer 
(vélt és valós) piacképtelenségének, részben a szervezeti bizonytalanságnak tudható be. 

5. A haderő hivatásos állományában tapasztalható kiáramlás alapvető oka az állam és 
a szervezet erre irányuló direkt támogatása (lehetőségek) és indirekt kényszerítő ereje (kö-
rülmények, munkafeltételek, kedvező lehetőségek elveszítésének lehetősége). A támogató 
lehetőségek ellensúlyozására stabilizálni kell a szervezeti folyamatokat, a szervezet érdekei-
nek megfelelő ideig vonzóvá kell tenni a szervezeti tagságot, annak fenntartását, hitelessé 
és kiszámíthatóvá kell tenni a katonai pályát, hogy arra valóban sikeres pályaképként illetve 
életpályaként tekintsen az állomány. 
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6. A képző intézmény, bár alapvető feladata lenne, feltételrendszerével és működési fo-
lyamataival, légkörével nem képes hatékonyan erősíteni a tiszti hallgatók pályaidentitását. Az 
intézmény által biztosított „burok” nem tudja elszigetelni a hallgatói állományt a haderő vi-
szonyaiban érvényesülő negatív jelenségektől, különösen a jövőre vonatkozó kilátások bi-
zonytalanságaitól. A hallgatók pesszimizmusa, a rendszerváltás előtti időszakhoz viszonyítva 
alig változott, ennek okaként csak részben tehető felelőssé az intézmény illetve a haderő. 

 
Új tudományos eredmények 

 
1. A professzió „kifejezés” értelmezése révén feltártam azokat az irányokat, amelyek 

követésével a haderő célirányosabban, a társadalom szempontjából is eredmé-
nyesebben érheti el kitűzött céljait, emellett az állomány számára is hitelesebb 
tartalmú belső kommunikációt folytathat. 

2. Azonosítottam azokat a szervezeti sajátosságokat, amelyek ismeretében célirányosab-
ban erősíthető a haderő társadalmi integrációja. A katonai szervezet és a társadalom ér-
tékrendi különbözőségéből adódó integrációs problémák feltárásával rámutattam azokra 
a területekre, amelyek részletes elemzése és közös értelmezése lehetőséget biztosít a 
látens ellentétek feloldására, a haderő társadalmi presztízsének 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 megér-
tése, elfogadása, szabályainak kivételeket nem ismerő alkalmazása nélkül, a 
haderő teljes személyi állományára azonos mértékkel bíró és egyben igazságos-
nak tekinthető 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. 
Ugyanakkor bizonyítást nyert az a tény is, hogy ez a jelenség általánosabb és át-
fogóbb okokra vezethető vissza, mint az intézményi légkör és tevékenység, a 
képzés tartalma 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, de a 
társadalmat érő hazai és nemzetközi hatások kiszámíthatatlansága, a közélet sokszor botrá-
nyosnak tekinthető eseményei, az állam racionalizálási törekvései és az azzal szembehelye-
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zett, 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 békeidőszakban nehezen értelmezhető. Ugyanakkor, a katonai szervezet 
hozzájárul az ország nemzetközi elismertségéhez, a befektetési hajlandóság növekedésé-
hez és általánosságban véve az állami feladatok rendszereinek működéséhez. A haderő 
tagjainak fontos, hogy munkájukat, áldozataikat ne csak anyagilag, hanem erkölcsileg is is-
merjék el, az állam polgárai megbecsüléssel tekintsenek rájuk, ezen keresztül fontosnak lás-
sák a katonai szervezet működésének hosszútávú biztosítását. A haderő működése minden 
demokratikus államban eltér a társadalmi értékrend elveitől, de a társadalomnak tisztában 
kell lennie azzal, hogy ez a szervezet sajátosságainak tudható be. Ennek megértetése állami 
és társadalmi feladat, de ebben szerepet kell vállalnia a haderőnek is, minden egyes katoná-
ja magatartásán és képességein keresztül bizonyítania kell azt, hogy a rá fordított áldozat, 
nem haszontalan pazarlás. Különös felelősséggel bír a haderő parancsnoki állománya, hi-
szen a szervezet viszonyait szabályzó jogi háttér rendelkezései általuk öltenek testet a szer-
vezet 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 
meghatározók a haderő és a benne szolgálók további sorsa szempontjából. Olyan terveket 
kell készíteni, amelyek összhangban vannak a vállalt szövetségi kötelezettségekkel és a 
lehetőségekkel, ennek elérése biztosíthatja azt, hogy a haderő olyan stabilitást nyújtson a 
pályán levőknek és a munkaerőpiacon megélhetést keresőknek, amely révén kialakítható a 
személyi állomány kívánt szerkezete. A Magyar Honvédség belső viszonyainak részesei, 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. 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 hozzájárulhatna ahhoz, hogy végzett hallgatóik pálya-
kezdőként megalapozzák karrierüket, szemléletükkel és gondolkodásmódjukkal új, „innova-
tív” erőt vigyenek beosztási helyeikre. 

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 
 

A hallgató állománynál érzékelhető demotiváltság lehetséges okai. 

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

A társadalom haderő iránti érdektelenségének, negatív beállítódásának okai. 

A haderő rendfokozati szerkezetének átalakítási lehetőségei, a személyi állomány lehetsé-
ges reakcióinak meghatározása. 

A haderő ösztönzési rendszere bővítésének új lehetőségei. 
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A honvédelemben való szerepvállalás (szolgálatvállalás) állami kompenzációjának új 
lehetőségei. 

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

 
Szakmai és tudományos önéletrajzi adatok 

 
SZEMÉLYES ADATOK Születési adatok 1961.05.09. Pécs 

 Lakcím 2000 Szentendre, Rózsa köz 1/4. 

 Telefon 06 20 468 9526 

 E-mail kolossa.laszlo@zmne.hu 

VÉGZETTSÉGEK 1999  - 2003 Pécsi Tudományegyetem TTK FEEFI 
okleveles humánszervező (MsC) 

 1996 - 1998 ZMNE Szárazföldi haderőnemi szak 
hadműveleti - harcászati képesítésű tiszt (MsC) 

 1994 -1995 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia  
Dandár törzstiszti tanfolyam 

 1979 -1983 Kossuth Lajos Katonai Főiskola 
gépesített lövész tiszt; testnevelő tanár 

 1998 - 2006 Szakmai (oktatással összefüggő) tanfolyamok 

IDEGEN NYELVISMERET 1998 Angol katonai szakanyaggal bővített  
felsőfokú „C” típusú 

 1996 Orosz katonai szakanyaggal bővített  
alapfokú „C” típusú 

INFORMATIKAI ISMERETEK 2002 ZMNE 
„Számítástechnikai szoftver üzemeltető” szakképesítés 

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG 2004 - 2006 Szent László Ifjúsági Szövetség, főtitkár 

TUDOMÁNYOS TAGSÁG 1997 - Magyar Hadtudományi Társaság 
hadműveleti-harcászati szakosztály 

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG 2007 - ZMNE Vezetéstudományi tanszék, (külső óraadó) 

 1998 - 2007 ZMNE Vezetéstudományi tanszék 
(egyetemi tanársegéd, adjunktus) 

 1991 - 1996 KLKF Gépesített lövész tanszék 
(főiskolai tanársegéd) 

 1983 - 1991 Mészáros Lázár Kiképző Központ 
kiképző főtiszt 

 
 

Kutatási terület 
 
A katonai karrier összetevői, a katonai vezetés sikertényezői, a katonai vezetés szemé-

lyiségi követelményei, a katonai vezetővel szemben támasztott követelmények békében és 
háborús viszonyok között, a szervezeti humánerőforrás gazdálkodás összetevői és rendsze-
re, a katonai és politikai vezetés etikai kérdései 
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A témában készített saját publikációk jegyzéke 

 
o A motiváció és karrier kapcsolata, Kard és Toll 2005/1. szám  
o A szervezeti változások végrehajtásának folyamata ,( Kard és Toll 2005/2. szám 

o Humán erőforrás fejlesztés a Magyar Honvédségben, Kard és Toll 2006/1. szám  

o A Magyar Honvédség munkaerő piaci marketingje, Kard és Toll 2006/2. szám  

o A professzionalitás kihívásai a tisztképzésben, „NEW CHALLENGES IN THE FIELD 
OF MILITARY SCIENCES 2007”, 5 TH INTERNATIONAL CONFERENCE, Konferen-
ciaelőadás (Megjelent: Konferenciakiadványban 2007.) 

o Az ösztönzés lehetőségei alegységszinten I., Kard és Toll 2007/2. szám  

o The Hungarian Home Defence Force in Transition (Az átalakuló Magyar Honvéd-
ség), Bolyai Szemle 2007/2. szám. 

o Az ösztönzés lehetőségei alegységszinten II., Hadtudományi Szemle 2008/1. szám  
o A haderőátalakítás emberi oldala, Hadtudományi Szemle (megjelenés alatt)  
o Az egyéni képességek szerepe a haderő megújulásában, Hadtudományi Szemle 

(megjelenés alatt)  

o Csoportban és konfliktusban (Előmeneteli tanfolyami tananyag, HM HVK) 

 

 
 
 


