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„A Nagy Szétbomlást a »Nagy Újjászervezıdésnek« kell 

követnie. Az ember ugyanis eredendıen erkölcsös és társas 

lény, aki a történelem minden hasonló megrázkódtatását 

követıen létrehozta új normarendszerét, egy olyan új 

erkölcsöt, amely kereteket adott számára a megváltozott 

körülmények között…” 

Francis Fukuyama: A Nagy Szétbomlás 

(Az emberi természet és a társadalmi rend 

újjászervezése) 

BEVEZETÉS 

Napjaink posztmodern társadalmában is zajlik az a folyamat, melynek során az ipari 

forradalom által determinált ipari társadalmat felváltja a kommunikációs forradalom 

szülte információs társadalom. A gazdaságban ma már a profitszerzés egyre inkább a 

szolgáltatásból és nem a termelésbıl származik  

Vaclav Havel – a Cseh Köztársaság volt elnöke – egy nyilatkozatában ezzel az 

átrendezıdéssel kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy „...a modern kor véget ért, 

hiszen számos jelét láthatjuk annak, hogy átmeneti korban élünk, amikor úgy tőnik, 

valami megszőnıben, valami más viszont fájdalmasan születıben van. Mintha valami 

szétporladva bomlana és kimerülne, valami más viszont, noha még alig kivehetıen, 

kibontakozna a romokból.” 

Francis Fukuyama – japán szociológus – fent említett könyvének bevezetı soraiban a 

gyors és igen intenzív társadalmi és gazdasági változást illetıen a folyamat negatív 

kísérı jelenségei között említi: „a növekvı bőnözést, a családszerkezet jelentıs 

átalakulását illetve szétesésesét, a növekvı mértékő munkanélküliséget, magas 

inaktivitási rátát a nemzetgazdaságokban és a tömeges elszegényedést. Megállapítja, 

hogy az individualista kultúra, (én központú) térhódítása zavarja az igazi közösségek 

újjászervezıdését, a család, a rokoni kapcsolatok, a baráti kör – mint primer 

szocializációs közeg – megerısödését, hatékony mőködését, sokszor ellehetetlenítve 

azt a szocializációs folyamatot, amely pótolhatatlan a személyiség fejlıdésében.”  

A modernizációs kihívás tehát ismételten adott, mégpedig annak függvényében, hogy 

Magyarországon a modernitást hosszú ideje egyfajta megkésettség is jellemzi. A 
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reformok tekintetében gyakran választottuk és választjuk a szervetlen fejlıdés útját, a 

forradalmakat a kiérlelt szerves fejlıdés helyett. Hivatkozási alap minden esetben a 

történelem kényszerítı ereje volt, amiben azért manapság nem mindig találhatjuk 

meg kifogáskeresésünk igazi indokait. Napjainkban az innováció mellett 

mindannyiunk számára maga a globalizáció és a globalizáció okozta 

válságjelenségek jelentenek igazi kihívást, és az erre adandó választ továbbra is a 

felsıoktatás korszerősítésében kell keresnünk.  

„Javaslat a felsıoktatás állami támogatási rendszerének módosítását meghatározó 

alapelvek újragondolására” címmel megjelent kutatási anyagban, amelyet 2007-ben 

tárgyalt a „Felsıoktatási Tudományos Tanács” és amelyet Koltai Dénes vezette 

kutató csoport állított össze, lényegileg a következıképpen fogalmaznak az oktatást, 

a humán erıforrás fejlesztést illetıen:  

A globalizáció, valamint az ennek negatív hatásait kompenzáló kohéziós politika 

világmérető, minden térségre, országra kiterjedı kihívást jelent. A kihívások 

felismerése, tudatos elemzése, a válaszlépések keresése csak néhány évtizednyi 

múlttal rendelkezik. Ez igazolja azt a tényt, hogy minden tevékenységnek van 

gazdasági és társadalmi aspektusa. Az egész oktatási, képzési rendszer – mely 

minden esetben tudatos tevékenység, és mint ilyen, természeténél fogva leképezi a 

gazdasági és a társadalmi elvárásokat – magában hordozza a kihívásokra adandó 

válaszokat is. A tudásnak fel kell értékelıdnie – megítélésem szerint is így van ez –, 

de az elitképzés elsıdlegességét újra hangsúlyosabbá kell tenni. A fıiskolákon és az 

egyetemeken a szakmai alapon történı gondolkodást gyakoroltatva és erısítve 

kiemelt figyelmet kell fordítani az intelligens szakmunkás, a középvezetı, a 

technikus képzés eredeti formájának visszaállítására. Az Európai Unió irányelveiben, 

követelményeiben ezeket az elvárásokat megfogalmazza; minden tagország saját 

feladata, felelıssége a „hogyan” kérdésre megadni a választ. A legtöbb európai 

országban az 1960/70-es években lezajlott a közoktatás expanziója, az iskolázottság 

területén a lemaradás, illetve az ebbıl fakadó funkcionális analfabetizmus 

csökkentése – az esélyegyenlıség megteremtésével együtt – a legfontosabb 

célkitőzés napjainkban is. A felsıoktatás expanziója – az edukációs lobby határozott 

érdekérvényesítı tevékenysége – a legtöbb országban ma is tart.  

A fent említett kutatás szerint Magyarországon ez a folyamat, mely a rendszerváltás 

óta zajlik, az utóbbi két-három évben megtorpanni látszik, már csak a túlképzés és a 

demográfiai hullámvölgy miatt is. Ugyanakkor a „tudásipar” expanziójának  a 
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felnıttképzés hangsúlyosabbá tételével párhuzamosan szolgálnia kell a gazdaság 

tudásalapú fejlesztését; a munkaerıpiaci igények kielégítését; valamint a társadalmi 

kohézió, a felzárkóztatás és az esélyegyenlıség megteremtését. Ezzel együtt az is 

látható, hogy a gazdaság szereplıi, a munkaadók és az oktatási intézmények, mintha 

elbeszélnének egymás mellett, mivel a felsıoktatásban túlképzés van, ugyanakkor 

igen nagy a hiányszakmák száma. A többirányú kihívásnak való megfelelés 

megköveteli a végrehajtó hatalomtól – a mindenkori kormánytól – a felnıttképzés 

tartalmi, módszertani, irányítási, finanszírozási, szabályozási rendszerek további 

átalakítását célzó törekvések végigvitelét. Általános cél a rugalmasság, a 

hatékonyság, az átláthatóság. Ebbe az irányba mutatnak a felnıttképzés területén 

megjelenı korszerősítések, a modulrendszer, kreditrendszer, az irányítás 

koordinációja, az átjárhatóság, a decentralizálás stb. Azonban sem a közoktatás, sem 

a felsıoktatás területén nem látni markánsan azt, hogy milyen eszközök, 

intézkedések, szabályozások szolgálják egyrészt a világszínvonalú versenyképes 

tudás megszerzésének, a tudásmenedzselés kedvezı feltételeinek megteremtését, 

másrészt a társadalmi integrációt szolgáló tömegoktatás feltételrendszerét, a 

megfelelı környezet kialakítását. Ez egyben a tanulmány végsı konklúziója is. 

Amennyiben a jelenségeket komplex módon vizsgáljuk, megállapítható, hogy a 

globalizáció egy fogalom és gyakorlati tapasztalat, világmérető jelenségek láncolata, 

amelyet gyakran vagy fehéren, vagy feketén ítélünk meg. Hol rémként festjük a falra, 

hol pedig a Kánaán eljövetelét reméljük tıle. Az átkokat és a dicshimnuszokat mellızve, 

felmerül a kérdés, mi is valójában a globalizáció? Disszertációmban a szigorúan vett 

gazdasági racionalitás mellett a téma humán vonatkozásait szeretném bemutatni.  

A tudományos probléma megfogalmazása: 

A globális folyamatok, a gyors változások miatti kihívások mind a szervezetekkel, 

mind az egyénnel szemben igénylik a tudásbıvítést, a folyamatos tudáskarbantartást, 

melynek nem csak társadalompolitikai és gazdaságirányítási vonatkozásai vannak. 

Ez több szempontból igaz a hadseregre is.  

Kiemelten kell tehát kezelni a védelmi szektorban is az oktatás, a képzés, a 

vezetıképzés kérdését. A modernizáció és az innováció elsıdlegességének 

elfogadásához, az ellentmondások feloldásához a humán erıforrás fejlesztése 

érdekében több, alaposabb és átfogóbb ismeretre van szükségünk, a személyiség 

fejleszthetıségének lehetısége, illetve a fejleszthetıség korlátai tekintetében. A 

tudásmenedzselés középpontjába a személyiségnek azokat az un. sikerkompetenciáit 
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(soft kompetenciák) kell állítani, melyek fejlesztésével biztosítható az átjárhatóság a 

civil és a katonai szféra között. 

A kutatásom célkitőzései: 

1. Kutatom, hogy napjaink társadalmi, gazdasági folyamatai milyen kihívások 

elé állítják – figyelemmel arra, hogy átmeneti korban élünk – az állampolgárokat,  a 

katonákat, mint munkavállalókat, és azokra milyen válasz adható. Bemutatom, hogy 

a tudásalapú társadalom megteremtésének nemzeti programja szempontjából is 

fontos az élethosszig tartó tanulás, a kreativitásnak, mint teljesítményképes tudásnak 

a fejlesztése, ennek egy egész életpályán keresztüli karbantartása a társadalom és az 

egyén, a katona érdeke is 

2. Az elızıkkel összefüggésben vizsgálom a Magyar Honvédség 

humánerıforrás fejlesztésének idıszerő kérdéseit, a kihívásokat és azokra a katonai 

felsıoktatás átalakítása során adott válaszokat. Elkészítem a hivatásos és 

szerzıdéses, valamint külön a missziós állomány kompetenciamodelljének egy 

változatát a tisztek ún. sikerkompetencia modelljével együtt, melyet a jövıben egy 

komplex kutatás eredményeként kell teljessé tenni. . 

Az alkalmazott kutatási módszertan elméleti keretei:  

A vizsgált témát egy logikailag zárt rendszerben közelítettem meg. Kiindulásként a 

globális kihívásokat vizsgáltam, majd ezeknek a társadalomra, a gazdaságra, a 

katonai szervezetre és a katonára, mint munkavállalókra gyakorolt hatását 

elemeztem. A továbbiakban a kihívásokra adott válaszként, az értekezésem 

középpontjába magát a tudást, specifikusan a katonai tudást, a tudásmenedzselés, a 

tehetséggondozás nemzeti programjait állítom, amely alapjaiban befolyásolja azt is, 

hogy milyen legyen a jövı nemzeti hadereje, az adott szövetség keretei között merre 

tartson – a szervezeti kultúraváltást, az innovációt illetıen – modernizálási 

folyamata, mit értsünk a tiszti, tiszthelyettesi és a szerzıdéses állomány 

professzionális felkészítésén és a vezetıképzés elıtérbe helyezése alatt. 

Vizsgáltam a katonai felsıoktatás helyzetét és fejlesztés fı irányait (az egyéni és 

szervezeti képességek oldaláról is). A tisztképzés átalakításának fıbb tapasztalatait, 5 

évet felölelve (2003-2008 között), külön elemeztem. Az egyetem minıségbiztosítási 

stratégiájának, illetve az Intézmény Fejlesztési Tervének alapján elkészítettem az 

egyetem Humánerıforrás Fejlesztési Tervét (lásd 7-as számú melléklet).  

Kutatásom – amely a NATO körvonalazódó új stratégiai koncepciójára, a XXI. 

századi hadviselés jellemzıire, a haderıfejlesztés koncepcionális hátterére, a francia 
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és a lengyel haderı átalakításának modelljére, állomány arányainak, a külsı és belsı 

társadalmi környezet változásaira terjed ki – elméleti szempontból új és szélesebb 

összefüggésekbe rendezi a haderı humánerıforrás gazdálkodással és fejlesztéssel 

összefüggı NATO elvárásokat, nemzetközi tapasztalatokat.  

Az értekezés témáját érintette – a Magyar Honvédség missziós képességének további 

fejlesztését illetıen – a ZMNE Társadalomtudományi Intézetének munkatársaival, 

illetve a hozzájuk kapcsolódó kutatókkal együtt kidolgozott kérdıív, amely a 

külszolgálatra vonatkozó jelenségeket vizsgálta. Ezzel összefüggésben több 

változatban kidolgoztam az adott problémakör elemzésének humán kérdéseit.  

Ugyanakkor napjaink válságkezelése kapcsán vizsgálom a szervezeti, a társadalmi és 

a nemzetközi integrációt, mint koherens, egymásra épülı és egymással 

kölcsönhatásban lévı kapcsolatokat, a jövı hadereje humánerıforrás-biztosításával 

és fejlesztésével összefüggésben. Értekezésem a Magyar Honvédség 

humánerıforrás-biztosításával és fejlesztésével kapcsolatosan döntıen empirikus 

tapasztalatokra, véleménykutatásokra épülı következtetéseket tartalmaz.  

A téma kidolgozása és kutatása során az analízist, a szintézist, az induktív és deduktív, 

valamint az összehasonlító vizsgálati módszereket választottam. Javaslataim 

kidolgozásánál az adaptáció módszerét használtam. Dokumentumelemzéssel, 

nemzetközi és a hazai szakirodalom tanulmányozásával vettem részt a ZMNE és más 

hazai egyetemek kutatásaiban, a közoktatás, a felsıoktatás és a felnıttképzés vonatkozó 

fejezeteinél elvégeztem ezen kutatások eredményeinek másodlagos elemzését. 

Disszertációm szakmai megalapozása során áttanulmányoztam és felhasználtam a hazai 

és a téma szempontjából releváns és elérhetı honvédségi dokumentumokat és a haderı 

nemzetközi tapasztalatait. Folyamatosan konzultáltam több humán szakemberrel, részt 

vettem – a Humán Szakemberek Országos Szövetsége elnökségi tagjaként – a szövetség 

által rendezett konferenciákon. Kutatásaim részeredményeit tanulmányokban és 

publikációkban jelentettem meg. Következtetéseimrıl több esetben beszámoltam 

gyakorlati szakemberek felkészítésein, szakmai konferenciákon és oktatói munkám 

során a felsıoktatásban és a felnıttképzésben. Disszertációmban mindvégig 

hangsúlyozom a humán politikai munka komplexitását, integritását és paradigma 

váltásának szükségességét, az individualizált (személyközpontú) humánerıforrás 

gazdálkodás elıtérbe helyezésének szükségességét. 
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A kutatandó témával kapcsolatos hipotézisem:  

Meggyızıdésem szerint, szerint a humánbiztonság (munkabiztonság stb.), mint 

alapvetı emberi szükséglet, erkölcsi értelemben a jövıtudat alapjául is szolgál, és 

mint ilyen, a társadalmi integrációnak és kohéziónak is az elısegítıje. Munkavállalói 

oldalról és a katonák szempontjából is vizsgálom a problémát, figyelembe véve az 

egyén fejlıdésének, a fejlıdés iránti igényének dinamikáját is. Hipotézisem szerint 

eljött a tudásmunkások kora – a hadseregen belül is – csak más értelemben, mint a 

történelem során bármikor. A tudásalapú társadalom megteremtése, a felgyorsult 

technikai- technológiai fejlıdés szorosan összefügg az élethosszig tartó tanulással, a 

tudás elıállítással, bıvítéssel, a tudáskarbantartással, a tudásmenedzseléssel, a 

tehetséggondozással, a hozzáadott értékalapú tevékenységgel és ezt disszertációmban 

tételesen is szeretném bizonyítani. 

A hadsereg esetében is igazolható ez, hiszen a tiszti állománynak szakértelmiségi, 

vezetıi alapkompetenciákkal, speciális ismeretekkel, továbbá úgynevezett. 

sikerkompetenciákkal kell rendelkeznie, amely a megszerzést követıen, a katonai 

pályafutás során folyamatos tudásgyarapítást, tudás megújítást, a kompetenciák 

fejlesztését, karbantartást igényel az érintettıl. A témával összefüggésben, 

meghatározhatónak tartom a hivatásos tiszt, tiszthelyettes vezetıi-, szakmai 

képességeinek és lényeges személyiségvonásainak, az egyén kompetencia- 

készletének folyamatos fejlesztését.    

I. MODERNIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK 

1. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A GLOBALIZÁCIÓ FOGALMA, 
JELENSÉGEIK ÉS HATÁSUK NAPJAINKBAN 

Egyetemi tanulmányom során – a ZMNE Biztonság és védelempolitikai szak, 2005. 

– „A globalizáció és a humántıke gazdasági felértékelıdése” címmel írt 

diplomamunkámban, már részleteiben  foglalkoztam e kérdéskörrel. A disszertációm 

keretei között szeretném az akkor tett megállapításokat új megvilágításba helyezve a 

megfelelı következtetéseket levonni.  

Munkám során figyelemmel voltam Szentes Tamás „Fejlıdés és segélyezése politika 

a felgyorsult globalizáció és regionalizálódás korában” címen megjelent 

publikációjára. Az értekezésem elsı fejezetének bevezetéséül hangsúlyozom, hogy a 
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globalizáció egy szükségszerő társadalmi-gazdasági folyamat, a modernizációnak, a 

technika fejlıdésének – fıként a világot átfogó, modern közlekedés, telekommunikáció, 

a technika által támogatott szabad áramlások – egyenes következménye.  

A nagy rendszerek egyik sajátja, hogy bizony hajlamosak az instabilitásra, öngerjesztı 

folyamatok kialakulására, a bonyolultságuk miatt nem tervezhetı, nem kiszámítható 

események bekövetkeztére. A kérdés az, hogyan lehet átlátni egy több százezer embert 

foglalkoztató óriásvállalatot, amelynek tevékenysége a pénzügyi szolgáltatásoktól, a 

repülıgépmotoroktól az energetikáig, a világítástechnikáig terjed? Bár nem a 

pillangószárny rebbenésétıl, de elefántként rogy a földre, mikor csaláson kapják a 

transznacionális céget. Az omlás ugyan egy másik földrészen következik be, de 

utórezgéseit Budapesten is megérezhetjük. Ilyenkor egy globális nagyvállalat átszervez, 

leállít, elbocsát, és ezt a távoli üzemek munkavállalói is érzékelik.  

A riadalom és a remény egyszerre szövi át napjainkat. A globalizációnak van színe, és 

persze van fonákja is: a nagy tıkehatékonyság, az állandó technikai, technológiai 

megújulás elımozdítója, a növekvı életkor, a rugalmasság, a mobilitás megalapozója, 

rengeteg eszköz elıállítója a mindennapok kényelméhez, a világot átfogó 

kommunikációhoz, a pörgı életmódhoz. Mára már tudjuk, hogy a globalizáció sajátja a 

gyors felfutás, majd a gyors összeomlás, mely gazdasági válságot idézett elı a világban. 

David C. Korten professzor (aki alapítója és egyben elnöke is az „Emberközpontú 

Fejlesztési Fórumnak”) egyik könyvében „karvalytıkének” nevezi a helyi gazdasági 

kultúrát, az adott térség ökológiai egyensúlyát felborító, haszon-maximalizáló tıkés 

társaságok üzletpolitikáját, tıkebefektetését.  

Cél az extra profit, és a folyamatos növekedés. Napjaink válságjelenségei kapcsán a 

végeredményt erısen megtapasztalhatjuk, ki-ki a maga szintjén. 

„…Egy olyan gazdaságban, amely a teljesítményt a pénztermeléssel méri, és az 

embereket a gazdaságtalanság legfıbb forrásainak tekinti, és a gazdaság bosszút áll 

rajtuk. Ha a pénzintézetek uralják a világot talán nem is kerülhetı el, hogy a pénz 

világának érdekei az emberek érdekei fölé helyezıdjenek...” 1 

Tágabban értelmezve azonban láthatóvá válik, hogy az államok közötti kooperáció és 

konfrontáció viszonya határozza meg a nemzetközi stabilitás és biztonság alapvetı 

elemeit. Ennek megfelelıen az érintkezés, az integráció, az interdependencia (a 

kölcsönös függıség), és a globalizáció adja meg az együttmőködés kereteit. 

                                                 
1 David C. Korten: Tıkés társaságok világuralma (ford.: Kindler József). Kapu, Budapest, 1996, XX. 303. o. 
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Következésképpen az együttmőködésre kész nemzetállamok között a történelem során 

különbözı rendszerek alakultak ki. Egyik ilyen rendszer a globális rendszer. Elméletileg 

modern társadalomnak tekinthetı az az állam, amely saját erıbıl fejlıdik, erre 

azonban egyedül egyetlen ország sem volt eddig képes. Mindez a modernitást 

illetıen is ütközéseket és megkésettséget eredményezett. Magyarország esetében a 

modernizációs megkésettség ma már közel 50 év – állítja Romsics Ignác történész és 

kutatócsoportja. A rendszerváltozás óta eltelt húsz év alatt – a korábbi harminc éves 

hátrányunkhoz képest – további húsz évet maradtunk le a modern világtól. 

Napjainkban Magyarországon is felerısödtek – a válság miatt is – a globalizáció által 

okozott konfliktusok, amelyek már nem kizárólag az adott nemzet, állam belügyei, 

az elıbb említetteken kívül világszerte megjelennek, a következı formában: 

– „….Észak – Dél; 

– centrum – fél periféria – periféria viszonya; 

– gazdag állam – szegény állam; 

– szegény állam – gazdag polgár a szinte feloldhatatlannak tőnı 

ellentmondásokban….” 2. 

A gazdaság globalizálódik, a biztonságpolitika viszont régiónként változik. Felmerül a 

kérdés, hogy vége-e annak a jóléti államnak, mely képtelen a munkanélkülieket és az 

öregeket eltartani? Vagyis a szegények még szegényebbek lesznek, a gazdagok 

exponenciálisan gazdagodnak, a középosztályok lassabban gyarapodnak vagy teljesen 

leszakadnak. Eddigi tanulmányaim és kutatásom alapján úgy vélem, hogy a globalizáció 

nemcsak a multinacionális cégek problémája. Az üzleti élet és a verseny, valamint ennek 

összes negatív következménye ma már mindannyiunk számára ismertté vált. 

Disszertációm keretében is határozott lépéseket szeretnék tenni szakmai (pedagógiai) 

álláspontom részletes kifejtésére, mégpedig aszerint, hogy „versenypárti" vagyok. A 

versenyben pedig csakis a jobb, a felkészültebb gyızhet, de nem bármi áron. A fentiek 

alapján tehát a humánerıforrás-gazdálkodásnak egyben tehetséggondozásnak is kell 

lennie, vagyis nem a szürke átlaghoz igazodnia, hanem a tehetséges, kreatív 

személyiségeknek gyors elımenetelt biztosítania, egyéni karrierívet felvázolnia. Az idı 

                                                 
2 A globális világ periférikus, fél-periférikus és centrumhelyzető országai az alábbi paraméterek 
szerint vannak mérve: 
pl. – a GNP/fı mennyi USD (pl. ha 20.000 USD felett centrumról beszélünk); 

–  a világgazdasághoz történı integráció foka, de a kategórián belül az országok között is vannak 
eltérések; 

–  a népesség szociális helyzete. 
L. bıvebben: Bernek Ágnes (szerk.): A globális világpolitikai földrajza. Nemzeti Könyvkiadó, 
Budapest, 2002. (A belsı borító térképes illusztrációja.) 
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sürget, hiszen munkavállalóink (hazai) számára is nemzetközivé váltak a karrier-

lehetıségek, amelyek az EU-csatlakozással még tovább bıvültek. A globalizációt tehát 

kihívásként fogom fel, a válságot pedig úgy, hogy az egyben a változást, a lehetıséget is 

magában hordozza, és ezt szeretném tudományos értelemben is igazolni. A globalizáció 

fogalmának több értelmezése is ismert. Ebbıl egy megközelítési mód az alábbiakban 

foglalható össze: 

„A fogalom jelentése: korábban a tıkefejlıdés nemzetállami keretekben folyt. A „Made 

in Germany” azt jelentette, hogy ott termelték és – esetleg – onnan exportálták. A 

nemzeti valutát otthon lehetett csak használni (védték a saját valutát, tiltották kivitelét, a 

vele való külföldi üzletelést). A multinacionális üzemek otthon termelték és külföldön 

árulták. Most a Nike sportcipıt Koreában vagy Indonéziában készítik, a világon 

mindenütt árusítják. A pénz tehát bárhová vihetı, átutalható, az extraprofit pedig 

bármikor kivonható. 

„Leegyszerősítve, a globalizáció: 

– az információ; 

– pénz (tıke); 

– áru; 

– munkaerı szabad áramlása a világban.” 3 

A fentiekbıl is kitőnik, hogy napjainkra az egész világ egyetlen piaccá vált. 

Leginkább az információ és a pénz globalizálódott, kevésbé az áru és legkevésbé a 

munkaerı szabad áramlása. A globalizmus rendszere – gazdasági értelemben – a 

kompetitív (szabad versenyes) piacgazdaság keretei között teljesedett ki. A XIX. 

század elejére az ipari forradalom, a technológia fejlıdésének végigvitele is 

stabilitást követelt. 

– Földrajzi értelemben a kereskedelmi kapcsolatok kiszélesednek, a 

Földközi-tengerrıl az óceánokra helyezıdik át a hangsúly. 

– A gyors technológiai, ipari fejlıdés egyre több és több nyersanyagot követel. 

– Ismét a középpontba kerülnek a gyarmatok, hagyományos módon történik 

a nyersanyagrablás, de a hasznot befektetik. 

A rendszer hatásai állandóak, a többnemzetiségő államokban azonban felerısödik a 

nemzeti öntudat – a többség oldaláról –, mely összecsap a kisebbséggel. A fegyveres 

harcok, küzdelmek is globalizálódtak (I-II. világháború). A második világháborút követı 

több mint négy évtizedes korszakot meghatározó, a kelet és nyugat országai között 

                                                 
3 Szentgyörgyi Zsuzsa: A globalizáció színe és visszája. 168 óra közéleti hetilap. Bp. VI. évf. 47. sz. 
23. o. 
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politikai, gazdasági és katonai szembenállást hol élesebben, hol mérsékeltebben 

kifejezésre juttató hidegháború a Szovjetunió széthullásával véget ért. 

„A hidegháború az emberiség történelmének nagyon súlyos válságait, gyakran a 

végpusztulás lehetıségeit is magukba rejtı konfliktusokat felölelı korszakot jelentett. 

Ezek a konfliktusok rendkívüli módon fokozták a kelet és nyugat közötti ellentéteket és 

többször az atom-világháború kirobbanásával fenyegették az emberiséget.” 4 

Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy valahányszor a nemzetközi rendszert alkotó 

egységek megváltoztatják jellegüket, elkerülhetetlen zőrzavar keletkezik. A rendbıl 

tehát törvényszerően (elkerülhetetlenül) születik a káosz azzal a fikcióval együtt, 

hogy rend is csak és kizárólag káoszból születhet. Hogyan lehet a káoszban 

együttmőködni, kooperálni a kölcsönösség elvének érvényesülése által a szuverén 

nemzetállamoknak? A választ a jövı fogja megadni. Többek szerint is átmeneti 

korban élünk, és tanúi lehetünk egy új irányvonal születésének. Henry Kissinger 

„Diplomácia” címő könyvében a következıképpen utal a jelenség lényegére, a 

hidegháborút követı idıszakra:  

„A nemzetek olyan új partneri viszonyát látjuk magunk elıtt, amely továbblép a 

hidegháborún. Konzultáción, együttmőködésen és kollektív cselekvésen alapuló 

partnerséget, amely elsısorban a nemzetközi és regionális szervezeteken keresztül 

mőködik. Olyan elvek és jogok által egységbe fogott partneri viszonyt, amely a 

terveket és a felelısségeket egyenlıen osztja el. Partneri viszonyt, amelynek célja a 

demokrácia, az anyagi jólét, a béke és a fegyverzetcsökkentés.” 5 

Ahogy az államok egymással való kölcsönhatásának lehetısége nı – Kissinger-i 

értelemben is –, felvetıdik a kérdés, milyen elvek alapján lehetne kialakítani az új 

világrendet?  

„Tekintettel az új nemzetközi rendszer bonyolultságára, alkalmazhatók-e a wilsoni elvek 

– mint a demokrácia kiterjesztése, az amerikai külpolitikában vezérlı elvként.” 6 

Az USA gazdasági és anyagi potenciájával – a világon szinte egyedülálló módon – volt 

képes a folyamatos növekedésre, amely azonban napjainkra megtorpanni látszik. A 

fogyasztói társadalom azonban ilyen felpörgetett állapotban is több sebbıl vérzik. Lehet, 

hogy ennek kapcsán a jövı nagy kihívása a kulturális törésvonalak mentén jelenik meg. 

                                                 
4 Kıszegvári Tibor: Katonai stratégiák és doktrínák a hidegháború idıszakában. Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, Doktori Iskola, Egyetemi jegyzet, Budapest, 2000. 5. o. 
5 Henry Kissinger: Diplomácia. Ponen-McGraw-Hill-Grafo, Budapest, 1996. (Továbbiakban: 
Diplomácia) 805. o. 
6 Henry Kissinger: Diplomácia, 809. o. 
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A globalizáció azonban szinte új és új erıt adott a szabad versenyes világgazdaságnak, 

melynek pénzügyi finanszírozhatósága – a folyamatos fejlıdés erıtartalékaival együtt – 

kimerülni látszanak. Napjainkban a globalizáció egyik kényszerítı eleme a 

produktivitás, a minıség fokozása, éppen ezért Magyarországon is célunk a kreatív 

társadalom megteremtése. Tudva azt, hogy „a kreatív társadalom 

válságtársadalom”7, melyben az adott probléma megoldása máris újabbakat szül. A 

kreativitás ebben az értelemben nem más, mint teljesítményképes tudás. Ennek a 

produktuma maga az alkotás. A megszerzett ismeretek és az egyének által hozzáadott 

érték maga a produktum. Ez a hozzáadott értékalapú termelés lényege. 

Helmut Schmidt a globalizációról, annak politikai, gazdasági és kulturális 

kihívásairól a következıket írta egyik könyvében:  

„A globalizáció gyakorlati-politikai és ezzel egyidejőleg társadalmi-, gazdasági-, 

illetve szellemi téma. Kérdés, lehet-e társadalmi receptet adni a globalizáció 

elıidézte veszélyekre, az alkalmazkodási kényszerek kivédésére?!”8 

A megoldást a volt német kancellár már akkor is a „rablókapitalizmus” 

gyakorlatának visszaszorításában, a spekulációk felszámolásában, illetve a spekulatív 

tıke térnyerésének, a pénzmosás lehetıségének megszüntetésében látta. Ehhez 

szükséges – a volt kancellár szerint is – a társadalmi tudatformálás.  

Az együttmőködés, a kooperáció, a kreatív verseny kell, hogy az alapja legyen ennek 

a tudatformálásnak, a személyiségfejlesztés folytonosságával együtt. A folyamatos 

növekedés, az anyagi haszonszerzés elsıdlegességének liberális illúziójával 

felhagyva, kiemelt figyelmet kell fordítanunk a környezet ember általi használatának, 

az ökoszisztéma megújulási képességének és magának az embernek újbóli 

egyensúlyba hozatalára. 

 „A rendelkezésre álló természeti tıkét olyan módon kell allokálni (elosztani), hogy 

minden embernek lehetısége legyen fizikai szükségleteinek kielégítésére a teljes 

társadalmi és kulturális intellektuális és lelki fejlıdés biztosítására.”9 

A globalizációnak tehát vannak csapdái – melyrıl egy külön fejezetben fogok szólni 

–, ezeket el kell tudni kerülni, és akkor talán a hátrányos helyzetben lévı országok, is 

a polgárok életminıségét, produktivitását javítva, az eddigieknél nagyobb gazdasági 

fejlıdés útjára léphetnek. Mindehhez hazai és nemzetközi viszonylatban is meg kell 

                                                 
7 Magyari Beek István: Kreatológiai vázlatok. Aula Kiadó, Budapest, 1997. 155. o. 
8 Helmut Schmidt: A globalizáció. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999. 9 o. 
9 David C. Karten: i. m. 57. o. 
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újítani a politikai intézményrendszert, hiszen a kreatív társadalmak készek és 

képesek a változtatásra, a fejlıdésre. Egy állam belül lehet liberális, de kifelé 

mindenképpen realistának, konzervatívnak is kell lennie. A békés termelés, a békés 

változtatások lehetıségét, a szerves fejlıdést a biztonsági közösségek által kell 

fenntartani. A megjelenı konfliktusokat tudni kell békés keretek között kezelni. A 

továbblépést – világméretekben – csakis a polgári demokráciák kiterjesztésével, 

megırzésével, az emberi jogok mind teljesebb érvényre juttatásával kell és lehet 

megvalósítani. Mindehhez azonban új, a biztonságot is szavatolni tudó nemzetközi 

szervezetek szükségesek. A globális nemzetközi rendszer kialakulásában tehát döntı 

szerepet játszottak és játszanak ma is az államok interakciós képességei. 

 „A nemzetközi rendszer szereplıinek interakciós képességeit alapvetıen a távolságok 

leküzdését szolgáló technológiák és a különbözı társadalmi-politikai és társadalmi-

gazdasági megoldások befolyásolták.” 10  

Napjainkra a globalizáció következtében növekedtek a nemzetközi rendszer 

interakcióinak keretei, a nemzetállamok között intenzívebbé váltak a kapcsolatok, 

erısödött a kölcsönös függıségük egymástól és ez igaz a gazdasági válság közepette is. 

Összegezve tehát megállapítható, hogy a rendszer gazdasági folyamatainak egyik 

következménye a pénzügyek dominánssá válása a globális gazdaságban, ahol a 

teljesítményt kizárólag pénzzel mérik, ami sajnos, együtt járt a haszonelvőség 

kizárólagosságának elıtérbe kerülésével. Úgy tőnik, a humán szempontok egy idıre 

háttérbe szorultak, a tudás folyamatos leértékelıdésével szinte a társadalmi haladást, 

fejlıdést veszélyeztetve. A fentiekbıl is kiderül, hogy a globalizációnak vannak 

csapdái, e vonatkozásban a jövıt illetıen az az igazi kihívás, hogy hogyan tudjuk 

ezeket beazonosítani, mindannyiunk számára érthetı módon definiálni azokat. 

Megítélésem szerint a minıségi oktatással, a szervezetek – a munkakörülmények – 

és az emberi kapcsolatok humanizálásával lehet és kell a problémakört kezelni, 

illetve a versenyelınyök megszerzésének lehetıségét biztosítani. 

2. A GLOBALIZÁCIÓ CSAPDÁI, AZOK  TÁRSADALMI ÉS 
GAZDASÁGI VONATKOZÁSAI  

A létezı világrend tehát átmeneti jellegőnek mondható, melyben elıfordulnak 

csapdák is. Úgy vélem, a permanens globalizáció közeledı újabb fordulópontja az 
                                                 
10 Dr. Matus János: A biztonság, gazdaság és kölcsönös függıség problémái a nemzetközi kapcsolatok 
elméletének különbözı irányzataiban. MTA Doktori Értekezés, Budapest, 2003. 22. o. 
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információrobbanáshoz, illetve az elektronikai forradalomhoz és az Internethez 

kapcsolódik.  

De itt nemcsak a növekedés tempója gyorsult fel, hanem a minısége és a mennyisége 

is, megnövelve az ebbıl adódó veszélyforrásokat. A globalizáció korábbi fázisai elit 

jellegőek voltak: csak egy szők kiválasztott társadalmi csoport tagjai élvezhették, 

mely ma is érezteti hatását. Míg ık jelentıs haszonra tettek szert, a szélesebb 

néptömegek egyre lejjebb csúsztak.  

„Munkavállalók százezrei veszítették el, vagy éppen most veszítik el állásukat. 

Napjaink nagy problémája a pályakezdı munkanélküliek nagy száma, a diplomás 

munkanélküliek”.11  

Napjainkban tovább nı a pályakezdı munkanélküliek, tartós álláskeresık aránya, a 

regisztrálatlan munkanélküliek, a feketegazdaságban foglalkoztatottak száma, 

foglalkoztatási ráta tehát tovább csökken, azaz nı az inaktivitás.  

Joggal merül fel a kérdés: a globalizáció adott szakasza egyet kell jelentsen a tömegek 

elszegényesedésével, a gazdaságilag inaktívak számának növekedésével? A válasz sajnos, 

igen, hiszen egyre többen maradnak le a hasznosítható tudás megszerzéséért, a 

munkalehetıségéért folytatott versenyben. Ma már tudjuk, a komputerizált világ is igen 

sebezhetı. Egy vírussal nagyvárosok ivóvíz- és élelmiszerellátása szinte azonnal 

megbénítható és a virtuális rendszer által az egyén életvezetése is teljesen 

átformálhatóvá válik. Egyszerően fogalmazva köztünk élnek a „techno ırültek” és a 

„techno analfabéták” is. Könnyő belátni, hogy a két véglet egyaránt csökkenti a 

társadalmi integritást, a társadalom alrendszereinek kohézióját. Mi ez, ha nem 

csapdahelyzet? Meneküljön tehát, aki tud, csak hát ki tud és hová? 

„…a német középosztály jól szituált tagjai millióinak lecsúszását egy újfajta szerény 

középszerőségbe az elkövetkezendı években nem lehet megállítani, még akkor sem, 

ha azonnal elindítanánk egy átfogó, és kétségtelenül szükséges offenzívát az oktatás 

és a szakképzés terén. A szegények és gazdagok közötti szakadék mélyül: aki a 

jobban keresık közé tartozik, egyre kevésbé akar közösködni az egyre 

agresszívabbnak tőnı néppel...”12 

                                                 
11 Munkaügyi  Szemle, Bp. 48. évfolyam, 7-8. sz. 55. o. 
„2003. év végén a Budapesten regisztrált munkanélküliek több mint 11%-a (2500 fı) rendelkezett 
diplomával. A felsıfokú szakképzettséggel rendelkezık egy részének (263 fı) pályakezdıként nem 
volt munkahelye.” 
12 Hans Peter Martin – Herold Schumann: A globalizáció csapdája. Perfekt Kiadó, Budapest, 1998. 
115. o. 
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Csapdahelyzetet jelenthet az is, ha nem vagyunk tekintettel a potenciális 

alkalmazottak kultúránként eltérı preferenciáira. Európában ötféle kultúrkör 

különböztethetı meg: az angolszász, a német, a skandináv, a latin és a kelet-európai. 

A magyar kultúra a latin kultúrkörhöz áll a legközelebb.  

Igényeljük és tiszteljük a tekintélyt, de természetesen ennek nemcsak negatív 

konnotációja van, hiszen a latin tekintélynek eszmeiséggel, tudománnyal kapcsolatos 

aspektusa is van, amely az elmúlt fél évszázadban erıteljesebbé vált és a fejlıdés 

motorjául is szolgált.  

Az angolszász kultúrkörhöz hasonlítva a versengést elınyben részesítjük a 

kooperációval szemben. Még az adott szónak is más a jelentése az egyes 

népcsoportoknál. A csapdába esés elkerülhetı, ha a globalizálódott világ 

„multikulturális” mibenlétét megismerjük. Nem a kultúrák közötti harcot kell 

erıltetni, hanem az azonos értéktartalmak mentén történı kooperációt. Az egyes 

nemzetállamok együttmőködését, a demokrácia kiszélesedését nagyban elısegítette, 

hogy Európa biztonsága az 1990-es évek elején jelentısen megváltozott. 

„..A közép- és kelet-európai rendszerváltozásokkal megszőnt az ideológiai 

szembenállás, amelyet a Varsói Szerzıdés megszőnésével követett a katonai 

szembenállás felszámolása...”13  

Megszőnt Németország megosztottsága is, melynek következtében a kontinens szívébıl 

eltőnt egy feszültségforrás. Megszőnt a hidegháborút jellemzı katonai erıkoncentráció. 

Ezzel együtt újabb konfliktusok erısödtek fel. A szuperhatalmi politikai ellenırzés 

megszőnése a nemzeti és etnikai konfliktusok kiélezıdését segítette elı. 

Napjainkra – mint ahogyan a bevezetımben is említettem – a szabad versenyes 

piacgazdaság liberális értékei megroppanni látszanak. A globalizált világnak a 

folyamatos, illetve a fenntartható fejlıdéshez szükséges erıforrásai kimerülıben 

vannak. A világgazdasági válság hatásai egy idıben jelennek meg a föld minden 

pontján, azonban a nemzetállamok esetében eltérı társadalmi hatásokat és 

munkaerıpiaci változásokat indukálnak. A kialakult centrum – fél-periféria és 

periféria – vonatkozásában ezek a változások mást és mást jelentenek a különbözı 

fejlettségi szinten lévı nemzetállamok esetében. Abban a közgazdászok is 

egyetértenek, hogy a fejlett világ – a centrumba tartozó országok – vélhetıleg egy 

„V” bető formájában élik meg a válságot, vagyis fokozatosan merülnek bele a 

                                                 
13 Dr. Matus János: Védelempolitikák és döntéshozatali mechanizmusok. Egyetemi jegyzet, Budapest, 
2000. 17. o. 



 18 

válságba, majd szintén fokozatosan, de viszonylag gyorsan ki is jönnek belıle, 

haszonélvezıivé válva a konjunktúrának. A közép-kelet-európai régió országai – 

köztük Magyarország is –, melyek a fél perifériára, illetve a perifériára sodródtak, 

gyorsan zuhannak le a válság mélységeibe, majd – akár több éves válságot követıen 

– elnyújtott „U” bető (|__|) formájában lesznek képesek úrrá lenni a gazdasági és 

társadalmi problémákon, az egyre súlyosabbá váló szociális problémák okozta 

feszültségek kezelésével együtt. Ezekben az országokban tehát a válságjelenségek 

negatív hatásai összeadódnak és mint ilyenek a globalizáció csapdái közé 

sorolhatóak.. 

Francis Fukuyama: (általam az elızıekben már többször idézett) „A Nagy 

Szétbomlás” címő könyvében az információs társadalomba való átmenettel 

kapcsolatosan említ olyan válságjelenségeket, mint a tömeges elszegényedés, a 

növekvı (megélhetési) bőnözés, családok szétesése, a túlzott individualizmus 

eszeveszett térhódítása, a családok, az igazi közösségek felmorzsolódása. Ezek a 

liberalizmus csapdái – állítja a könyv szerzıje. 

Az átrendezıdéssel, az átmeneti jelleggel együtt jár, hogy a vagyonszerzés 

lehetıségét egyre inkább a szolgáltatás és nem a termelés jelenti, amely egyben más 

személyiségtípust feltételez (ennek részleteirıl a továbbiakban részletesen szólok). 

 A gazdasági szerkezetváltás útvesztıiben munkásdinasztiák morzsolódtak fel, 

termelési kultúrák, szakmacsoportok tőntek el. Új kihívások, ugyanakkor új 

kockázatok jelennek meg életünkben. A gazdaság, a moralitás, az erkölcs, a szakma 

etikai kérdéseinek összefüggését vizsgálva megállapítható, hogy amíg az ipari 

forradalom az emberek kölcsönös függıségének megszőnését, a hagyományok, 

szokások átrendezıdését, a falvak elnéptelenedését eredményezte, addig a 

kommunikációs forradalom – melynek tanúi vagyunk – pedig az atomizálódás, az 

egoizmus okán a társadalmi rend és integrativitás alapjait veszélyezteti. A kérdés ma 

az, hogy a liberális demokrácia fel tudja-e venni a kesztyőt, és a kihívásokra képes 

lesz-e választ adni, képes lesz-e a társadalmi megújulásra. Huntington szerint is az 

egyének szélsıséges individualizmusa lehet a demokrácia egyik veszélyforrása. A 

humán szakma tehát pengeélen táncol akkor, amikor a paradigmaváltás 

szükségszerőségét hangsúlyozva a generalizált humánerıforrás gazdálkodás helyébe 

az individualizált humánerıforrás gazdálkodást kívánja állítani. Az egyén 

túlélıképességének, sajátos életfelfogásának lényegét illetıen lássuk, Maslow szerint 
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ki is az önmagát megvalósítani képes munkavállaló, aki a csapdahelyzet szorításából 

is ki tud törni: 

− „A valóságot gyakorlatiasan észlelik, és jól tőrik a bizonytalanságot. 

− Spontán módon gondolkodnak és viselkednek válsághelyzetben is. 

− Természetesek és mesterkéletlenek. 

− Inkább a problémákra, mint önmagukra összpontosítanak. 

− Függetlenek és autonómak. 

− Állandóan készek az események friss látásmódjára. 

− Jó humorérzékük van, humorérzékük filozofikus, gondolatgazdag és nem 

ellenséges tartalmú. 

− Kreatívak, találékonyságuk friss és a gyermekéhez hasonlít. 

− Törıdnek az emberiség jólétével. 

− Mélyen átélik az élet alapélményeit, gyakran tapasztalják a természettel 

való egység élményét, az idı és a tér dimenzióit. 

− Erıs és bensıséges kapcsolatokat alakítanak ki inkább kevés, mint sok 

emberrel. 

− Objektív nézıpontból képesek az életre tekinteni. 

− Bizakodva élnek egy jóhiszemő világban…” 

Néhány viselkedés és magatartásforma, amelyet Maslow az önmegvalósító 

életvitelhez vezetınek vélt, az egyén sikerességének lehetıségét is megfogalmazva:  

− „Úgy éld az életed, mint a gyermek, teljes elmélyedéssel és 

összpontosítással. 

− Inkább új dolgokat próbálj ki, mintsem ragaszkodj a biztos módszerekhez. 

− Az érzéseidre hallgass, ne pedig a tekintély vagy a többség hangjára 

tapasztalataid értékelésében. 

− Légy ıszinte, légy valódi; kerüld a színlelést és szerepjátszást. 

− Készülj fel rá, hogy nem leszel népszerő, ha nézeteid nem egyeznek meg a 

többségével. 

− Vállalj felelısséget. 

− Amit eldöntöttél, hogy megteszel, vidd is véghez!”  

(Abraham Maslow: Motivation and Personality -1954.)  

További csapdahelyzetet jelent a kirobbant gazdasági válság – és ez sajnos mára már 

ténykérdés –, de tudjuk, válság igazából akkor van, ha a munkavállaló feladja, saját 

sorsát illetıen már nem lát kiutat, célt, és már nem tud erıt meríteni a Maslow-i 

tanításból. Az „elıre menekülés lehetıségét”, annak támogatását egyértelmően a 

társadalom, illetve mikroközösségei adhatnák meg, csakhogy épp ezek hullottak szét. 

A probléma tehát – ezen a ponton is látszik – igen összetett. A piacgazdaságot a 

magánérdek mozgatja, azonban erkölcsi értelemben értéket csak a makro- és 
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mikroközösségek morális cselekedetei hozhatnak létre. Az igazi kérdés az, hogyan 

juthatunk el a Taylor-i célracionalizált személyiségmodelltıl, a gazdasági ösztönlény 

kategóriájától a tudatos, az együttmőködni kész és képes, kommunikatív és 

kooperatív munkavállalóig. A hagyományos, ún. iskolarendszerő képzésen túl a 

Stratégiai Emberi Erıforrás Menedzselésnek (a továbbiakban: S.E.E.M.) minden 

eddiginél jobban kell fókuszálnia a rugalmasabb, modulrendszerő felnıttképzésre és 

a tréningekre, fejlesztve a személyiséget, annak szociális, szakmai, etikai, vezetıi, 

viselkedési kompetencia-készletét, felvéve a harcot a túlzott egoizmus, az „én 

központú gondolkodás” káros jelenségeivel szemben. Véleményem szerint sokan 

hiszik azt, egyébként tévesen, hogy itt az önzés ideje, azonban a spekulatív 

magatartás, a gyorsan-sokat filozófia nem csak pénzügyi válságot, hanem 

jellemválságot vett is okozott a gazdaság szereplıinél.  

A fent említettek következménye nem is lehetett más, mint a mindent átszövı 

bizalmatlanság, amely a világ pénzpiacát szinte alapjaiban roppantotta meg és a 

haszonelvőség, a gyors karrierbe vetett hit miatt a hivatástudat kiüresedését 

eredményezte, amely egyébiránt a fegyveres szolgálat, a pedagógusi munka, 

egyáltalán a közszolgálati tevékenység alapja.  

A humán tevékenység paradigmaváltását – melynek szükségességét ezek a negatív 

jelenségek felerısítettek – illetıen többször feltettem a kérdést magamban és 

publikációimban: ”Itt az individualizált humán erıforrás gazdálkodás ideje?”  

Azt gondolom, a válasz egyértelmő: igen, és éppen ezért a humán tevékenység 

középpontjába – a korábban generalizált személyügyi munka helyett – a 

tehetséggondozást, a tudásmenedzselést kell állítanunk, az egyéni életpálya- 

tervezéssel és a komplex személyiség fejlesztés, az oktatás, a képzés, a vezetıképzés 

egész rendszerének újragondolásával együtt. Adott tehát a kihívás a S.E.E.M. 

számára. Koorten David C. a „Tıkés társaságok világuralma” címő, korábban már 

idézett könyvében jó néhány évvel ezelıtt megírta, hogy válság idején a vezetınek 

különösen kiemelt szerepe van, bár sokan közülük úgy tudják, ık eleve sikerre 

vannak ítélve. Coorten professzor állítása szerint az élet nem ıket igazolta. A válság 

kezelése, a változásmenedzselés vezetıi képességek és készségek egész tárházát 

igényli. Megítélése szerint sok vezetı „válságkezelı magatartása” az alábbiakban 

foglalható össze: 

− a tendenciák, a tények teljes tagadásába menekülnek, magukra zárva az  

ajtó, megjelent tehát a „bunkermentalitás”; 
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− van, aki csak a költségek folyamatos, koncepció nélküli csökkentésében, 

illetve a létszámcsökkentésben látja a megoldást; 

− megint mások a rövidtávú cselekvésben, a szituatív magatartásban keresik 

a válságból kivezetı utat; 

− vannak vezetık, akik elmagányosodnak, csökkentve a menedzsment 

közötti válsághelyzetben oly nélkülözhetetlen összhangot. 

Az tudjuk, hogy sikeres válság- illetve változásmenedzselés csakis jól képzett vezetéssel 

lehetséges, olyan vezetıkkel, akik önismeretükre, önbizalmukra, saját erısségeiket-

gyengeségeiket felismerve, haladnak a vezetıi képességmátrixnak való megfelelés útján, 

folyamatosan fejlesztve szakmai és vezetıi kompetenciáikat. A vezetıképzés egész 

rendszerét újra kell gondolnunk hazánkban, így a Magyar Honvédségen belül is. 

Az alábbi táblázat jól szemlélteti a vezetés stratégia-alkotással kapcsolatos 

hiányosságait: 

1. számú táblázat: Vállalati és HR stratégia14 

 
Igen  
írott 

Igen 
íratlan 

Nem Összesen 

Megfogalmazott küldetés 73% 14% 13% 100% 

Üzleti/szolgáltatási stratégia 75% 15% 10% 100% 

Személyzeti/HRM stratégia 43% 31% 26% 100% 

Szervezeti értékrend-meghatározás 43% 27% 30% 100% 

Nyilatkozat a vállalati sokszínőségrıl 22% 18% 60% 100% 

Etikai kódex 41% 27% 32% 100% 

Társadalmi felelısségvállalás (CSR) 20% 23% 57% 100% 

Kommunikációs politika 28% 36% 36% 100% 

 

A táblázatból kitőnik, hogy a cégek szervezeten belül milyen arányban rendelkeznek 

kommunikált formális, illetve informális stratégiákkal, szervezeti hitvallással. A 

legelterjedtebb az írásos formában létezı küldetés és üzleti stratégia, melynek 

meglétét 73% jelölte meg. Személyzeti/HRM stratégia csak a résztvevık 43%-ánál 

                                                 
14 ©CRANET, 2008 – PTK KTK Menedzsment Kutatócsoport 
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van. Az alternatívák keresése, a célok célértékének megjelölése, majd azok 

számszerősítése az erıforrás alapú tervezés lényege. Ez a vezetés oszthatatlan 

felelıssége a problémák megoldásában.  

Van kiút, mert kell lennie, a csapdahelyzetbıl a határokon túl is? Lengyelország 

példája a rendszerváltást követıen – jelenleg, mint NATO és EU tagország – azért 

különbözik az elızı példától, mert a gazdaság komoly strukturális problémáinak 

ellenére is jelentıs anyagiakat áldozott a hagyományokon nyugvó, viszonylag 

konzervatív iskolarendszerő képzés átfogó reformjára. Ez a befektetés hosszútávon 

vélhetıleg meg is térül, fıként, ha az oktatás reformját teljes mélységében 

megvalósítják. Lengyelország a politikai rendszerváltozás után viszonylag „gyenge” 

államnak volt tekinthetı, hiszen az állam nagy belsı politikai fenyegetések, pártharcok 

célpontjává vált. 

Indokolás: 
− kezdetben kialakulatlan, illetve folyton változó pártstruktúra, gyakori 

kormányváltás; 
− fejletlen civil társadalom; 

− kialakulatlan piacgazdaság, illetve az állam túlzott gazdasági 

szerepvállalása, zőrzavaros privatizáció; 

− lemaradás a demokratikus törvénykezésben, vagyis a jogrendszer 

átalakulása nem követte a politikai átalakulást. 

Ennek fényében ellentmondásosnak tőnik a „gyenge” állam által folytatott 

következetes, határozott és érdekérvényesítı külpolitika, amely már az uniós 

csatlakozás során is megjelent, pl. a lengyel mezıgazdaság érdekeinek érvényesítése 

kapcsán. Mára Lengyelország az EU tagjaként, annak egyik meghatározó 

mezıgazdasági termékbeszállítójává vált. Melyek lehettek a lengyel államérdekek és 

azok külpolitika prioritásai? 

Az 1989-es fordulatot követı új lengyel kül- és biztonságpolitika kialakítása 
Krzysztof Skubiszekwski nevéhez főzıdik,  állítja Tálas Péter.15  

Ennek lényege a következıkben foglalható össze: 

− az elnyert szuverenitás megszilárdítása; 

− a külpolitika sikereinek intézményesülése a belpolitikában; 

− nincs csatlósi alárendezıdés, de határrevízióra sem törekszenek 

szomszédaik rovására; 

                                                 
15 Tálas Péter: A középkatonai szerep lehetıségei és korlátai Közép-Európában – a lengyel eset – 
SVKH, Budapest, 2000. 
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− kiemelt figyelem Oroszországra és a volt szovjet utódállamokra. 

Stratégiai partnerséget azonban csupán a számos belsı problémákkal 

küzdı Ukrajnával sikerült kialakítani; 

− külpolitikai prioritás a közép-európai regionális együttmőködés, ez 

egyértelmően következik az ország geopolitikai helyzetébıl. (Visegrádi 

négyek, illetve a jövıben talán hatok regionális biztonsági komplexuma); 

− részvétel az EBEÉ, EBESZ-alapú európai biztonságpolitika alakításában; 

− nyugat-európai és euro-atlanti opciók: 

• NATO tagság elmélyítése, a hagyományosan erıs lengyel-amerikai 

kapcsolat továbberısítése 

• betagozódás az észak-atlanti biztonsági rendszerbe és fokozott 

szerepvállalás. 

Az ország kül- és biztonságpolitikájának két alapvetı iránya teljesedett ki: 

− a Nyugathoz való integrálódás; 

− és ezzel párhuzamosan aktív keleti politika. 

Biztonságpolitikai szempontból új helyzetbe került a rendszerváltó Lengyelország. 

Ma az ország csupa olyan állammal határos, melyek 1989-et megelızıen nem voltak 

megtalálhatóak Európa politikai térképén. A kérdés Lengyelország esetében is az, 

hogy a regionális együttmőködést kiterjesztve gazdasági értelemben is részt tud-e 

vállalni a globalizáció eredményezte kreatív versenybıl és annak versenyelınyeibıl. 

A probléma árnyaltabb megfogalmazásához az ország egészét kell a vizsgálódás 

tárgyává tenni. Az MTV 2 – 2006. március 11-én a „Záróra”  címő – mősorában 

hangzott el Tálas Péternek (a téma szakértıjének) és néhány kollégájának a 

véleménye, amely az alábbiakban foglalható össze: Lengyelországban a 

rendszerváltást követıen a pártosodás sajátos formában ment végbe. Néhány esetben 

a független parlamenti frakciók alakultak át párttá. A politikai kultúrában a lengyelek 

ma is a tömegmozgalmakra építenek, amely viszont alkalmatlannak bizonyult a 

kormányzásra. A magas munkanélküliségi ráta óriási szociális feszültségeket 

indukált. A társadalmi változások közepette rendkívül megnıtt a vesztesek száma, 

közülük sokan nosztalgiáznak a 1970-es évekkel, ellenezték az Európai Uniós 

csatlakozást, elhatárolódtak a globalizációtól. Ez utóbbinak csak és kizárólag a hátrányát, 

a negatív következményeit hangsúlyozták, vagyis a lengyelek egyszerően jobban 

akarnak élni, és ez egyben a politikai bizonytalanság táptalajává is vált. A gazdaság 

vonatkozásában is aggasztó jelenségek figyelhetık meg, különösképpen napjaink 

válságjelenségei kapcsán, és ezek az alábbiak: 



 24 

− a demokratikus jogállamiság, továbbá a piacgazdaság törvényi kereteinek 

megteremtésének lassulása, lemaradás a törvénykezésben; 

− zőrzavaros privatizáció � eredmény � túlzott állami szerepvállalás, akár 

tulajdonosként is, és ez a gazdaság törvényszerő átpolitizálásához 

vezetett; 

− a gazdaság strukturális átalakítása sem történt meg. A nemzetközi 

szervezetektıl kapott kölcsönöket a hajóépítésbe, a kohászat fejlesztésébe 

fektették akkor, amikor ezen a területen nemzetközi méretekben is óriási a 

dekonjunktúra. 

A társadalomban kialakultak már a nyugat-európai fogyasztási szokások, melyeknek 

azonban a gazdasági alapjai hiányoznak az országban, és ez további feszültségforrás 

lehet. Mindezek a problémák a biztonságpolitika szempontjából jelentısen 

feltranszformálódhatnak és akár jobb társadalmi elégedetlenségi hullámokat 

indukálhatnak. Grzegorz W Kolodka: „Globalizáció és a volt szocialista országok 

fejlıdési tendenciái” címő könyvében a lengyelországi szocializmus utáni 

kapitalizmusról ír és ennek kapcsán új veszélyeket és lehetıségeket vázol fel.  

„Az annyira kívánatos tıkebeáramlásnak – Lengyelországba is – folytatódnia 

kell az európai és a világmérető integrálódást lehetıvé téve.” 16  

A kívánatos folyamaton belül növelni kell a munkahelyteremtı beruházásokat, állítja 

a könyv írója, hiszen mindannyian tanúi vagyunk a napjainkban zajló: 

− „negyedik ipari forradalomnak; 

− a kommunikáció termelési tényezıvé válásának; 

− a szocializmust követı békés változásoknak  

− a permanens globalizáció adott fázisából eredeztethetı eredmények  

Lengyelországban is érezhetı  pozitív hatásai.” 

Összegezve, a csapdahelyzetbıl kitörési pontok igenis vannak. Kérdés az, hogy a 

közép-kelet-európai volt szocialista országok és a harmadik világ országai mennyire 

ismerik fel azokat, és tudnak-e idıben össztársadalmi és szervezeti szinten is 

szükséges lépéseket tenni a gazdasági szerkezetváltást, az oktatáspolitikai 

„rendszerváltás” végigvitelét, a szociális problémák, feszültségek kezelését is szem 

elıtt tartva. Az, hogy a megoldások keresése, milyen biztonságpolitikai környezetben 

történik, történhet arról a következı alfejezetben írok. 

 

                                                 
16 Grzegorz W. Kolodka: Globalizáció és a volt szocialista országok fejlıdési tendenciái. Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 2002. 
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3. A BIZTONSÁG SZŐKEBB ÉS TÁGABB ÉRTELMEZÉSE, A 
HUMÁN- ÉS A KATONAI BIZTONSÁG, A NATO 
KÖRVONALAZÓDÓ ÚJ BIZTONSÁGPOLITIKAI 

KONCEPCIÓJA 

A biztonság értelmezésének átalakulása: 

A biztonság igénye az egyik legalapvetıbb emberi szükséglet, a második 

helyen áll a Maslow-i szükségletpiramison belül.  

A biztonság definíciója: 

− a szó eredete: a latin „securus, securitas”: sine=nélkül + „cura”= aggodalom,  

− a biztonság: a fenyegetettség (abszolút) hiánya; mi minısül biztonsági 

kérdésnek: veszély, kockázat érzékelése (szubjektív). 

A biztonság szintjei: 

− egyének, csoportok, kisebbségek, nemzetek, államok, régiók és a 

nemzetközi rendszer biztonsága (biztonság: olyan állapot, ahol kizárhatók 

vagy megbízhatóan kezelhetıek a fenyegetések). 

Átfogó értelemben az állam biztonságáról akkor beszélhetünk, ha: 

− belsı rendje szilárd, a nemzeti akaratérvényesítés útjában nincsenek 

külsı/belsı akadályok, intézményei képesek a belsı konfliktusok 

kezelésére, válsághelyzet esetén megvannak a válságkezelés eszközei; 

− külsı biztonság: nincs külsı támadási veszély, nemzeti érdekek 

érvényesítését nem gátolják megoldhatatlan tényezık, létezik a nemzeti 

szuverenitás; 

− háború esetén: adottak a kárkorlátozás, az eredményes védekezés 

feltételei, biztosított a nemzeti túlélés, elviselhetı mértékre lehet 

leszorítani a személyi, anyagi veszteségeket. 

A kilencvenes évektıl – a globalizációs kihívásokra adott válaszként – elterjedt a 

biztonság fogalmának szélesebb körő értelmezése, mely azon jelenségek körére 

vonatkozik, amelyek kiváltó okai lehetnek a biztonsági hiányérzetnek. 

A biztonságot napjainkban már széleskörően értelmezzük:  

− politikai; 

− külpolitikai;  

− gazdasági; 

− katonai;  

− humanitárius; 

− környezetvédelmi; 

− katasztrófa-elhárítási stb.   
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A biztonságpolitika a kormánypolitika része, a nemzeti érdekek védelmére irányuló 

tevékenység; belıle vezethetı le a honvédelmi politika is. Magyarország nemzeti 

érdeke, a „Nemzeti Katonai Stratégia” alapelveibıl levezetve:  

            – az állam politikai függetlenségének, területi egységének, gazdasági 

mőködıképességének védelme, polgárai biztonságos létének biztosítása; 

A biztonságpolitika aspektusa: 

            – politikai biztonság: kiegyensúlyozott belpolitika, stabil külpolitika 

(nemzetközi szerzıdések, intézmények segítik); 

− gazdasági biztonság: alacsony adósság és nyersanyagfüggıség, 

biztonságos befektetések, gazdasági integrációs intézmények; 

− technológiai biztonság: infrastruktúra épsége, fejlettsége, mőszaki 

fejlıdés, nemzetközi munkamegosztás; 

− szociális és humánbiztonság: társadalmi és regionális szolidaritás, 

nyugdíjkérdés, életkörülmények, életszínvonal kiegyenlítése � kisebb a 

társadalmi feszültség és az ebbıl eredı kár; 

− ökológiai biztonság: természeti katasztrófák, mesterségesen okozott 

környezeti veszélyek, valamint ennek nemzetközi vonatkozásai (pl.: 

gátépítés, Magyarország-Szlovákia); 

− közbiztonság: bőnözés, szervezett bőnözés, terrorizmus � rendırség, 

határellenırzés; 

− katonai biztonság. 

 
A elızıek alapján is megállapítható, hogy az államok interakciós képességét, 

folyamatosan kiszélesítve azt, fenn kell tartani. Ez a nemzetállamok globálisan 

értelmezhetı érdekeit is szolgálja.  

„…A nemzetközi rendszer szereplıinek interakciós képességeit alapvetıen a távolságok 

leküzdését szolgáló technológiák és a különbözı társadalmi-politikai és társadalmi-

gazdasági megoldások befolyásolták...”17 

Napjainkra a globalizáció következtében növekedtek a nemzetközi rendszer méretei, 

intenzívebbé váltak a kapcsolatok és erısödött a kölcsönös függıség. A globalizáció 

alapjául a gazdasági viszonyok dinamikája szolgál. A gazdasági együttmőködés 

során az energiaforrásoktól való függıség felerısítette az interdependencia 

jelentıségét.  

                                                 
17 Dr. Matus János: A biztonság, gazdaság és kölcsönös függıség problémái a nemzetközi kapcsolatok 
elméletének különbözı irányzataiban. MTA Doktori Értekezés, Budapest, 2003, 22. o. 
. 
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A globalizáció hatásai ma már egyértelmően befolyásolják az ökoszisztéma 

mőködését, a természeti erıforrások allokálásának, felhasználásának hatékonyságát, 

a humánbiztonságot is. Humánbiztonság alatt itt az élhetı természeti környezetet, a 

munkabiztonságot, az egyén önmegvalósításának társadalmi környezetét is értem. A 

fentiek alapján belátható, hogy az energiahordozókhoz való hozzáférés a jövı egyik 

igen komoly konfliktusának forrása lehet. A fejlıdés során a kölcsönös függıség 

olyan mértékővé vált, hogy többé már nem létezik a gazdasági szuverenitás, kialakult 

a domináns és alárendelt államok rangpozíciója, az energiafüggıséggel együtt. 

További kockázati tényezı a szakadék elmélyülése a gazdag és szegény államok között, 

mely a világgazdaság növekvı egyensúlytalanságához, a válságjelenségek 

elmélyüléséhez vezethet, illetve vezetett. A tömeges elszegényedés, a tartós 

munkanélküliség, az inaktivitás további növekedése akár társadalmi robbanáshoz is 

vezethet. 

„…2000-ben a világ népességének 80%-a a gazdaságilag kevésbé fejlett államok 

lakója és jövedelmük a globális GDP mindössze 20%-a, huszonnégyszer 

alacsonyabb,  mint a centrum és fél periféria államaiban...”18 

 Viszonylag könnyen belátható, hogy a centrum és az elmaradott periféria közötti 

különbségek tovább növekedtek. További humán kockázati tényezıként a perifériák 

demográfiai robbanásából és a növekvı urbanizációból eredı problémákat lehet 

prognosztizálni. A népesség növekedése önmagában is biztonságpolitikai kihívás, de 

egyben nemzetközi probléma is. Ebben a kérdésben egy-egy állam képtelen 

hatékonyan fellépni. Itt a népesség áll szemben a megfelelı életkörülmények, a 

csecsemıhalandóság, a mortalitás (idı elıtti halál) és az emberhez méltó öregkor 

problematikájával. 

„...2050-re – a prognózisok alapján – 6 milliárdról várhatóan 9 milliárdra növekszik 

az emberiség lélekszáma. Kritikus területek: Afrika, Latin-Amerika, Ázsia és a csendes-

óceáni térség...” 19 

A migráció várható dinamikus növekedése az éhínség, a járványok állandósulásának (pl. 

madárinfluenza, ebola stb.) újabb problémáit vetik fel. Hatékony élelmiszertermelésre a 

Föld 26%-a hasznosítható, 40%-a teljesen terméktelen, 34%-a csekély mértékben 

alkalmas mővelésre. A globális felmelegedés, az elsivatagosodás problémája, 

élelmezési válságok formájában, újabb katasztrófákat vetítenek elıre. 
                                                 
18 Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonságpolitika. SVKH, Budapest, 2001. 47. o. 
19 Gazdag Ferenc: i.m. 394. o. 



 28 

A humánbiztonság további eleme a víz, illetve az ehhez való hozzáférés. A víz nagy 

jelentıséggel bíró erıforrás. 2 milliárd ember nélkülözi az egészséges, tiszta ivóvizet. 

A víztömeg elosztása is komoly feszültségforrássá vált. Mindezekbıl következik, 

hogy ha nem is minden esetben a globalizáció számlájára írhatóan, de a XX. század 

végére a felgyorsult fejlıdés globális fenyegetések sorozatát hozta felszínre. 
 

A humánbiztonság értelmezése Gazdag Ferenc és Szász Enikı megközelítésében. 

A téma szakavatottjai is a létezı világrend átmeneti jellegébıl indultak ki. Ilyen 

megfontolásból a biztonság fogalmának kiterjesztésével írásaikban megjelent a 

„humánbiztonság” fogalma. E koncepció középpontjában már nem az állam, hanem az 

egyén áll. A hangsúly a fegyverkezésrıl és az erıpolitikáról a fenntartható humán 

fejlıdésre helyezıdött át. A humán biztonság alapkoncepciója, az egyes egyén 

védelme, globális szinten a biztonság csak az egyének érdekeinek és értékeinek 

individuális, helyi, regionális szintő védelmén keresztül, lépcsızetesen valósítható 

meg.  „…A globális szintő humanitárius katasztrófaveszélyek az alábbiak szerint 

csoportosíthatóak: 

− népességnövekedés; 

− globális szintő jövedelemkülönbségek (a jövedelmek aszimmetrikus eloszlása); 

− növekvı nemzetközi migráció (menekültek, illegális migráció); 

− környezet pusztulása, (savas esık, globális felmelegedés); 

− kábítószer-kereskedelem; 

− nemzetközi terrorizmus…” 20 

A perifériára sodródó térségek, országok, csoportok elmélyülı gazdasági pangással és 

kulturális elidegenedéssel kerülnek szembe, mely a politikai, etnikai, ideológiai és 

vallási szélsıségeseket erıszakra fogja ösztönözni, hogy kísérjék figyelemmel a „régi 

világi” kihívásokat, ugyanakkor koncentráljanak az „újvilági” technológiák kihívásaira. 

A fokozódó migráció befolyást és hatást gyakorol a politikusokra, sıt számos országban 

a nemzeti identitásra is. A globalizáció növekvı igényeket is támaszt a nemzetközi 

feladatok megoldásához és az együttmőködés megvalósításához. A kérdés tehát az, 

hogyan tudjuk a globális igényeket nemzet állami keretek között kielégíteni. E 

vonatkozásban az információ és az innováció – a versenyképességet illetıen – a 

társadalmi haladás alapvetı elemeként jelenik meg.  

Az információs társadalom megjelenése, a tudásalapú gazdaság térhódítása 

napjainkban a tudományos élet figyelmének is kitüntetett tárgya.  

                                                 
20 Szász Enikı: A biztonság új dimenziói, Külügyi Szemle, 2003/2. sz. 205. o. 
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A modern világ jólétének és gazdasági növekedésének fı forrásává az információs 

gazdaság, az új információs és kommunikációs technológia vált. A kérdés az, hogy 

az eltérı adottságú területek milyen mértékben tudnak bekapcsolódni ebbe a 

folyamatba. Az eltérı használatból adódóan a világ „gyors” és „lassú” részekre 

szakadhat. Utaltam már rá, hogy létrejöhetnek a „techno írástudók” (techno ırültek) 

és a „techno analfabéták”. További kérdése posztmodern társadalmunknak, hogy mi 

használjuk-e a médiát, az internet felületeket vagy azok használnak minket, 

állampolgárokat.   

„…A gyors világot elsısorban Észak-Amerika, Nyugat-Európa és Japán, illetve 

néhány iparosodó ország (pl. a „távol-keleti kis tigrisek”: Dél-Korea, Szingapúr, 

Tajvan stb.) képviseli, amelyek jelentıs beruházásokat hajtanak végre a modern 

informatika és a hozzá kapcsolódó oktatási infrastruktúra terén. A lassú világot fıleg 

a globális periféria kevésbé fejlett országai alkotják, amelyek egyre inkább 

peremhelyzetbe kényszerülnek – korábban kizsákmányolt, ma mellızött térségei a 

világnak...” 21 Az Európai Unió és a tudásalapú társadalom vonatkozásában, a hátrányok 

kiküszöbölésére hivatott Európa-terv az alábbi célkitőzések megvalósítását jelölte meg:  

− olcsóbb, gyorsabb és biztonságos internet-elérés biztosítása; 

− képzésbe és új készségek kialakításába való befektetés; 

− az internet használatának népszerősítése. 

A program beindítása óta jelentıs sikereket ért el mindhárom területen, ennek 

ellenére az információs társadalom és a tudásalapú gazdaság megteremtése még 

távolról sem fejezıdött be, hanem továbbra is a jövıben elérendı cél maradt. Az 

internet-hozzáférés költségei kétségtelen csökkenésük ellenére, még mindig 

magasabbak, mint az Amerikai Egyesült Államokban, a széles sávú internet terén 

különösen nagy a különbség. Nagy kihívást jelent az „e-business” lassú fejlıdése és a 

széles sávú internet-elérés nehézkes kiépülése. Az „Európa 2005” program már 

koncentráltabb volt, kevesebb célkitőzés elérésére összpontosított. Ilyen például az 

internet használata az e-business és a közszolgáltatások területén. Kiemelt 

jelentısége van a dinamikus környezet kialakításának az e-kormányzat, e-

közigazgatás, e-tanulás, e-egészségügy és az e-business fejlesztése területén. 

 „…A cselekvési terv két egymást kiegészítı és erısítı csoportra oszlik: 

                                                 
21 Raffay Zoltán: A tudásalapú regionális fejlesztési politika elemei. EU-tanulmányok, IV. kötet. 
Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Budapest, 2005. 331. o. 
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− a széles sávú internet elterjesztése, és biztonságos informatikai 

infrastruktúra biztosítása (a digitális társadalom hardvere); 

− az on-line közszolgáltatásokhoz és az e-businesshez kapcsolódó 

szolgáltatások, alkalmazások (a szoftver)…” 22 

Az elmúlt években, a Nemzeti Fejlesztési Terv, a „Kreatív Magyarország” 

megteremtéséhez jelölt ki célokat. A megvalósítás módja a „tudás alapú társadalom”, 

illetve az élethosszig való tanulás feltételeinek a megteremtése. Nagy kihívás tehát, 

hogy ne kárvallottjai, hanem hosszan élvezıi legyünk a globalizált világnak, 

felzárkózzunk a „gyors” világhoz. Napjainkban az Információs Technológia (a 

továbbiakban IT) további minıségi fejlıdésen megy keresztül, melynek üteme 

rendkívül gyors, egy nehezen kezelhetı virtuális világot kialakítva az ember körül. 

A katonai biztonság kérdését is új megvilágításba helyezik korunk biztonsággal 

kapcsolatos kihívásai. A „Hadseregek munkaerı piaci jellemzıi a fejlett polgári 

társadalmakban és az új NATO tagországokban” címen megjelent összefoglaló 

tanulmányban foglaltakat a fentiekkel kapcsolatosan összegezve megállapítható, 

hogy a világ hadseregei, a társadalmi változások igen intenzív és egyre növekvı 

nyomása alatt keresik helyüket, szerepüket az alig körvonalazódó új világban.  

A tanulmány szerint – melyre a késıbbiekben még többször hivatkozom – a polgári 

demokráciákban évtizedekkel ezelıtt szembekerültek azzal a problémával, mely 

bennünket megkésve, alig több mint másfél évtizede ért el, egyébiránt disszertációm 

bevezetı részében ezt neveztem Magyarország esetében „modernizációs 

megkésettségnek”. A hadseregek környezete a társadalmi fejlıdés következtében sok 

szempontból megváltozott, és ezekre a változásokra maguknak a hadseregeknek is 

több dimenzióban, köztük a foglalkoztatási feltételrendszerben is, reagálniuk kellett.  

A pluralista társadalom magával hozta bizonyos – korábban állandónak hirdetett – 

értékek szerepének csökkenését. Különösen intenzív ez az olyan egyközpontú 

hatalomhoz kapcsolódó értékeknél, mint a feltétel nélküli engedelmesség, 

tekintélytisztelet, hatalmi szervek tevékenységének kritikátlan támogatása stb.  

Az új értékek megjelenése magával hozta a korábbi hatalmi tényezık, köztük a 

hadsereg szerepének átalakulását. Ennek egyik markáns megjelenése, hogy a 

legfejlettebb társadalmakban jelentısen átalakult a belsı funkcióban betöltött 

szerepe, a hadseregek részvétele a politikai átalakulásban, de gyökeres 

nézetváltozások voltak (vannak) a külsı funkció esetében is.  

                                                 
22 Raffay Zoltán: i.m., 333. oldal 
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Egyre szélesebb tömegek támogatják a konfliktusok tárgyalásos úton való 

megoldásának rendszerét, és ellentétes érzésekkel viseltetnek a gyıztesnek látszó 

háborúval szemben is. A meglehetısen ellentmondásos fejlıdési folyamat során 

napjainkra a polgári demokráciák hadseregei virtuálisan tartják tradicionális 

elkülönülésüket, a valóságban viszont megfigyelhetı, hogy a társadalom szerves 

alrendszerévé váltak, egyre szorosabban tagozódnak az adott társadalom 

közszolgálati rendszerébe, hangsúlyozva ugyanakkor a katonai hivatás 

komplexitását.  

Tudjuk, a katonai pálya, magas fokú hivatástudatot, szilárd erkölcsi-etikai alapok 

meglétét, a bajtársiasságot, a testületi szellem erısítését követeli meg az állománytól. 

A legtöbb országban teljessé vált a demokratikus társadalom kontrollja a fegyveres 

erık felett. Különösen élesen jelentkeztek a fenti hatások hazánkban, illetve a 

környezı országokban, ahol egy hosszabb idıszak látszatstabilitásában, 

mesterségesen fenntartott – a 90’-es évekre törvényszerően összeomlott –, 

biztonságosnak tőnı rendszerben megmerevedtek az egyes társadalmi alrendszerek, 

nem alakultak ki a másutt már hosszabb ideje mőködı, a problémákat kezelı, 

közvetítı rendszerek, maga a civil társadalom. A globális nemzetközi rendszer 

átalakulásában döntı szerepet játszottak és játszanak ma is az államok interakciós 

képességei, melyek a katonai biztonságot illetıen a kihívásokra adott válaszként 

jelennek meg, a NATO tagországok által is sürgetett stratégiaváltás szükségességét 

hangsúlyozva.  

A NATO körvonalazódó új stratégiai koncepciójának megállapításai, a haderık új 

típusú mőködése és részben a néhány országban folyó háború tapasztalatai sok olyan 

kérdést is felvetettek, amelyre feltétlenül választ várnak egyrészt a haderıben 

szolgálók, másrészt a társadalom is. A kérdések között az általános katonapolitikai, 

foglalkoztatási és emberjogi problémákig, meglehetısen széles a paletta. Mindebbıl 

következıen több ország jogintézményében, a honvédelmi politikát illetıen, jelentıs 

módosításokat kellett végrehajtani. 2009. november elején a NATO új stratégiai 

koncepciójáról rendezett tanácskozáson szakértık bevonásával a Magyar Atlanti 

Tanács és a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács a Magyar Külügyi Intézetben együtt 

gondolkodott a változó világról, a változó kihívásokról. A rendezvényen Rábai Zsolt, 

a brüsszeli központú NATO Public Dimplomacy Division munkatársa beszélt a 

szövetség új stratégiai elgondolásairól.  
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A rendezvény résztvevıjeként és a rendezvényrıl megjelent cikk alapján 

megítélésem szerint az elıadás hangsúlyosabbnak vélt elemei a következık voltak:   

Tíz évvel ezelıtt az Észak-atlanti Szövetség akkori tagjai elfogadták a ma is 

érvényben lévı stratégiát. 1999-ben, a NATO csúcstalálkozóján hazánk – már, mint 

frissen felvett NATO tagállam – részvételével sikerült körvonalazni azt a koncepciót, 

amely a NATO tagországai számára a következı 10 évre határozta meg a 

feladatokat.  Emellett ezen a konferencián a szövetség hosszú távú bıvítésének 

tényét is elhatározták, s az itt megjelölt országok, Macedónia kivételével, ma már 

mind tagjai a NATO-nak. Az Észak-atlanti Szövetség, a megalakulás hatvanadik 

évfordulója alkalmából a franciaországi Strassbourgban és a németországi Kehlben 

megrendezett jubileumi csúcstalálkozón hirdette meg az új stratégiai koncepciót, 

amelynek megalkotása jelenleg is tart. Ennek során a brüsszeli központú NATO 

Public Dimplomacy Division munkatársai különbözı fórumokon és szakmai 

rendezvényeken vesznek részt a tagországokban. 

Eme összejövetelek célja volt – az elıadó és a résztvevık egybehangzó véleménye 

alapján –, hogy információkat szerezzenek a formálódó stratégiai koncepcióval 

kapcsolatban, hiszen a szövetség minél szélesebb társadalmi nyilvánosság 

bevonásával szeretné kidolgozni az új elgondolásait. Az új koncepciónak alapvetı 

kérdésekre kell választ adnia, hiszen ellenkezı esetben a szövetség saját hatékonyságát 

és tevékenységét sodorná veszélybe. Az új koncepció kidolgozását pedig az teszi 

indokolttá, hogy az elmúlt évtizedben teljesen megváltozott a tagállamok biztonsági 

környezete. És e biztonsági környezet napjainkban is folyamatosan változik.  

Elég a bukaresti NATO csúcstalálkozóra gondolni, ahol még csak a klímaváltozás és a 

kibernetika okozta biztonsági kihívásokról, kockázatokról volt szó, és egyáltalán nem 

beszéltek a tengeri kalózkodásról. Néhány hónap elteltével pedig már mőveletet kellett 

indítani az Afrika partjainál portyázó kalózok ellen, hiszen az ENSZ fıtitkára felkérte 

a NATO-t, hogy próbálja meg valamilyen módon megvédeni a veszélyeztetett 

segélyszállítmányokat. Multipolárissá vált a világ, s mindez új biztonsági kihívásokat 

jelent az országok számára. Ilyen kihívás például a terrorizmus, a tömegpusztító 

fegyverek elterjedése, az energiabiztonság és a klímaváltozás. Olyan komplex, nem 

hagyományos katonai jellegő veszélyek ezek, amelyeket a szervezet nem mindig tud 

kezelni, ugyanakkor számuk egyre nı. A következı idıszak egyik tipikus jellemzıje, 

hogy a veszélyek elıre nem láthatóak, ugyanakkor a NATO-nak ezekre mégis fel 
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kell készülnie. S mindez csak olyan új stratégiával valósítható meg, amely dinamikus 

reagálást tesz lehetıvé.  

Ugyanakkor, a NATO fıtitkára szerint, a szövetség alapfunkciója még mindig a 

terület és a lakosság megvédése. Az új stratégiai koncepció során a NATO-nak 

továbbra is nyitott szervezetként kell mőködnie, s a partnerségi programot is tovább 

kell folytatnia, mivel az egy jól bevált és jól mőködı forma.  Ezzel egyidıben a 

szövetségen belül az egészen alapvetı kérdésekben is új konszenzusra kell jutni. 

Egyik ilyen kérdés lehet az, hogy a szervezet a továbbiakban is regionális maradjon, 

vagy pedig váljon globálissá? Ugyancsak lényeges, hogy a NATO-ban az 

együttmőködés, a kölcsönösség alapja továbbra is az ötös cikkely (mely a kollektív 

védelemrıl rendelkezik) legyen irányadó? Használható-e a kollektív védelem, ha 

nem katonai támadás ér egy szövetséges országot? Például egy kibernetikai támadás, 

amely lebéníthatja az egész országot, annak infrastruktúrájával együtt, s mindezek 

mellett óriási károkat is okoz, és akár még emberéletet is veszélyeztethet. Márpedig 

ugye, ma szinte minden az interneten keresztül mőködik, amely könnyen sebezhetı – 

állítják a NATO Public Dimplomacy Division munkatársai.  

Tény, hogy a huszonnyolc szövetséges államban szükség van a veszélyfelfogás 

azonosságára. Jelenleg ugyanis az országokban teljesen eltérıen értelmezik a veszély 

fogalmát, tehát az új stratégiai koncepció kidolgozásánál az is nagy kérdés, hogy 

fenntartható-e a továbbiakban a konszenzuselv, vagy esetleg bizonyos területeken 

többségi döntések kellenek? Továbbá meg kell határozni azt is, hogy melyek azok a 

veszélyek, amelyekben a szövetségnek vezetı szerepet, vagy csak támogató szerepet 

kell játszania, mert egyelıre csak ad hoc jelleggel döntenek. A jövı kérdése, hány 

mőveletet lehet egyszerre folytatni? Hiszen minden mővelet csökkenti a készenlétben 

lévı képességeket és kapacitásokat.  

Ha a NATO tagországai túlontúl nagy energiát fordítanak a béketeremtésre és a 

békefenntartásra, akkor meglesznek-e a képességek az ötös cikkely szerinti 

feladatokra? Ugyanakkor az is ténykérdés, hogy a NATO új stratégiájában a 

nukleáris fegyverek továbbra is súlyponti szerepet fognak játszani. Az is egyértelmő 

törekvés, hogy a NATO több külsı szakembert és civil szervezetet szeretne bevonni 

a részletes vitába az új koncepció kialakításakor. Így egy olyan dokumentumot lehet 

létrehozni, amely visszatükrözi a valós igényeket. A vitába egyébként nemcsak a 



 34 

tagállamok, hanem a békepartner országok szakembereit is be kell vonni –

hangsúlyozta az elıadó befejezésül. 23  

Összefoglalva, mind a katonai, mind a humán kihívások közül kiemelt jelentıséggel 

bír – megítélésem szerint – az információs interdependencia szimmetrikusabbá 

tételének kérdése, mely nemcsak a szükséges technológiák és ismeretek 

megszerzését, a kommunikációs hálózatok kiépítését kívánja meg, hanem a 

nyújtható, illetve az igényelt információk fontosságuk szempontjából is 

kiegyenlítettebb nemzetközi megoszlását is feltételezi.  

Vagyis végsı soron az interdependenciák összes többi aszimmetriájának az 

oldódásától is függ a gyors és hiteles információáramlás. Másfelıl viszont az 

informatika rohamos fejlıdése, a telekommunikációs technológiák „forradalmai”, a 

fent említett „információs társadalom” megszületése idején a nemzetközi 

információáramlás aszimmetrikus viszonyai különös jelentıséget nyernek a 

világgazdasági pozíciók és a nemzetközi „fejlıdési szakadék” jövıbeli alakulása 

szempontjából. Ugyanakkor a nemzetközi telekommunikáció és elektronikus 

adatáramlás új eszközeinek (e-mail, internet-, video-konferencia, távközlési 

mőholdak, stb.) meghonosítása, illetve felhasználása és az ilyen globális hálózatokba 

való bekapcsolódás gyorsabb felzárkózási lehetıséget, a világpiaci változásokra való 

rugalmasabb reagáló képességet biztosíthat.  

Az informatikai fejlesztés a hazai vállalatok versenyképességének javulását hordozza 

magában azokban az országokban, amelyek kellıen felkészítik erre társadalmukat 

(különösen a közoktatás korszerősítése és speciális tanfolyamok révén, valamint a 

szükséges telekommunikációs infrastruktúra kiépítésével). Mi több, a munkavállalók 

számára biztosítja a távoktatás és a távfoglalkoztatás lehetıségeinek, jobb 

                                                 
23 A rendezvényen elhangzottak teljes terjedelmükben a www.honvédelem.hu/hírek/hazai Szőcs 
László 2009.11.10-én „A Bölcsek Tanácsa összegzi a javaslatokat. A NATO új stratégiai 
koncepciójának kérdései.” címmel megjelent cikkében olvasható. 
 
30 Grúber Károly: Globalizáció, nemzetállam, régió: többszínő kormányzás Európában – mítosz vagy 
vallás. Külügyi Szemle, 2003/5. sz.  
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kihasználásának feltételeit is. Az információs robbanásnak megvannak a rendkívül 

komoly kihatásai, nem csak a társadalomra, hanem annak integráns részét képezı 

haderıre is. Az innovatív, a rugalmas és reagálóképes katonai szervezet kialakítása a 

fejlett demokráciák igazi kihívása e kérdésben. Az, hogy a NATO hadereje képes-e a 

változások figyelembe vételével preventív módon válaszolni a kihívásokra, vagy 

csak a következmények szituatív kezelése az egyetlen lehetıség számunkra, a 

katonai szövetség tagjainak számára. Itt a lehetséges válasz a haderı további 

korszerősítése, fejlesztése, melyrıl, a nemzetközi tapasztalatokat feldolgozva, a 

továbbiakban szólok..   

4. A NATO HADEREREJÉNEK  TÁRSADALMI KÖRNYEZETE, 
A LENGYEL ÉS A FRANCIA HADER İ FEJLESZTÉS Fİ 

IRÁNYAI  

Az általam már korábban idézett „Hadseregek munkaerı piaci jellemzıi a fejlett 

polgári társadalmakban és az új NATO tagországokban” címen megjelent 

összefoglaló tanulmány is részletesen foglalkozik a kor kihívásaival, melyek az 

államot és magát a hadseregeket érintik a honvédelmet és az új biztonságpolitikai 

kihívásokat illetıen. A kérdések megválaszolása, illetve a nemzetközi tapasztalatok 

folyamatos elemzése, az utánpótlás nevelésen, a katonai képzésen, a pályán tartáson, 

az elvárt állományarányok kialakításán, a rekonverzió lehetıségének megteremtésén 

keresztül a Magyar Honvédség struktúrájának további korszerősítését, a 

humánerıforrás fejlesztésének fı irányainak meghatározását segíthetik elı. 

A tanulmányban foglaltak és kutatásaim alapján megállapítható, hogy az elmúlt 

másfél évtizedben, a hadseregekben is megtapasztalhattuk a változások gyorsuló 

kényszerét, annak a szakirodalomból is jól ismert ellentmondásaival együtt. Sajátos 

történelmi helyzetbe került a fegyveres erık fejlesztése, egyaránt nehéz feladat elé 

állítva a stratégiai és operatív vezetést. Gyakorlatilag teljesen átalakult a haderı 

szőkebb és tágabb környezete, mőködési feltételrendszere, sıt ezen túl némileg 

megváltozott funkciója is, melyet az utóbbi években többször újraíródott nemzeti 

biztonsági és katonai stratégiák próbálnak keretbe foglalni.  

A funkcióváltás erıteljes kihívásaként a katonai szervezeteknél is áttevıdött a 

hangsúly a „megelızésre”, amely már nem a korábbi évtizedek fegyverkezési 

elrettentését jelenti, hanem konkrétan új katonai tevékenységi formákat a béke 

kikényszerítése, fenntartása, a konfliktusok kiszélesedésének megelızése érdekében.  
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Ebben a folyamatban a szükséges eszközrendszeren túl már az egyes katona szerepe 

is jelentısen módosul, amely új vezetési, mőködési kultúrát is igényel.  

A 90-es években, a fejlett országok hadseregeinek többségében, ennek egyik fontos 

következményeként indult meg az önkéntes típusú regrutációra való áttérés.  

A változásokat, a hadseregeket érintı kihívásokat átszövik a társadalmi lét minden 

szegmensét determináló, az elızıekben felvázolt globális hatások, melyek közül 

kiemelendı a rendelkezésre álló erıforrások szőkössége és a modern demokráciák 

erısödı elıítéletessége a háborúval és a hadsereggel szemben, valamint – témánk 

szempontjából hangsúlyozottan – a munkaerıpiac nemzetköziesedése.  

Pontos elemzés hiányában is kijelenthetjük, hogy az elmúlt másfél évtizedben 

elinduló szervezeti változások, az átvilágítások, a szervezések túlnyomó többsége – 

különbözı okok miatt – sikertelen volt, azaz nem jutott el a szervezet 

megváltoztatásának és a szervezeti hatékonyság növelésének kívánatos szintjére, sıt 

ezzel ellentétes hatást, az általam korábban említett vezetıi válságot idézte elı. 

Ennek rendre az lett a következménye, hogy a haderı egészét érintıen újra- és 

újraindultak a „reformok”, melyek jellemzı következményében a „főnyíróelv-szerő” 

csökkentés szinte folyamatosan tetten érhetı volt, s ez rendkívül nagy 

humánerıforrás vesztést eredményezett, generációs feszültséget indukált, a Magyar 

Honvédség korfájának torzulását eredményezte. Sok esetben a katona továbbra is 

kerülı utakat keresve haladt a szervezeti kontroll nélküli karrier íven, lépett elı igen 

fiatalon magas rendfokozatokba. A magasabb beosztás eredményes ellátásához 

természetesen hiányzott a tapasztalati kompetencia, a másokért érzett felelısség, 

ennek helyébe a minél gyorsabb karrier-„csinálás” és  folyamatos egzisztenciaféltés 

lépett, párosulva a 25 éves szolgálat idı megszerzésével, majd az azt követı 

nyugdíjazás minimális túlélési stratégiájával. 

A modern társadalmak intézményrendszerében jól elkülöníthetı a magán- és a –

viszonylag széles – közszféra (benne a fegyveres szervezetek) kínálta lehetıségek. 

Az országok jelentıs részében a közszolgálat tartja egyes korábbi tradicionális 

jellemzıit, melynek egyik fontos eleme, hogy jó szintő, kiegyensúlyozott és hosszú 

távon kiszámítható megélhetést biztosít (bár ezek sem feltétlenül nyugdíjas állások 

már). Általában a magánszférában nagyobb jövedelmeket lehet elérni, de lényegesen 

nagyobb a kockázata az állás elvesztésének, amely mára a fegyveres testületeknél is 

a fent említett egzisztenciális létbizonytalanságot eredményezte, a túlélés 25 évben 
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meghatározott egyéni kiútkeresés filozófiáját kialakítva, fıként a vezetés 

utánpótlását, illetve a gerincét alkotó hivatásos állomány körében.  

Nem hagyható figyelmen kívül az új típusú haderık munkaerıpiaci lehetıségeinek 

szempontjából az az általános, a munkaerıpiacra is ható tendencia, mely szerint a 

fegyveres szervezetek és szakmák presztízse – részben összefüggésben a társadalmi 

értékrendben bekövetkezett változásokkal – folyamatosan csökken, illetve 

átstrukturálódik. A modern, piacelvő polgári társadalmakban a védelmi szektor 

mőködésére és fejlıdésére egyre erıteljesebb nyomást gyakorolnak az uralkodó 

termelési, fogyasztási és érintkezési módok. A hadsereg értékekre, szimbólumokra 

orientált, tradicionálisan intézményi jellege fokozatosan utat nyit, illetve átengedi 

pozícióját a piaci mechanizmusokon és választhatóságokon alapuló foglalkozási 

jellegnek.  

A jövıben tudatosan kialakított, nemzeti közmegegyezésen alapuló honvédelmi 

politikának új válaszokat kell adnia a kihívásokra, a korábbi liberális szemlélettel 

ellentétben hangsúlyozva a katonai szolgálat morális alapértékeit, szocializációs 

szükségleteit, a speciális kompetenciák meglétének és azok fejlesztésének 

szükségességét. A különbözı dimenziókban jelentkezı kihívások tükrében az is nagy 

kérdés, hogyan lehet ezeknek a bürokratikus szervezeteknek megadni a 

munkaerıpiac szempontjából is adekvát válaszokat. A jövı problémaköre tehát 

ismert a szövetségesek elıtt, de joggal fogalmazható meg a kérdés, hol is tart jelenleg 

a haderıreform az egyes tagországokban? Két ország haderı átalakításának fı 

irányait vizsgáltam Lengyelország és Franciaország példáján keresztül.  

 

A lengyel hadsereg korszerősítésének fı irányai: 

Bevezetésül szeretném hangsúlyozni, hogy Lengyelország középhatalmi 

szerepvállalásának lehetısége – melyre Európában törekszik – meglehetısen korlátozott. 

Ez részben a régiók közötti fejlettségi különbségbıl, a modernizáció 

megkésettségébıl is ered és ily módon még sokáig a globalizált világ, az Európai 

Unió peremvidéke maradhat. Felmerül továbbá az a kérdés is, hogy a katonai 

képességet alapul véve, Lengyelország az EU gyorsreagálású képességeinek 

fejlesztése területén, a szőkös gazdasági erıforrások ismeretének tekintetében, 

milyen áldozatokat képes hozni.  

A jövı nagy kihívása számára az, hogyan tudja ezt gazdaságilag is megalapozni, 

illetve gazdasági sikerre váltani. A globális rendszer tartalmilag és formailag kiterjed a 
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Föld egészére, így Lengyelországra is. A rendszer tehát nemcsak egy adott ország 

politikai szférájában van jelen, hanem meghatározza annak gazdaságát, kultúráját, a 

társadalom egészének mőködését. 

„A globális gazdaság és a telekommunikációs rendszerek univerzalizmusa és korunk 

ezzel párhuzamos társadalmi mozgalmainak (nemzeti-etnikai, vallási stb.) 

partikularizmusa komoly kihívásokat jelent a modern nemzetállam számára.” 30 

A küzdelmet így tehát Lengyelországban is egyidejőleg kell megvívni a nemzetközi 

politika, illetve a belpolitika oszthatatlan küzdıterén. Lengyelország ma tagja a 

NATO-nak és ennek megfelelıen komoly katonai feladatokat is vállal. Tagja a 

Visegrádiak biztonsági komplexumának, illetve 2004. május 01-tıl Európai Uniós 

tagországgá vált. A regionális biztonságpolitika alappillérei határozzák meg a 

szuverenitását, ugyanakkor komoly biztonsági kockázatot jelenthet az ország 

számára, hogy a maga javára, épülésére tudja-e fordítania a globalizáció 

eredményeit, vagy csak ennek negatív hatásaival számolhat. 

A HM Tervezési és Koordinációs Fıosztály (a továbbiakban TKF) jelentéseinek –

melyek a kétoldalú tárgyalások alakalmával készültek – másodlagos elemzésével 

megállapítottam, hogy a lengyelek a NATO követelmények szerinti haderı 

átalakításában korábban jelentıs hátrányban voltak, az új lendületnek köszönhetıen ez a 

hátrány napjainkra minimalizálódott. Az átalakítás keretében az állománytáblák és a 

beosztások, munkakörök követelményei is megváltoztak. A haderı átalakításának 

alapjául a 2004. 01. 01-én hatályba lépett 2003. évi XI. törvény szolgál. A haderı 

tervezett tiszti és tiszthelyettesi létszámát 2008-ra kívánták elérni. A tisztek létszámát 

akkor 27.500 fıben, a tiszthelyettesekét 41.100 fıben maximálták. A szerzıdéses 

legénységi állomány 2005-ben jelent meg, létszáma akkor 5.700 fı volt.  A tisztek 

korfája hasonló a magyarhoz, az átlagéletkor 37 év, a 33 évesek létszáma a legnagyobb, 

az állomány 80 %-a 25–47 év közötti. A tiszthelyettesek átlagéletkora 33 év, eddig az 

életkorig a létszám folyamatosan növekszik, e fölött pedig csökken. Az 

állománykategória zászlósi és tiszthelyettesi rendfokozati csoportra oszlik. 

 Hat zászlósi és nyolc tiszthelyettes rendfokozat van, a rendszeresített létszám 

megoszlása 50–50 %. Az ideálisnak mondható 1:3 tiszti-tiszthelyettesi állományarány a 

lassan növekvı szerzıdéses állomány létszámnövekedésével érhetı el, a növekedés a 

tervezettnél lassabbnak bizonyult. Az elımenetel alapja a személyi értékelés, amelyet 

személyi értékelılapok alkalmazásával végeztek. 2004-ben mintegy 16.000 fıre 



 39 

készült értékelés. Az értékelés végrehajtására ajánlásként módszertani kézikönyvet 

adtak ki.   

A humán erıforrás-gazdálkodás feladatait végzı szervezeti elemek és 

intézményrendszer kialakítása is megtörtént. A korábbiakban általuk indokolatlannak 

tartott katonai tanintézeti rendszer átalakítása is megindult. A katonai 

adminisztrációs és igazgatási rendszer megváltozott, a két katonai körzet megtartása 

mellett. Hasonlóan a magyarországi elképzelésekhez, a kiegészítés és mozgósítás 

szervezési és irányítási feladatai szétváltak, csökkent a szervezeti feladatokban 

résztvevık létszáma és a régiók száma. Az állomány utánpótlását illetıen polgári 

szakképzettség alapján is lehet hivatásos állományba lépni és a katonai felkészítést, 

az állományba kerülést követıen, a haderınemi tanfolyam-parancsnokságok hajtják 

végre.  

 Ez az alapja a tartalékos parancsnoki alapképzésnek is. A toborzás feladatait a 

katonai tanintézeti rendszerbe tartozó iskolák végzik. A sok jelentkezıbıl nagyobb 

válogatásra van lehetıség. A középiskolai érettségivel jelentkezık felsıfokú 

képzésre a két katonai fıiskolára, vagy a tengerészeti akadémiára jelentkezhetnek, 

középfokú képzésre pedig a fegyvernemi érdeklıdésnek megfelelıen a nyolc 

tiszthelyettes képzı intézmény valamelyikébe kerülnek. A felsıfokú végzettséggel 

jelentkezıket alapkiképzés és katonai képzés után avatják fel. A kiválasztási és az 

elımeneteli szabályok csak a tisztekre és tiszthelyettesekre vonatkoznak. Az 

alapképzésre jelentkezıket a pályakezdı beosztásokra készítik fel. A tisztek egyetemi 

képzésére a nemzetvédelmi akadémián, vagy a szaknak megfelelı polgári egyetemen 

kerülhet sor.  

A szerzıdéses legénységi állomány részére a középfokú iskolai, a tiszthelyettesek 

részére az érettségi, a tisztek esetében a fıiskolai, ırnagytól pedig az egyetemi 

végzettség a minimum követelmény. Kettı-négy rendfokozatonként továbbképzési 

tanfolyamok elvégzését határozzák meg. A rendszer egymásra épülı, egyszerő és a 

végrehajtó intézményrendszerre nem ró indokolatlanul nagy terhet.  

A tiszthelyettesek általános nyelvi követelményei kicsit magasnak tőnnek, alap-, közép- 

és felsıfok, a tiszteké közép- és felsıfok. Az át- és továbbképzési rendszerben az 

érintett minden beosztásba helyezés elıtt képzésben vesz részt.  

A parancsnoki elımenetelben alkalmazzák a parancsnoki és törzsbeosztások 

rotációját. Százados egyéves, ırnagy–alezredes rendfokozatúak 4 hónapos 

tanfolyamon vesznek részt. A katonai oktatási intézmények méretét a 
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szükségletekhez igazították, a szabad kapacitást – igény esetén – felajánlották a 

polgári képzés részére. Megalakult a Nemzetvédelmi Akadémia, szervezetében 

szárazföldi fıiskolai karral, és a Katonai Mőszaki Akadémia a légierı fıiskolai 

karral. A Haditengerészeti Akadémia a polgári intézmény része lett, katonai 

hallgatók képzését is folytatja. Mindhárom intézmény együttesen évente mintegy 

11.000 fı civil hallgató képzését végzi. Az új fıiskolai törvény egységes minden 

ágazatra. A bolognai folyamat szerint alakították ki a képzés egész rendszerét, a 

tradíciók, hagyományok alapértékeinek a figyelembe vételével. Ma is tetten érhetı a 

lengyelek képzési koncepciójában az igen erıs konzervativizmus. 

A tiszthelyettes-képzésben iskolacentrumok jöttek létre, amelyekben nyolc tiszthelyettes 

iskola mőködik, a jelenlegi hat kiképzı központból négyet hoztak létre. A tisztek 

életpályájuk során a terveik szerint 9 évig tanulnak, 30 évig szolgálnak, és tábornoki 

rendfokozatig juthatnak el, míg a tiszthelyettesek 5 évig tanulnak, és 35 évig szolgálhatnak. 

Lengyelország a folyamatos átszervezés eredményeként 2009 augusztusától 

professzionális hadsereget mőködtet, azzal a problémával szembesülve, hogy a 45.000 

fıs rendszeresített szerzıdéses legénységi beosztással szemben csak 16.000 beosztást 

tudtak betölteni. A HM TKF 2010. áprilisi jelentése alapján látható, hogy az önkéntes 

haderı alapja itt is a hivatásos vagy szerzıdéses tiszti-, tiszthelyettesi állomány lett. A 

legénységi állomány csak szerzıdéses szolgálatot teljesíthet. 

A szerzıdés idıtartama nem haladhatja meg a 12 évet. A szerzıdéses állományú tiszt 

vagy tiszthelyettes számára lehetséges az állandó állományba történı átlépés. Bármely 

hivatásos katona 6 hónapos felmondási határidıvel felmondhatja szolgálati viszonyát. 

Az egyes beosztások betöltésének idıtartama meghatározott, 18 hónaptól 3 évig 

terjedhet. A parancsnoki és vezetıi beosztásokban nem lehet két idıszakot eltölteni, míg 

a szakmaiakban igen. A hivatásos katonák elımenetele a szolgálati véleményezés 

alapján történik. A szolgálati vélemény képezi a katonák rövid és középtávú elımeneteli 

prognózisának alapját. A beosztáshoz rendszeresített és a viselt rendfokozat összhangja a 

személyügyi politika legfıbb alapelve. Ez alól csak a tábornoki beosztások képeznek 

kivételt. A változások intenzitása tehát újabb problémát vetett fel, melyek 

megválaszolására együtt kereshetnénk a választ a „Visegrádi Négyek” humánpolitikai 

együttmőködésének elmélyítésével. Egyébiránt a „Visegrádi Négyek”-en belül, a cseh 

katonai iskolarendszer – hozzánk hasonlóan – folyamatos átalakításon esett át. A 

bolognai folyamatnak megfelelı átalakítást 2004–2008. között hajtották végre.  
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A francia haderı átalakításának és korszerősítésének fı irányai, a hivatásos haderı 

kialakítása: 

„A kötelezı sorozás felfüggesztésével felmerült egy sor kérdés, hogyan biztosítható a 

továbbiakban a fegyveres erık és a társadalom, a nemzet kapcsolat, a kohézió? Hogyan 

integrálódjanak a fegyveres erık a modern társadalomba? Hogyan tartható fenn a fiatal 

nemzedékben a haza védelmének tudata?”31 

Bizonyos kérdésekre a válasz az átszervezés során megszületett, de a hivatásos 

hadsereget illetıen a végsı megoldás a francia haderı esetében is várat magára. A 

teljes állomány létszáma a tervezési törvény céljainak megfelelıen 1997-2000 között 

23%-kal csökkent és a létszámarányok is átstrukturálódtak. Ebben az idıszakban 

48.000 szerzıdéses katonai beosztást hoztak létre, ebbıl 36.000-t a szárazföldi 

csapatoknál. Az akkori jelentések szerint „a szerzıdéses katonák toborzása megfelelı 

módon folyt. A médiában megjelent reklámkampánynak köszönhetıen sikerült 

betölteni a beosztásokat 1997-tıl kezdıdıen. A fegyveres erık átlagosan 3 pályázatot 

kaptak egy beosztásra.” A reform kísérıintézkedései: Egy jól megcélozott 

reklámkampánynak (mint a szárazföldi 1998-ban), és világosan megfogalmazott 

szakmai karriernek (toborzástól átképzésig) lehetıvé kell tennie a mennyiségi 

kritérium kielégítését. A minıség még problémát jelent. Polgári állomány látja el a 

technikai, az ezred mindennapi életével kapcsolatos feladatokat, a szerzıdéses 

katonák pedig csak hadmőveleti feladataiknak tesznek eleget. Átlagosan 30 fı civil 

fı lesz ezredenként. A magas létszám feletti állomány korlátozott társadalmi 

mobilitása nem teszi lehetıvé, hogy a jelenlegi 7000 katonai beosztást civillé 

minısítsék át (polgári átminısítés). Tervek szerint ezeket alvállalkozóknak vagy civil 

vállalkozóknak adják ki. A leszerelési és átképzési támogatások folyamatosak. 

Ellentétben más haderıkkel (Nagy-Britannia), a kormány nem alkotott 

létszámcsökkentési törvényt, de több intézkedést foganatosítottak, hogy a haderıbıl 

távozásra serkentsék a tiszteket és tiszthelyetteseket: 

− nagyobb pénzösszeget kaptak azok a tisztek, illetve tiszthelyettesek, akik 

a leszerelés mellett döntöttek, elég szolgálati idıvel rendelkeztek a 

nyugdíjhoz és több, mint 3 év volt még a korhatárig; 

− 6 hónapos fizetett átképzési szabadság; 

− tisztek és tiszthelyettesek közalkalmazottakká válása; 

− korengedményes nyugdíj, magasabb rendfokozati nyugdíjjal; 

                                                 
31 Zoltán Márta: Kötelezı sorozás helyett a francia megoldás. Új Honvédségi Szemle, 2004//9. szám 
64. o.  
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− munkavállalás a csendırségnél (biztosító testület). 

Új katonai szolgálat és tartalékos rendszer: Az 1997. 10. 28-án elfogadott törvény, 

amely megreformálta a katonai szolgálatot, a védelem átalakításának egyik törvényi 

pillére. Felfüggesztette a kötelezı katonai szolgálatot mindazon férfiak számára, akik 

1978. december 31. után születtek és létrehozta a „Honvédelmi Felkészítı és 

Információs Napot” (JAPD). Az új típusú katonai szolgálat az önkéntességen alapul, 

végül is sikerként könyvelhetjük el, mivel 2000. augusztus 1-ig a beosztások 97%-át 

töltötték be (négyszer meghosszabbítható egyéves szerzıdések alapján). Az 

önkéntesek létszámnövekedése 2002-ben 7000 új beosztással bıvült. Fıként a 

csendırségnél, majd a szárazföldnél.  

Új tartalékos rendszer: Az 1999. 10. 22-én megszavazott új tartalékos rendszerrıl 

szóló törvény meghatározza a tartalékos állomány kettıs feladatát: a fegyveres erık 

megerısítését és a hadsereg-nemzet közötti kötelék fenntartását. A katonai tartalékos 

állomány a leendı hivatásos haderı nélkülözhetetlen része, akár a válságidıszak 

feladatainak teljesítése, akár a haza elleni fenyegetések, vagy kockázatok esetén. A 

hadmőveleti tartalék 100.000 fı (melybıl 50.000 csendır, 30.000 fı a szárazföldi 

csapatoknál), és 20.000 fıs elit, válogatott katonákból, önkéntes szakemberekbıl 

tevıdik össze. Az úgynevezett polgári tartalékot önkéntesek és volt katonák alkotják 

majd, feladataik általános jellegőek lesznek. 

A hivatásos, a szerzıdéses és az önkéntes állománykategória 2008-ban32 
 

Állomány 

kategóriák 

Hivatásos Szerzıdéses ht/szerzıdéses áll. 

%-os aránya 

tiszt 35305 8653 76/24 

tiszthelyettes 127094 64502 49/51 

tisztes 0 91391 0/100 

önkéntes 0 18056 0/100 

2. számú táblázat 
 Forrás: A francia haderı humán erıforrás politikája, a francia haderı állományának, belsı 
arányainak változása a NATO 2008-as új stratégiájának hatására és az önkéntes rendszerre  
való áttérés után.33 

                                                 
32      Még a Csendırséggel együtt.  A 2009. évi Szociális Mérleg 2010. augusztusában kerül kiadásra. 
33     HM TKF jelentés 2010. 
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A jelentés tartalmazza, hogy a francia haderı nagymértékő és átfogó reformfolyamat 

közepén van. A 270 helyırségben szétszórt alakulatokat 80, ún. Védelmi Bázis34-ra 

csoportosítják át. A 2009-2014. idıszakban 56.000 fıs létszámcsökkentést kell 

végrehajtani úgy, hogy a kilépı katonák civil életbe történı visszatérésének feltételei 

biztosítva legyenek. Ennek érdekében most kerültek kiépítésre mindazon humánpolitikai 

szervezetek, melyek képesek a kérdéskör kezelésére. Ebbıl eredıen nincs itt az ideje az 

újabb változtatásoknak.  

Összefoglalva: a fegyveres erıkkel kapcsolatosan az egyes országok felismerték, 

hogy a kompenzációs rendszerrel, elemekkel – úgy, mint a versenyszférában –

motiválni is lehet, ezért a versenyképes juttatási rendszer mellett olyan motivációs 

eszközök beépítése is szükséges, mint a szakismeretnek, a tudásnak értékként való 

kezelése a szervezeti kultúrában. 

A katonai hivatás, a katonai pálya új dimenzióinak megjelenése, annak foglalkozás 

jellegővé válása új helyzetet eredményezett, melyre az átszervezések folyamatos 

nyomása alatt a katonai szervezetek talán nem is igazán tudtak fókuszálni, illetve 

felkészülni. Vagyis, a kompetenciák folyamatos fejlesztése érdekében történı 

képzési, továbbképzési, átképzési lehetıségek kiváló motivátorok, melyeknek 

alappillérként kell mőködni a kompenzációs és ösztönzı rendszerben. Ezzel együtt 

világossá vált, hogy a katonai szolgálat hivatás jellegének újbóli hangsúlyozásával a 

katonák bajtársiassága és szervezeti kötıdése erısödik.  

A belsı kiválasztás eredményeként az elımeneteli rendszer, a teljesítményértékelés 

átalakításával együtt valóban minıségi professzionális haderı építhetı fel. Errıl 

szeretnék a következı fejezetekben írni, vagyis arról, hogy a katonai szervezeteken 

belül is fel kell értékelıdnie a humántıkének, és a szervezet hatékony mőködése 

szempontjából kockázati tényezıként kell azonosítanunk a humántıke-vesztést. 

5. A KOR KATONAPOLITIKAI KÍHÍVÁSAINAK NÉHÁNY 
KÉRDÉSE A HONVÉDELMI TÁRCÁNÁL 

Bevezetésül, idézek a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiájából: 

„Magyarország – biztonságának megırzéséhez – elsıdlegesen politikai eszközökre 

támaszkodik, felhasználva a diplomáciai, gazdasági és kulturális együttmőködés 

lehetıségeit. Az ország katonai biztonságának legfıbb garanciája az Észak-atlanti 

                                                 
34    Védelmi bázis = adott helyırség + annak 30 km-es sugarú körzete. 
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Szerzıdés Szervezete, a NATO keretében folytatott szövetségi együttmőködés. 

Magyarországnak rendelkeznie kell a NATO keretei között folytatott kollektív 

védelemhez és a szövetségesek kollektív védelméhez szükséges katonai képességekkel, 

valamint a szövetségesek részvételével zajló válságkezelı és békefenntartó 

mőveletekben és a katasztrófa elhárításban való részvételhez szükséges 

képességekkel. Magyarországnak ugyanakkor képesnek kell lennie az Európai Unió 

keretében folyó válságkezelı tevékenységben való részvételre is.” 

 „Hadseregek munkaerı piaci jellemzıi a fejlett polgári társadalmakban és az új 

NATO tagországokban” címen megjelent – általam többször hivatkozott – 

összefoglaló tanulmány szerint: a NATO országokban a hadsereg általános 

jellemzıjeként megfogalmazható, hogy az elmúlt mintegy másfél évtizedben az 

állomány feladatrendszere a korábbinál jobban strukturált lett, a rendfokozati, 

beosztási szinthez fokozottabban igazodó, egymásra épülı követelményeken alapul. 

Ennek megfelelıen változott, illetve változik az egyes állománykategóriák funkciója, 

szerkezete és foglalkoztatásának elvei, szabályai, ezért is változtak a 

humánpolitikával kapcsolatosan megfogalmazódó kihívások. E helyütt is 

hangsúlyoznom kell, hogy az önkéntes hadseregek egyedi foglalkoztatáspolitikai 

jellemzıje, hogy sajátos feladatrendszere végrehajtásával járó igénybevétel miatt 

állományának jelentıs része az aktív kora elején járó fiatal, akik többségének 

(elsısorban a legénységi állományból) még fiatalon vissza kell lépni a civil 

munkaerıpiacra, mivel alkalmatlanná válnak a katonai szolgálattal járó terhelések 

elviselésére.  

A katonaállományt érintı fontos jellemzık a következıkben általánosíthatók: a tiszti 

állomány a hadsereg katonaállományának meghatározó kategóriája, magas szintő 

szakmai és általános mőveltséggel rendelkezik. A legtöbb országban 

szakaszparancsnoki és ennél magasabb parancsnoki és szakbeosztást lát el 

parancsnokságokon, törzsekben és más vezetı szervekben, valamint 

háttérintézményekben teljesít szolgálatot. Jog- és hatásköre alapján vezeti, irányítja 

az alegység, egység, magasabb egység tevékenységét, biztosítja azok 

mőködıképességét, tervezési, szervezési, illetve ellenırzési tevékenységet folytat. 

Általános jellemzıként fogalmazható meg, hogy szakirányú felsıfokú iskolai 

végzettséggel rendelkeznek és többségükben eleve tiszti beosztásra készülve lépnek 

be a hadseregekbe. Viszonylag kevés országban lehet nagyobb arányban átlépni a 
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tiszthelyettesi pályáról a tiszti pályára és ott is elsısorban szaktiszti beosztásokba, 

azonban ennek a lehetıségét magát – megítélésem szerint – nem lehet kizárni.  

Jelentısen megváltozott a tiszthelyettesi állomány szerepe, funkciója és 

utánpótlásának rendszere. A legtöbb országban a hadsereg napi mőködésében vezetı, 

biztosító funkciók ellátásában tevékenységük alapvetı jelentıséggel bír. Az utóbbi 

években növekszik a szerepük a NATO vezetési rendszereiben, törzsbeosztásaiban 

is. Szakterületükön önálló feladatsorral, hatáskörrel és felelısséggel rendelkeznek. A 

tiszthelyettesek közvetlen békekiképzıi funkcionális összeköttetést biztosítanak a 

vezetı-irányító tisztek és a végrehajtó legénység között. További fontos momentum, 

hogy az önkéntes haderıben döntıen a legénységi állományból történik 

utánpótlásuk, biztosítva a kellı gyakorlati ismeret megszerzését. 

Az önkéntes alapon szervezıdı rendszerben a katonai hierarchia alapját képezı 

legnagyobb számú állománycsoport a legénységi állomány. Tagjaik a honvédség 

szervezetében végrehajtó feladatokat látnak el, mőködtetik, kezelik, kiszolgálják a 

fegyverzeti-harci technikai eszközöket, elvégzik a katonai szervezetek 

tevékenységének biztosítását. Legjobbjaik számára továbblépési lehetıség van a 

tiszthelyettesi állománycsoportba. A megváltozott haderı-szervezési elv maga után 

vonta az egyes állománycsoportok foglalkoztatási idıhorizontjának módosulását is. 

Ennek egyik alapvetı oka a katonai munkakörökhöz eltérı módon kapcsolódó, de 

általában jelentıs fizikai-, egészségügyi követelményrendszer, melynek csak 

bizonyos életkorig tud megfelelni az állomány.  

Más oldalról a technikai jellegő munkakörök széles körébıl adódik, hogy 

alkalmazkodva a társadalmak megváltozott mobilitási jellemzıihez, bizonyos 

mértékig növelni kell a haderıkben (adott esetben, katonai munkakörökben is) a 

horizontális átjárhatóságot, növelve ezzel a katona mobilizálhatóságát, illetve 

mobilitását. Ez azzal a konzekvenciával is jár, hogy a modern katonai szervezetekben 

a karriermodell, a pályakép tervezése többcsatornássá vált és nem csak a felfelé- és a 

szervezeten belüli emelkedést támogatja, hanem a szervezetbıl való harmonikus 

kilépés lehetıségét is.  

Szintén különös jelentıségő, hogy a kilépni kényszerülık a lehetı 

„legpiacképesebben” tudjanak kilépni, és ehhez a feltételeket több haderıben a 

szolgálati idı alatt is biztosítják. Sajátos kérdésként jelenik meg az önkéntes haderı 

tartalék(os) állományának biztosítása, melynek vannak munkaerıpiaci összefüggései.  



 46 

Az önkéntes tartalékos állománycsoport létrehozása általában együtt történt az 

önkéntes rendszerre való áttéréssel. Egyes országokban vannak eltérések az önkéntes 

tartalékosok alkalmazásában, azonban általában ezen állománycsoport funkcionális 

rendeltetése, hogy a hadkötelezettség visszaállítása elıtt biztosítsa a haderı 

békeállományon túli létszámszükségletét. Ez a rendszer jelenthet olyan speciális 

beosztásokat, munkaköröket, amelyekre a haderı békeidejő alkalmazása során 

nagyon ritkán kerülhet sor, ezért nem érdemes állandó állományt tartani (fizetni), 

biztosítani rájuk. Ezek lehetnek például egyes katasztrófák esetén alkalmazott 

speciális munkakörök, vagy a NATO, EU szövetségi rendszerében számvetett 

feladatokhoz egyedi esetekben szükséges állomány, melyek: 

− bekövetkezésének kevés a valószínősége, 

− vagy nem igényel hosszabb felkészítést,  

− vagy adott esetben fontosabb lehet a civil speciális tudás. 

Ilyenek lehetnek például egyes CIMIC feladatok, vagy a lıszer- és sebesültszállítók, 

akikre csak akkor van szükség, ha az adott szervezeti egység a NATO szövetségi 

rendszerében háborús feladatot hajt végre (de az országban nem rendeltek el 

semmilyen békeidıszaktól eltérı rendszabályt). Az önkéntes tartalékos beosztások 

nagyobb része általában alacsony (legénységi beosztás), de egyes speciális esetekben 

lehetnek tiszti beosztások is. Ezen intézményrendszer viszont felveti, hogy az érintett 

állomány alkalmazása a felkészítés után esetleges, tehát az érintettek civil 

munkahelyeken dolgoznak és az eredeti alkalmazást speciális szolgálatvállalásuk 

nem befolyásolhatja jelentısen. A tapasztalat viszont az, hogy több országban (még 

az USA-ban is) a civil munkáltatóknál problémákat vet fel ez a kérdés, melyre 

érdemben megoldást találni csak állami garanciákkal, kompenzációkkal lehet. 

Összegzésképpen hivatkozom a Magyar Honvédség Humánstratégiájára – mely a 

professzionalizálódó haderı továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatrendszert 

határozza meg, több évre elıre vonatkozólag – és a tudásalapúság igényével 

összhangban az alábbiakat emelem ki: a képességalapú haderı célkitőzéseinek 

megvalósítása érdekében a kor kihívásának megfelelıen kiemelten kezeli a 

humánerıforrás fejlesztést. A humánerıforrás fejlesztés egy olyan intenzív folyamat, 

amely kiterjed a katonai szolgálat egészét megalapozó integrált egyéni felkészítési, 

képzési és kiképzési rendszerre. Tartalmában összekapcsolja az elméleti alapokat a 

gyakorlattal, és lehetıséget teremt az egyéni fejlıdési törekvések rendszerbe 

integrálására a személyi állomány vertikális és horizontális mobilitása érdekében. A 
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humánerıforrás fejlesztés ki kell terjedjen az egyén, a csoport és a szervezet 

összekovácsolására, amelyben hangsúlyos elemként jelenik meg a szervezeti 

szocializáció támogatása és a szervezeti kultúrát erısítı értékek, rendszerek és 

szabályzók átadása. A személyi állomány fejlesztésének összhangban kell lenni a 

szervezeti feladatokkal és követelményekkel, valamint biztosítani a különbözı 

képzési és továbbképzési rendszerek egységes kezelését. Központi elemként kezeli a 

tervszerő vezetıi utánpótlás rendszerének kiépítését és mőködtetését, a valamennyi 

állománykategóriát átfogó összhaderınemi és fegyvernemi igényekhez igazodó 

felkészítés és kiképzés mőködtetését, illetve annak felülvizsgálatát. Elemezı 

munkám eredményeként errıl szeretnék a továbbiakban részletesen írni.  

Az I. fejezet összegzéseként, megállapítható, hogy a létezı biztonsági kockázatok és 

kihívások alapján a globalizáció sajátosságai egységes keretbe illeszthetıek, az 

egyszerre jelentkezı globalizáció és regionalizáció, a nacionalizmus és a 

transznacionalizmus, az integráció és dezintegráció pedig igazolják a létezı 

világrend átmeneti jellegét. A feladat azonban az, hogy az adott keretek között 

jelentıs erıfeszítéseket tegyünk, a humánbiztonság, ezen belül is a foglalkoztatás, a 

foglalkoztathatóság, a hozzáadott érték alapú munkavégzés, a munkavégzı képesség 

fejlesztési lehetıségének a megteremtéséért.  

Ennek eredményeként vissza kell juttatni az egyént egyensúlyi állapotába, mivel csak 

így válhat „Masslow-i” értelemben is önmegvalósítóvá. Bemutattam, hogy a világ 

hadseregei, a társadalmi változások igen intenzív és egyre növekvı nyomása alatt 

keresik helyüket, szerepüket a körvonalazódó új világban. A polgári demokráciákban 

évtizedekkel ezelıtt szembekerültek azzal a problémával, mely bennünket megkésve, 

alig több mint másfél évtizede ért el, a disszertációm bevezetı részében egyébiránt 

ezt neveztem Magyarország esetében „modernizációs megkésettségnek”. A 

hadseregek környezete a társadalmi fejlıdés következtében sok szempontból 

megváltozott, és ezekre a változásokra maguknak a hadseregeknek is több 

dimenzióban, köztük a foglalkoztatási feltételrendszerben és a képzés-fejlesztés 

tekintetében is reagálniuk kell. 

A XXI. század elején a környezeti változások gyorsasága és átfogó jellege egyre 

nehezebbé teszi a szervezeteknek versenyképességük megırzését. Ahhoz, hogy egy 

vállalat fenn tudjon maradni, nem elegendıek a korábbi tudások, ismeretek, igen 

erısen függ az emberi erıforrás állapotától, a vezetık tudásától és beállítottságától. 
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Napjainkban a vállalatok versenyelınyének elsı számú forrása az emberi erıforrás. 

Ahhoz tehát, hogy továbbra is megırizze, vagy növelje versenyelınyét, a szervezet 

alapvetı érdeke támogatni alkalmazottai fejlıdését, karrierfejlesztésüket, ezzel együtt 

az egyre élesedı versenyhelyzet arra készteti a szervezeteket, hogy átalakítsák 

struktúrájukat. Ilyen a mindenkori követelményekhez és a mindig változó társadalmi-

gazdasági igényekhez igazodó Magyar Honvédség szervezete is.  

Látnunk kell ugyanakkor, hogy a versenyszférában a versenyképesség hagyományos 

forrásai: a védett piacok, a pénzügyi erıforrásokhoz való hozzáférés, valamint az 

üzemméret ma már nem elegendıek a sikerhez. Számos szakember úgy véli, hogy az 

emberi tényezı: a tudás, a képesség, a magatartás és a hatékony személyzetmenedzselés, 

párhuzamosan az egyre gyorsuló technológiai fejlıdéssel, a versenyképesség új forrásai. 

Ezek a kihívások azt is jelentik, hogyan hasznosulnak a tudományos kutatások 

eredményei a civilszférában, illetve a hadigazgatásban, a haditechnika fejlıdésében, 

a katonai szervezet további modernizálásában. Ma már nincs „cocom-lista,” a 

technológiához való hozzáférésnek szinte „csak” annak magas elıállítási és eladási 

ára, illetve a megfelelı szakemberek képzésének magas bekerülési költsége szab 

határt. A kihívások függvényében vizsgálom tovább disszertációmon belül, a 

hatékonyság, az eredményesség, a sikeresség alappilléreit, a személyiség 

fejlesztésének, a kompetenciák fejlesztésének, a tudásmenedzselésnek 

vonatkozásában, a problémakör civil- és katonai összefüggéseire is rámutatva.   

 

II. TUDÁSMENEDZSELÉS 

1. A HUMÁN TİKE GAZDASÁGI FELÉRTÉKEL İDÉSE 

A fenti kérdéskört  végiggondolva Lakatos Gyula kutatási eredményei és az elsı 

fejezetben már hivatkozott egyetemi diplomamunkám alapján ismételten érinteni 

szeretném az akkor levont következtetéseket. Az a megállapítás ma is helytálló, hogy 

szervezetek eredményességének fontos tényezıje a szervezet humán tıkéjének 

hatékony felhasználása és annak folyamatos fejlesztése. A versenyelıny, a normál és 

extra profit – a piacgazdaságban – folyamatosan megújítható és megújulni képes 

erıforrása maga az emberi erıforrás, a humán tıke, melynek legfontosabb elemeit 

Bencsik Andrea fogalmazta meg a Humán Szakemberek Országos Szövetségének 

gyıri konferenciáján tartott elıadásában, 2010. február17-én: 
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− „az egyéni kompetenciák, mint a szervezeti kompetenciák alapja; 

− a menedzserek és alkalmazottak innovációs képessége és hajlama; 

− az alkalmazottak munkamorálja és munkával kapcsolatos beállítódásai; 

− az alkalmazottak munkával és szervezettel kapcsolatos tudása, tapasztalata; 

− képzettség szintje.” 

A humánerıforrás menedzsmentnek tehát a szervezetben dolgozó emberekkel, mint a 

szervezet alapvetı erıforrásával kell foglalkoznia. Tevékenységének célja, hogy 

biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb és legcélszerőbb alkalmazását a 

szervezeti és az egyéni célok eredményes megvalósítása érdekében. A megfelelı 

embert tehát a megfelelı helyen kell foglalkoztatni, ez egyébiránt örökérvényőnek 

tekinthetı igazság a katonai szervezeten belül is. A humán tıke felértékelıdésébıl 

következıen a vezetésnek stratégiai tényezıként kell kezelnie az emberi erıforrással 

való gazdálkodást, mely szerves egységet képez a szervezeti stratégiával, aktív 

kezdeményezıje a szervezeti kultúra kialakításának és változtatásának, része a belsı 

és külsı kommunikációs rendszernek, kezdeményezıje a különbözı 

munkakapcsolatok kialakításának. Vagyis, megítélésem szerint a humán 

tevékenységnek egyszerre kell a munkaszervezetet, magát a munkafeladatot és a 

kollegiális – munkatársi- katonai alegységen belül a bajtársi – kapcsolatokat 

humanizálni, a szervezeti kultúrához értékteremtı tevékenységével hozzájárulni. 

Az ókorban a meghatározó termelési tényezı a rabszolgamunka volt. A tulajdonjog 

kiterjedt az emberre is, mint természetes személyre. Késıbb a termıföld, mint 

meghatározó termelési tényezı, tulajdonjoga váltotta fel az emberre irányuló 

birtoklási jogot. Az ipari forradalom, a gépi, tıkés nagyipar kialakulásával 

meghatározó tényezıvé, a gépi nagyipar hardverévé vált. 

Ezen gazdaságtörténeti korszakoknak a jogrendszere meghatározta a termelési 

tényezık és az ember közötti viszonyt. Az árutermelı piacgazdaság jogrendje pl. 

kizárja az embernek, mint a gazdaság „naturális” elemének, a birtoklási lehetıségét.  

A gazdasági szervezetek hierarchikus mőködésében munkáltatói, munkavállalói 

jogviszonyban szabályozható a termelési tényezık összekapcsolása, figyelembe véve 

a gépi eszközök, technológiák birtokolásának dominanciáját. Egy vonatkozásában 

megismétlıdni látszik a történelem: újra az ember, de már nem naturális formájában, 

hanem tudásával, a tudástermelésen alapuló munkaképességével válik a legfontosabb 

termelési tényezıvé. Ugyanakkor elıtérbe kerül a jövıben az ember – mint 

munkavállaló – tudás-átalakító képessége, hiszen ma már tudjuk, hogy a tudás „nem 
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tudása”, a tudáshiány felismerése az igazi tudás. Ezt a változást a mai külgazdasági és 

politikai gondolkodásban a Gazdasági Együttmőködés és Fejlesztési Szervezet 

(OECD) országai közösen képviselt gazdaságfejlesztési stratégiájában a humán tıke, 

a tudástıke gazdasági szerepének a felértékelıdéseként tartjuk számon. 

A humán tıke felértékelıdése újszerő jelenség, de még sem teljesen új. Az emberi 

munkavégzés mindig az emberi képességek termékké (szolgáltatássá stb.) történı 

átalakítását fejezte ki. A globalizáció által diktált verseny ezt egyre inkább felerısíti. 

A globalizálódott gazdaság meghatározó tényezıjévé vált az élımunka, mint 

tudástıke. A hozzáadott értékalapú termelés lényege ma is érezteti e nagy kihívás 

lényegét. Piacgazdasági keretek között a munkavállaló a munkavégzı képességét 

bocsátja áruba, a munkaerıpiac kínálati oldalán. A munkavégzı képesség, annak 

újratermelése jelenti a meglévı ismeretrendszeren épülı „kompetencia készlet” 

modulrendszerő bıvítését. A kompetenciák kimunkálásánál elıtérbe kell kerülni a 

munkaköri követelményprofilok kialakításának, képesség-mátrix összeállításának, a 

kiválasztási kritériumok meghatározásának. Az intézményi célok csakis a meglévı, 

egyéni kompetenciák birtokában érhetık el. Ez pedig az egyén tudásbéli, tapasztalati, 

magatartás- és viselkedésbéli kompetenciájának folyamatos fejlesztésével érhetı el. 

„A nagyobb, jelentısebb vállalatok létrehozták a tudásmenedzsment intézményét, 

aminek feladata a cég számára üzleti szempontból a szükséges tudás igényeinek 

kielégítése, létezı és megszerzett tudástıke azonosítása felhasználás céljából. Ennek 

része a tudással való kereskedés, a tudáscsere a tudáspiacon történik, ahol tudásárut 

adnak és vesznek.” 35 

Lakatos Gyula szerint a vállalati gazdaság szempontjából tehát megkülönböztetünk 

„alapvetı tudást”, ami a cég mőködéséhez minimálisan kell, és „továbbfejlesztett 

tudást”, ami a céget versenyképessé teszi, megkülönbözteti a terméket más cég 

termékétıl (pl. minıségi szempontból), „innovatív tudást”, ami lehetıvé teszi, hogy a 

cég piacvezetı legyen. A három tudáskategória területén a növekedéshez szükséges 

tudás hiányait, réseit a szervezet finanszírozza. A „ tudástérkép” adott fehér foltjainak 

ismerete elısegíti a versenyképes mőködést. Ennek hiányában a kutatási-, fejlesztési- 

és értékesítési lánc nem termel extraprofitot. Ebben van nagy szerepe a 

minıségbiztosításnak (az ehhez kapcsolódó évenkénti auditoknak) és a törvény által 

elıírt kockázatelemzésnek, köztük a humánkockázat elemzésnek. 

                                                 
35 Dr. habil. Lakatos Gyula CSc Humánpolitikai szimpóziumon tartott elıadása (Sopron, 2003. 
október 13-14.) 
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Miközben ennek az arány- és súlyponteltolódásnak vagyunk tanúi és részvevıi, a 

termelési tényezık, a tıkeviszony szabályozásának egy korábbi, több évszázados 

társadalmi, jogi gyakorlatával találkozunk: a jogrendszerben a gazdasági 

„hegemónia” a tárgyi tıke birtoklásához van kötve, a gazdasági teljesítmények 

növelhetısége ugyanakkor a humán tıke, a tudástıke függvénye, „de facto” a mai, 

modern eszközökkel „felszerszámozott” nemzetgazdaságokban is. A mai gazdasági, 

irányítási, fejlesztési, kutatási kompetenciák, feladat- és hatáskörök egyre nagyobb 

mértékben válnak el a tárgyi tıkeeszközök birtokviszonyaitól, elkülönülnek és 

függıvé válnak a humán tıke használatától, a tudástıkétıl, a tudástıke termelésétıl. 

Minthogy ezek valós folyamatok, egyben világosan felismerhetı trendek, a 

közgazdaságtudomány, a jogtudomány és több más szaktudomány együttmőködése 

válik szükségessé, hogy az új gazdasági világrend természetes követelményeihez a 

gazdasági szervezetek, a jogrend és az állam alkalmazkodni tudjon. 

Tényként kell megállapítani, hogy a gazdaság történetében az emberi tényezı 

minden korszakban a legjelentısebb gazdasági tényezıként jelent meg, de mindig 

egy adott termelési tényezı birtoklása volt meghatározónak tekinthetı. Emiatt is 

fontosak azok a változások, amelyeket a tudásalapú gazdaság, tudásalapú társadalom, 

az új gazdasági világrend stb. elnevezéssel jelölünk. Felmerül a kérdés, hogy a 

humán tıke – mint tudásmunkás – meghatározóvá válása a gazdasági növekedésben, 

a társadalom jövıjének alakulásával miként változtatja meg nem csupán a gazdaság 

szerkezetét, hanem irányítási rendszerét, társadalmi intézményeit is, s ez milyen 

hatással van az átfogó, globális folyamatokhoz. 

Amikor az emberi tıke értékelését vizsgáljuk, összehasonlítjuk az egy-másfél 

évszázaddal korábbi helyzettel, és elemezzük a modern adózás, elszámolás 

kialakulását, feltőnik, hogy ezek alapgondolata jelentısen nem változott, sıt, egyes 

akkori elképzelések mára dogmává merevültek. Ennek az emberi tıke szerepét érintı 

gazdasági, társadalmi értékelési gyakorlatnak a gyökerei az adózás régi alapelveihez 

(miért kell, mire kell, mire nem kell fordítani) vezetnek el, amelyet szerte a világon 

minden árutermelı piacgazdaságban alkalmaznak (vagy kerülnek ki). A már 

hivatkozott Lakatos Gyula szerint felsorolható néhány „hagyományos” piacgazdasági 

alapelv, amelyet követünk és ma is alkalmazunk: 

− „piacosítani” kell mindent, amit csak lehet (iskolát, egészségügyet, 

társadalombiztosítást, nyugdíjintézetet); 

− egyenlı közteherviselés és szolidaritás; 
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− a társadalom fenntartásának a költségeit közösen fedezni (az oszthatatlan 

költségeket valahogyan mégis felosztani), gondoskodó állam filozófiája; 

− eltérı idejő intervallumok „összehasonlítása”, illetve a gazdasági 

tevékenységek és azok felhasználása közötti fázis-eltolódás problémája, 

azaz az államszocializmus ráfordításait, ha egyáltalán lehetséges, mai 

árakra konvertálni; 

− az állótıke elhasználódása és elavulása nem egyezik az értékben 

(pénzben) történı leírással stb. 

A humán tıke mai gazdasági értékelésének gyakorlata sem tükrözi a humán tıke 

gazdasági súlyának meghatározó növekedését, ami fordítottan arányos a tudástıkérıl, az 

emberi tıkérıl szóló nyilatkozatokkal, elvárásokkal. Egyik példája lehet ennek a 

Világbank állásfoglalása. A Világbank szerint a „versenyképesség” ma már nem a 

természeti erıforrásokból, hanem tudományos-információs potenciálból származik. A 

felsıoktatás szerepe természetesen kiemelkedı ennek fejlesztésében:  

 „…azok az országok, amelyek a kutatási-fejlesztési potenciáljuk nagyobb részét tartják 

az oktatási szektorban, lényegesen jobb szabadalmi eredményeket érhetnek el…”36  

A humántıke a legnagyobb befektetett tıkevagyon, aminek beruházási költsége 

nagyobb részben a gazdasági szervezeteknél externális költségként jelenik meg.  

Elıfordul, hogy a közgazdászok az emberi tıkebefektetések elemzésekor a  

makrogazdasági és a vállalati vizsgálati dimenziókat felcserélik, aminek eredménye a 

humán tıkebefektetések költségeinek torz értékelése. Ehhez a jelenséghez tartozik, 

pl. a Humánerıforrás- menedzsment c. szaklapban közzétett elemzés, amelynek 

megállapítása a következıképpen hangzik:  

 „Az ember tanulási képessége, fejleszthetısége jelenti lényegében minden változás, 

változtatás, környezeti alkalmazkodás alapját. Ráadásul beruházni az emberbe, az 

emberi erıforrás fejlesztésébe: relatíve a legolcsóbb beruházás és a legbusásabban 

térül meg.” 37 

Ebbıl következıen napjainkban igen jelentıs vállalati „fogékonyság” nyilvánul meg 

a tudástıke üzleti hasznosítása iránt. A nagy cégek által létrehozott 

tudásmenedzsment intézmény feladata pl. az, hogy a tudástıke társadalmi 

költségekkel történı befektetéseit szervezeten kívüli „adottságnak” véve kidolgozza 

azokat a technikákat, amelyekkel a tudástıke üzleti hasznosítása szervezeten belül a 

leghatékonyabb, a legnyereségesebb lehet.  

                                                 
36 Stern, Porter, Furman: World Bank (2002) 25. o. 
37 Tuska András: Humánerıforrás-menedzsment, 2002./6. sz. 9. o. 
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„Sokféle nagyvállalati tudásmenedzsment módszertani konglomerátum jött létre, ami 

a humántıkét a maximális hasznosítás szempontjából vizsgálja.” 38 

Az emberi tıke beruházási költségeinek megtérülésérıl abban az esetben lehetne 

érdemben beszélni, ha érdemben vizsgáljuk az elveszített humántıke pótlási 

problémáit, ha egzakt választ tudnánk adni arra, hogy mit lehet tekinteni társadalmi 

eredménynek, hiszen a nemzetgazdasági és társadalmi eredmény különbözik a 

vállalati eredmény, nyereség, profit stb. meghatározásától. Éppen ezért mi a 

humántıke társadalmi befektetéseinek kizárólag pénzügyi megtérülésérıl fogunk 

beszélni, ami viszonylag egzakt adatokkal mennyiségileg jellemezhetı. Vállalati 

szinten a humán tıke hasznosítása leírható üzleti kontextusban, nevezetesen egy 

tudásbázisú SWOT (erısségek, gyengeségek, lehetıségek, veszélyek) illetve 

CSWOT (külsı korlátok, erısségek, gyengeségek, lehetıségek, veszélyek) elemzés, 

a vállalat adott üzleti stratégiája és a hozzá szükséges tudástıke meglétének vagy 

hiányának összehasonlítása. A szervezet üzleti stratégiája (mit akar eladni, milyen 

piacon) és a hozzá szükséges humántıke közötti különbségek adják meg a stratégiai 

„hézagot”, amit a megfelelı humántıkével ki kell tölteni.  

 „Amikor a humántıkét, mint vagyontárgyat vizsgáljuk, az elızı tipológia alapján 

következtethetı, hogy a természetes személy tekinthetı tulajdonosnak, bár az ı 

tulajdona sem „teljes”, hiszen a természet és a jog korlátozásai miatt néhány 

„normális tulajdonosi lépést” nem tehet meg.” 39 

A humántıke-befektetések megtérülésével foglalkozó vizsgálatok egy része a 

kereseti függvény alapján dolgozik, e mellett ún. járulékos, egyéni haszonnal 

azonosítja a megtérülést, aminek nem a munkaerıpiacon kell megtérülnie.  

                                                 
38 A teljesség igénye nélkül, a tudástıkével foglalkozó következı vállalati, vállalatközi üzleti 
tevékenységfajták, mondhatnánk a tudástıkével foglalkozó üzleti tudományok jöttek létre: 
− tudáslétrehozás, (Knowledge Creation), 
− tudáskészítés  (Knowledge Engineering), 
− kreatív innováció (Creative Innovation), 
− tudáskinyerés (Knowledge Retriewal), 
− tudásfejlesztés (Knowledge Dicovery), 
− tudásbeszerzés (Knowledge Acquisition), 
− üzleti intelligencia (Business Intelligence), 
− tudásáramlás  (Knowledge Flows), 
− tudástranszfer (Knowledge Transfer), 
− tudáscsere  (Knowledge Exchanges), 
− tudásmegosztás (Knowledge Sharing), 
− tudásauditálás (Knowledge Audit), 
− tudástérkép  (Knowledge Maps/Mapping), 
− tudástaxonómia (Knowledge Taxonomy). 
39 Szalai Ákos: Humánpolitikai Szemle, Bp. 2003. 8. szám. 15. o. 
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Lakatos Gyula tudományos elemzése alapján a következı tipikus megállapításokra 

irányítható  a figyelem: 

− a magasabb iskolai végzettség nagyobb kereset elérését teszi lehetıvé; 

− a magasabb iskolai végzettségnek vannak járulékos nyereségei az egyén 

számára, mint pl. a kulturáltabb munkahelyhez jutás, egészségesebb 

munkakörülmények; 

− a társadalom számára hozamnak minısül a bőnözés csökkenése a 

nagyobb tıkebefektetéssel járó iskolai végzettségnél; 

− a tanulás lehet egyéni fogyasztás, mintegy élvezeti cikk, ezért ezt az 

eredményét az emberi tıkebefektetéseknek szintén nem kell a 

munkaerıpiacon megtéríttetni. 

Vannak vizsgálatok, amelyek azt kutatják, hogy a közép- és felsıfokú végzettségőek 

összegzett keresete hány év alatt éri el az alapfokú végzettségőek összegzett 

keresetét, valamint, hogy hány év alatt „hozzák be” a növekedett keresetek a 

tanulmányokkal kapcsolatos ráfordításokat. Számításai szerint, a felsıfokú 

végzettségőek összegzett nettó keresete 41. életévükre érik el az általános iskolai 

végzettségőek kumulált kereseteit, a felsıfokú végzettségőek tanulmányaikkal 

kapcsolatos ráfordításai pedig 51. életévükre térülnek meg. Ez a felfogás azt a 

doktrínát képviseli, hogy a bérmunkás önfenntartási költségei azonosak a 

humántıkébe történt befektetés megtérülésével. 
Mások ezzel ellentétes eredményre jutnak. Kertesi Gábor (1995) a Mincer-féle kereseti 

függvények segítségével elemezte, hogy 1973 és 1993 között hogyan változott az iskolai 

végzettségek egyéni hozama: az 1970-es években a szakmunkásképzı iskola és a 

középiskola viszonylagosan felértékelıdött a többi végzettséghez képest.  

A nyolcvanas évek második felétıl kezdıdıen viszont megfordultak a trendek, a 

nyolcosztályos és szakmunkásképzı végzettség drámaian leértékelıdött, a felsıfokú 

iskolai végzettség értéke pedig növekedett  

Más értelmezésekben a munkabér a humántıke használatáért kifizetett „bérleti díj”, 

ami a használó, a munkaadó részérıl nem tartalmazhat amortizációs költséget, mivel 

a humán tıke nem a vállalat tulajdona.  

Ha viszont a tulajdonjog a természetes személyt illeti meg, nyilvánvaló, hogy a 

„bérleti” díjnak tartalmaznia kell az amortizáció, a pótlás költségeit. Ennek a 

gyakorlata azonban hiányzik, mert a saját tıkével való rendelkezés munkaerıpiaci 

rendszere erre nem alkalmas, erıteljesen korlátozza a humántıke tulajdonnal való 

rendelkezést, gazdálkodást. Szalai Ákos nagyon találóan állapítja meg, hogy az 

emberi tıke tulajdonosa a természet és a jog korlátai miatt néhány tulajdonosi lépést 



 55 

nem tehet meg. Többek között nem áll módjában az amortizáció, a megtérülés 

költségeinek érvényesítése a munkaerıpiacon megszerezhetı bérleti díjában. 

Adódik a kérdés: a munkapiacok egyáltalán alkalmasak-e a legnagyobb tıke, az 

emberi tıke „normális”, a „természet” logikája szerint történı értékelésére, ami 

végeredményben nem lenne más, mint az, hogy a legfontosabb termelési tényezıt a 

piacgazdaság a többi termelési tényezıvel emancipált módon értékelje. Álláspontom 

szerint, hogy a humán tıkebefektetés amortizációja egzakt módon meghatározható, 

sıt meghatározott mennyiség, független a humán tıke externális hozamainak 

általános, a szakirodalomban az imént kiemelt nem mérhetı formáitól, megtérülési 

filozófiáktól, mint pl. nagyobb beruházás-nagyobb kereset, jobb munkakörülmények, 

kisebb bőnözési részvétel, a humántıke befektetés, mint fogyasztói „élvezet”, jobb 

karrier kilátások, egészségesebb, kulturáltabb életmódra való nagyobb esély stb.  

A humántıke felértékelıdésének gazdasági dimenziói vannak, tehát a legfontosabb 

termelési tényezı – más erıforrások szőkössége okán – maga az emberi tıke. A 

tudástıke más termelési vagy tıketényezıkkel egyenlı alapon történı értékelésének 

vannak olyan dimenziói, amelyek nem igazán érintik a vállalati gazdálkodás kereteit, 

ugyanakkor nemzetgazdasági, társadalmi költségei miatt korántsem elhanyagolható 

kérdéseket vetnek fel. Ebbe a kategóriába sorolhatók a humántıke mőködésével 

összefüggı „karbantartási” költségek, amelyek a „természet”, a „jog logikája” és a 

munkapiaci gyakorlat miatt sok vitát, társadalmi problémát is elıidéznek.  

Összegezve: a társadalomban a tudástıkén alapuló gazdaságtanban – Lakatos Gyula 

megközelítésében – a természet és a jog „logikai korlátai” miatt sem lehet a 

humántıke karbantartási költségeit, intézményeinek mőködtetését teljesen 

függetleníteni a humántıke gazdasági hasznosulásának „az ember által alkotott jog 

és a természet logikájától”. Nevezetesen attól, hogy amíg az emberi tıke a 

tudásalapú gazdaság legjelentısebb haszonforrása, karbantartási, egészséggondozási, 

rekreációs költségeit (ennek a haszonnak a maximalizálása érdekében) a 

haszontermeléstıl, a nyereség kitermelésétıl független anyagi forrásokra lehessen 

terhelni, az egyre forráshiányosabb szociális állam „nyomorúságától” függıvé tenni. 

Az államnak jelentıs feladatai vannak az oktatással kapcsolatosan, hiszen a képzésen 

belül a keativitás hangsúlyosabbá tételével, a társadalmi integrációnak, a társadalmi 

haladásnak, a tudás alapú társadalomnak az alapjait teremtheti meg. Ezzel 

kapcsolatos szakmai álláspontomat a továbbiakban részletesen kifejtem.  
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2. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS, A TUDÁSALAPÚ ÉS 
A KREATÍV TÁRSADALOM  MEGTEREMTÉSÉNEK 

LEHETİSÉGE 

 
Az egész életen át tartó tanulás (life long learning) egyik elfogadott fogalom- 

meghatározása az OECD-tıl származik.  

Ebben az értelemben: 

„…az egész életen át tartó tanulás az egyéni és társadalmi fejlıdés valamennyi 

formáját átöleli, függetlenül attól, hogy az milyen környezetben – formális módon 

iskolákban vagy szakképzési, felsıoktatási és felnıttoktatási intézményekben, vagy 

nem formális módon a családi otthonban, a munkában vagy más közösségekben – 

folyik. Ez a megközelítés a rendszer minden elemére kiterjed: figyelme életkortól 

függetlenül egyformán összpontosít a standardtudásra és minden olyan készségre, 

amelyre minden embernek szüksége van. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy minden 

gyermeket már élete kezdetén fel kell készíteni, és érdekeltté kell tenni a tanulásban, 

és arra irányítja az erıfeszítéseket, hogy minden olyan felnıtt, függetlenül attól, hogy 

van-e, vagy nincs munkája, akinek átképzésre vagy készségei megújítására van 

szüksége, erre lehetıséget kapjon...”40 

Az Emberi Erıforrások Fejlesztése Operatív Programjának – 2007-2013 – 

munkaanyagának (továbbiakban EMEROP) 2006-ban részletesen vizsgálta a 

tudásalapú társadalom megteremtésének lehetıségét, feladatait. Az akkor tett 

megállapításokból kiemelve bizonyos következtetéseket szeretném napjaink 

kihívásaira a választ megkeresni. A munkaanyag mindenek elıtt megállapította, hogy 

a XX. század végén a globalizáció és az infokommunikációs technológiák 

térhódítása egész Európában felvetette az oktatásügy rugalmatlanságának kérdését és 

lemaradását a változások ütemétıl. Az iskolarendszerő köz- és felsıoktatás nem 

követi a gazdasági változásokat sem kínálatában, sem tartalmában, sıt még 

módszereiben sem. A tanár sok esetben most is tekintélyére alapozva „oktat”. Az 

oktatás és képzés ezzel szemben a globalizációs verseny egyik területévé vált.  

Fontos lett annak tér- és idıbeli kiterjesztése. Az egész életen át tartó tanulásnál 

alapvetı szemponttá vált a hozzáférhetıség. Ez a felnıttek esetében az 

esélyegyenlıség biztosítását, megfizethetı képzési kínálatot és az egyéni adottságok 

                                                 
40 Memorandum on Lifelong Learning. European Commision, Brussels, 30. 10. 2000. (magyarul: 
www.nepfıiskola.hu), letöltés dátuma: 2006. 01. 02 
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és igények figyelembevételét jelentik. A munkaanyag megállapította, de a 

késıbbiekben az elfogadott program is ezt tartalmazta, hogy átlátható, rugalmas 

képzési kínálatra van szükség az oktatásban, résztvevıbarát, több lehetıséget 

biztosító tanulási környezettel. Figyelembe kellene venni a munkavállalók nem 

„hivatalos csatornákon” keresztül megszerzett, bizonyítvánnyal nem alátámasztott 

tudását is (pl. projekt munkában megszerzett szakmai tudás). A tanulás, tehát 

ténylegesen élethosszig tartó folyamat kell, hogy legyen, amely biztosítja a 

környezethez való alkalmazkodás feltételét mind a fizikai, mind a tudati, a szellemi 

fejlıdés tekintetében.  

Egyetemi diplomamunkámban már korábban is utaltam rá, hogy a társadalmi 

környezet változása, a gazdaság felgyorsult változása, a globalizáció a tanulási 

folyamat teljes vertikumának áttekintését és tudatos fejlesztését teszi szükségessé. 

Ennek felismerése már évtizedekre nyúlik vissza, s ma már világszerte új 

szemlélettel foglalkoznak a tanulás, az oktatás kérdéseivel. A fejlett országokban 

jelentısen megnövekedett a foglalkoztatási, munkaerıpiaci szempontok súlya, 

alapvetıen kétpólusúvá vált a fejlesztés és a tervezés szemlélete.  

A kiemelt cél egyrészt a gazdaság, a tudás versenyképességének fejlesztése, másrészt 

a társadalmi kohézió, valamint a hátrányos helyzető rétegek felzárkóztatása, az 

esélyegyenlıség biztosítása.  

Mindezek figyelembevételével a foglalkoztatáspolitika a felnıttképzéssel 

kapcsolatos fı célkitőzései  Szép Zsófia: „A felnıttképzés stratégiai irányai és 

feladatai” címmel megjelent anyagából  kiemelve az alábbiakban foglalható össze: 

− versenyképes munkaerı biztosítása; 
−    alapkészségek fejlesztése; 

− új és meglévı képességek fejlesztése, tudásmenedzselés; 

−  munkavállalók piacképes tudásának fejlesztése és a vállalkozások 

alkalmazkodóképességének javítása; 

− a foglalkoztatottság növelése, a potenciális munkavállalók bevonása a 

munkaerıpiacra; 

− a humán tıkébe történı beruházás növelése és eredményesebbé tétele. 

A szerzı megállapításait összegezve, szeretném hangsúlyozni, hogy a Lisszaboni 

Memorandum azt a célt tőzte ki, hogy Európa 2010-re a világ legversenyképesebb, 

legdinamikusabb, tudásalapú gazdaságává váljon, amely biztosítja a fenntartható 

fejlıdést, a több és jobb munkahelyet, nagyobb társadalmi kohéziót. A Memorandum 

tartalmazza, hogy a tudásalapú társadalomban a hagyományos alapkészségek – az 
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írás, olvasás, számolás – mellett új alapkészségek szükségesek, amelyek 

nélkülözhetetlenek a gazdaságban való tevékeny részvétel szempontjából. Ezeket 

mindenkinek el kell sajátítania, a fiatal nemzedéknek az iskolában, az idısebbeknek 

a felnıttoktatás keretei között. Az új készségek közül a legfontosabbak az 

informatikai jártasság, az idegennyelv-ismeret, a mőszaki kultúra, a vállalkozási és 

társadalmi ismeretek, illetve készségek (kompetenciák). Az oktatás és képzés 

területére több konkrét munkaprogram készült. Három nagy célkitőzése: a minıség 

javítása, a hozzáférhetıség biztosítása és az átjárhatóság megteremtése. Az egyén 

számára az egész életen át tartó tanulás feltételeit úgy kell biztosítani, hogy figyelembe 

kell venni az ország makroszintő körülményeit, a demográfiai elırejelzéseket, a 

gazdaság, a nonprofit szféra, a társadalom és az egyén jelenlegi és jövıbeli igényeit. Az 

igényekhez kell igazítani a feltételrendszer tényezıit, a jogi szabályozást, az irányítási 

rendszert, az oktatás, a képzés tartalmát, a módszertant, az intézményrendszert, az 

oktatási, képzési hálózatot, az oktatókat, képzıket és a tanárképzést, továbbképzést, és az 

egész finanszírozási és fejlesztéstámogatási rendszert.  

Az ma már világosan látszik, hogy a memorandum célkitőzései messze nem 

teljesültek, megoldást jelenthet, azonban az egész életen át tartó tanulás 

újragondolása, melynek célrendszere összefügg a gazdaságélénkítés, a 

versenyképesség növelésének kérdésével, s ezzel párhuzamosan társadalmi, szociális 

célokkal, az egyéni érdekrendszerekkel. Mindehhez kapcsolódik az egész életen át tartó 

tanulás egyes elemeinek finanszírozási rendszere, melyben integrálódik a célrendszer, a 

feladatrendszer és az egész újraelosztási rendszer összehangolásának feladata. 

A feladatrendszer célja megjelölni azokat a csomópontokat, amelyek direkt vagy 

indirekt módon állami eszközökkel történı beavatkozást igényelnek. Az eszközök 

alapvetıen a fejlesztési célok, elvek, a szabályozás, a finanszírozás és az 

információáramlás területéhez kapcsolhatók. Az elkövetkezı évek fentiekkel 

összefüggı további sajátossága, hogy a fejlesztési feladatok, illetve a hozzájuk 

kapcsolt feltételrendszer komplex fejlesztése magában foglalja az EU integrációs 

dokumentumaiban megfogalmazott célokat, prioritásokat, feladatokat, eszközöket. 

Az egész életen át tartó tanulás olyan sajátos társadalmi rendszer, amely magában 

foglalja az oktatáspolitika területét, ezen kívül szoros összefüggésben van a 

gazdaság, a foglalkoztatáspolitika, a szociális és más egyéb nagy rendszerekkel, de 

egyiknek sem alárendelt.  
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   Az egész életen át tartó tanulás feltételrendszerét meghatározó koncepcionális 

keretek abból fakadnak, hogy az oktatásnak és képzésnek az egyéni és közösségi 

kulturális, gazdasági és társadalmi jólétet kell szolgálnia, javítva az élet minıségét. A 

felnıttképzés célja az egyén képességeinek fejlesztése és foglalkoztatási esélyeinek 

növelése az emberi erıforrások leghatékonyabb felhasználása révén. A 

felnıttképzésnek hozzá kell járulnia az esélyegyenlıség megteremtéséhez, a 

társadalmi kirekesztés megszüntetéséhez és a demokratikus társadalomban való aktív 

és felelıs részvétel ösztönzéséhez. Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 

intézkedéseknek összhangban kell lenniük a kulturális, társadalmi, gazdasági és 

foglalkoztatási célokkal. A stratégiai célok elérése, a döntések megalapozása 

érdekében az elmúlt években nagyszámú elemzés, kutatás készült a felnıttképzés 

témakörét érintıen. A kutatások, felmérések jelentıs része a képzési kínálat és a 

munkaerıpiac igényeinek közelítését célozza, mint például: 

− a középfokú oktatásból, és a felsıfokú oktatásból kikerülı fiatalok 

pályakövetése, illetve a pályakövetés rendszerré fejlesztése, a 

beválásvizsgálat; 

− a munkaerıpiaci elırejelzések makro- és területi szinten. 

− a nagyvállalatok, valamint a közép- és kisvállalkozások elvárásai a 

munkaerıvel szemben. 

− a felnıttképzés hatékonyságára vonatkozó felmérések területi szinten. 

− a felnıttképzés módszertani kutatásai. 

− a felnıttképzés forrásainak felhasználása, hatékonyságának elemzése. 

Az oktatásba, képzésbe történı magas invesztíció hosszútávon megtérülı befektetés, 

így annak jövedelemtermelı képessége társadalmi, illetve nemzetgazdasági kérdés is. 

Gazdasági értelemben tanúi lehetünk a hagyományos szerkezetbıl a „tudásalapú 

gazdaságba” történı áttérésnek. A régi iparágakban a siker a holt tıkebefektetéseken 

múlt, illetve múlik, a tudás alapú társadalomban viszont alapvetıen a humántıke és a 

kutatási és fejlesztési (K+F) beruházások növelésén, az innováción múlik. Az utóbbi 

nemcsak a termelékenység javításának záloga globalizálódott világunkban, hanem a 

munkahelyteremtésnek a legfontosabb forrása. A differenciálódás új dimenzióban 

jelenik meg a társadalomban, alapja a tudásgazdaság és a szegénység anakronizmusa, 

egyidejőleg lesz jelen a centrum, a fél periféria és a periféria országai között. A 

bıvülı foglalkoztatásnak természetesen növekvı termelékenységgel kell párosulnia.  

A termelékenység kívánatosabbnál kisebb mértékő javulása két fı okra vezethetı 

vissza: az információs és kommunikációs technikák lassú terjedésére. A globalizált 
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világgazdaságban a termelékenységgel összefüggésben meghatározó elem a 

minıség. A munka minıségét több tényezı is befolyásolja. Ezek közül a képességek, 

az életen át történı tanulás és karrierfejlesztés kiemelt jelentıségő. Arról van szó, 

hogy az emberek az életen át való tanulás megfelelı támogatásával a lehetı 

legnagyobb mértékben tudják fejleszteni képességeiket. Ennek a területnek az 

indikátora többek között a részvételi arányok az oktatásban és képzésben. A 

kreativitás, a teljesítményképes tudás egyaránt feltételezi az elmélyült szakmai 

tudást, a tapasztalatok megszerzését, illetve meglétét, továbbá az ezeket kiegészítı 

ügyességek elsajátítását.  

A jövıben egyébiránt a kreativitás a profi problémamegoldás alapja, és vezetıi 

döntéstámogató a „ha…akkor…” logikai alakzat hatása az egyénre. A munka 

világában vannak vezetık és vezetettek. A vezetı a közösség érzelmeit (is) irányító 

személy. A közösség szempontjából tehát a vezetı önszabályozó képessége 

(önismerete) rendkívül fontos, különösen a hitelesség, a rugalmasság, a sikervágy, a 

kezdeményezıkészség ébrentartása vonatkozásában. A vezetınek ez a fajta „én-

tudata” fıként az érzelmi tudatosságra, az empátiára, az önbizalomra, az 

önértékelésre terjed ki (nem vitatva ezzel, hogy a következetesség legalább olyan 

fontos vezetıi személyiségjegy, mint az elızıek). Napjaink humánerıforrás-

gazdálkodásának, a tudásmenedzselésnek nagy kérdése: milyen mértékben ismerhetı 

meg az ember (ebben az összefüggésben: a munkavállaló), és mennyiben 

fejleszthetıek képességei a munkavégzéssel kapcsolatosan. Ma már tudjuk, hogy 

miközben az a hajlam, amelybıl az intelligencia (IQ) kifejlıdhet, örökölhetı, míg az 

érzelmi intelligencia (EQ) és a mentális intelligencia (MQ) folyamatosan fejleszthetı 

és fejlesztésre is szorul.  

A konfliktuskerülı magatartás, a szervilizmus, a rossz értelemben vett lojalitás a 

személyiség számára megannyi csapdát jelent atomizált világunkban. Ha alapelvként 

fogadjuk el, hogy az ember nem kizárólagosan „gazdasági ösztönlény”, akkor el kell 

ismernünk, hogy döntéseink kialakításában nagy szerepe van a heurisztikának, az 

intuíciónak, a kreativitásnak – egyszóval az életrevalóságnak. Életrevalónak lenni 

pedig annyit jelent, mint reagálni dolgokra, versenyképesnek lenni a munkahelyen, a 

családban, a baráti körben. Ne válasszuk szét ezeket a szerepeket!  

Tanuljuk meg integrálni azokat, hiszen lelki, fizikai értelemben ez lehet a túlélés 

képessége. Az érzelmi intelligenciának pedig – a tapasztalatok szerint – meghatározó 

szerepe van a megújulás katalizálásában, a konstruktív életvezetési modell 
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kialakításában. Az EQ fontos üzenete, hogy a megújulni tudás, a megújulni akarás 

képességével alakítsunk ki a megszokottól eltérı viszonyrendszert a külvilág 

jelenségeivel és önmagunkkal összefüggésben. Mindezekhez – életkorunktól 

függetlenül – új kompetenciákat (például többoldalúságra törekvés, nyitottság több 

lehetséges álláspont befogadására, némelykor a valószínőség elfogadása a 

bizonyosság helyett stb.) kell kifejlesztenünk, illetve továbbfejlesztenünk 

magunkban. A teendı (más szavakkal): elfogadni és elviselni a környezetünkben 

jelenlevı zőrzavart, önmagunkat pedig elfogadni olyannak, amilyenek vagyunk, 

megismerni erısségeinket és gyengeségeinket; bízni a személyiség 

fejleszthetıségében és hinni a folyamat sikerében, amelynek során kiteljesedhet 

konfliktuskezelı képességünk, életrevalóságunk.  

„Nemcsak mint embertársainkkal foglalkozó vezetıknek, de mint magánembereknek 

is szükségünk van saját magunk és emberi kapcsolataink fejlesztésére, az érzelmi 

intelligenciánk gazdagítására. Ez a vezetıképzés alapja is egyben” – állítja Linda 

Keegan, a Citibank vezetıképzésének elnökhelyettese.  

Fontos megérteni, hogy az emberek egyszerően többet akarnak megtudni 

önmagukról és embertársaikról; azokról a munkavállalókról, akikkel késıbb mint 

vezetıkkel, illetve kollégákkal találkoznak. Közismert tény, hogy a piacgazdaság 

keretei között a kapcsolatteremtı-képesség, a kooperáció, az együttmőködés 

versenyelınyt, a befelé fordulás, az infantilizmus pedig versenyhátrányt jelent.  

Összegezve: ma a világon, így hazánkban is, alapvetı társadalompolitikai kérdés, 

hogy a gazdasági és szociális fejlıdésnek összhangban kell lennie a képzéssel, a 

munkavégzı képesség újratermelésével. A reformokat tehát globális szinten kell 

elindítani, de kiindulási pontként a nemzeti adottságokat kell figyelembe venni, 

mivel úgy gondolom, mindannyiunknak joga van a tisztességes globalizációhoz. 

Az elmúlt másfél évtizedben – talán éppen a globális kihívások eredményeként – az 

emberi erıforrás-fejlesztésen belül a felnıttek oktatása és képzése központi, 

társadalmi kérdéssé vált. Ennek alapvetı oka, hogy Magyarországnak szinte egyetlen 

erıforrás-tartaléka a szellemi tıke.  

A tudásgazdaság létrehozása hosszú ideig tart és fenntartása komoly erıfeszítéseket 

igényel. Megfigyelhetı, hogy az iskolarendszerő oktatás idıtartama nemritkán az 

egyén 30 éves koráig is kitolódik – munkalehetıség hiányában – és két-három 

diploma megszerzésével jár együtt. A 30 éves „pályakezdı” keres magának helyet a 

munkaerıpiacon, óriási szocializációs deficittel. Egyes statisztikák szerint a 30 év 
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felettiek közül egyre többen élnek eltartottként szüleikkel. A további képzettségek és 

fokozatok megszerzése pedig az egész szakmai életút során egyre több tanulási idıt 

igényel a családalapítás, a munkaidı és a pihenés, a szabadidı rovására. A megújulni 

képes, kreatív szervezet stratégiai kérdése ma a tehetséggondozás, a disszertációm 

további részében errıl írok. 

2.1. TEHETSÉGGONDOZÁS, MINT A SZERVEZET 
INNOVÁCIÓS KÉPESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÓ ELEME 

A dolgok napjainkban gyakrabban változnak, mint ahogyan azt mi magunk 

gondolnánk. A matematikai képlet szinte megoldhatatlan, hiszen ebben az 

egyenletben egyetlen állandó maga a változó. A körülöttünk lévı világ tehát gyorsan, 

gyakran és gyökeresen változik. Az elsı fejezetben taglaltak alapján belátható, hogy 

a kereskedelmi korlátok lebomlása a kommunikációs forradalom és a tudásgazdagság 

jelentıs globális és virtuális munkaerıpiaci változásokat idéz elı.  

Ahogy egyre inkább bekapcsolódunk a globalizált világ vérkeringésébe, annál 

sokszínőbbek, önállóbbak és jobban képzettek a munkavállalók. A változásokat 

mélységükben is elemezve a munkaadók felismerték a helyzet bonyolultságát és 

egyre nagyobb jelentıséget tulajdonítanak a tudásmenedzselésnek, illetve a 

tehetséggondozásnak. Ez ma már számunkra is stratégiai kérdés. A karriertervezés, a 

szervezeten belüli elımenetel, napjainkban a vezetés kiemelt feladatává vált. Már 

vannak feladatok a primer szocializációs közegben, a családban, az iskolában a 

témával kapcsolatban anélkül, hogy ezt kizárólag a zsenik nevelésének problémájára 

egyszerősítenénk le.  

Mindez az Európai Unióban a munkaerıhiány tekintetében késıbb akár drámai 

méreteket is ölthet. Ezt a kérdést most a válság kapcsán ugyan bizonyos mértékig át 

kell fogalmazni, mivel jelenleg Amerikában is 10% fölé emelkedett a 

munkanélküliség, ugyanakkor a képzési rendszerek anakronizmusából adódóan az 

egyes szakmacsoportok között generációs szakadék tátong, vagyis egyszerően 

hiányzik az utánpótlás. Munkát keresni ugyanakkor nem csupán annyit jelent, hogy a 

munkavállalók állást vagy megélhetést keresnek, hiszen ıket nevezi a munkaerıpiac 

megélhetési munkavállalóknak. Nekik mindegy, hol, mit, miért, meddig dolgoznak, 

csupán biológiai és fizikai szükségleteiket akarják ösztönösen kielégíteni és ezen 

nem is hajlandóak túllépni, hiszen ık a gazdasági ösztönlények. A tudatos 
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munkavállalás több ennél, hivatást, életpályát, karrierívet, hitelességet, irányultságot, 

habitust és a képességek fejlesztését jelenti.  

Ez utóbbinak ma már természetes módon együtt kell járnia az életpálya 

módosításával, a nagyfokú mobilitással, a folyamatos át- és továbbképzéssel. Az már 

most látható, hogy az elızıekben tárgyalt inmobilitás, az egydiplomás és egyszakmás 

munkavállalás egyértelmően versenyhátrányt jelent a munkavállalónak, míg az elıbbiek 

pedig versenyelınyt biztosítanak részükre. Napjaink tehát a S.E.E.M. tevékenységének 

egyszerre kell generalizáltnak és individualizáltnak lenni. Napjainkban itt a hangsúly, a 

paradigmaváltás eredményeként – mint már disszertációm egyik korábbi fejezetében 

megfogalmaztam – a személyközpontú S.E.E.M.-en kell, hogy legyen. A bérezésnek, a 

béren kívüli juttatásoknak, a szociálpolitikának a szervezet munkavállalóinak egészét 

kell érintenie, a karriertervezésnek, a teljesítményértékelésnek azonban individuálisnak, 

vagyis személyközpontúnak kell lennie. Ezzel együtt a tudásmenedzselés kiemelt 

területének kell lennie a tehetséggondozásnak.  

A tehetséges, a világra nyitott, extrovertált karakterő munkaerı kiemelt figyelmet és más 

bánásmódot érdemel, mint a szürke átlag. A szakmai ismeretek pallérozása mellett ıket 

lehet és kell vezetıi karrierívre állítani, az ı továbbképzésük, késıbb megtartásuk a 

szervezet stratégiai érdekét jelenti. Ez esetben tehát magával a tehetséges emberrel van 

dolgunk.  

Az az út azonban, melynek során idáig eljutunk, igen bonyolult, miközben láthatjuk, 

hogy sokan lemorzsolódnak, elveszítve a karrierépítésbe vetett hitüket. A tehetség 

felismerésétıl, a tudatos személyiségfejlesztésen, a kompetenciák kialakításán és a 

folyamatos képzésen vezet az út a Maslow-i önmegvalósítás irányába. Az életpálya 

egyes szakaszait tekintve vannak erıteljesen és gyengén karrier-orientált 

munkavállalók. Az utóbbiak lehetıségei a jövıben beszőkülnek, a szervezetek egyre 

inkább az egyéni karrierjükért felelısséget vállaló mobil, váltani képes munkaerıt 

választják. A sikeres karrier nagyfokú rugalmasságot, mobilitást feltételez, mely függ 

a személyi adottságoktól. Vannak, akik nem tőrik a függıséget, vannak, akik 

szeretnek embereket irányítani, kedvelik a hatalmat, vállalják a felelısséget, de 

vannak, akik a stabilitásra vágynak.  

Belcourt és társai a foglalkozási életpályát öt részre osztják 41 

− Felkészülés a munkára  (0-25 év);  

                                                 
41 Koncz Katalin: Életpálya és munkahelyi karrier menedzsment-2 rész. www.mfor.hu 2009. február 12. 
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− Szervezeti belépés  (18-25 év); 

− Kezdeti karrier  (25-40 év); 

− Közép karrier  (40-55 év); 

− Kései karrier  (55-nyugdíj). 

Az egyének pályaválasztásakor olyan környezetet keresnek, amelyek megfelelnek 

személyes beállítottságuknak. A pályaválasztást meghatározza még a munkaerıpiac és a 

pálya presztízse is. A munkába lépés szakaszában a munkáltató és a munkakör 

megválasztása az elsıdleges feladat.  

„Napjainkban a tehetségek új generációjáról beszélhetünk, akik valószínőleg több 

munkahelyi stresszel, konfliktussal és elégedetlenséggel lesznek kénytelenek 

szembenézni, ugyanakkor több lehetıségük lesz, hogy munkahelyet változtassanak vagy 

értékes tudást és erıforrást tartsanak vissza.” 42 

Ennek a munkaerınek a megtartása, motiválása azt is jelenti, hogy olyan 

munkakörülményeket teremtünk, ahol érzik azt, hogy tiszteljük tudásukat, 

tehetségüket, értékeljük ıket, ezáltal elismerve erıfeszítéseiket. Az alkalmazottak 

elkötelezettségét fenyegetı tényezık száma egyre gyarapszik, a munkahelyekért 

folyó globális verseny, a saját karrierért érzett növekvı felelısség tekintetében a 

következı generációk óriási nyomásnak vannak kitéve. 

A tehetséggondozás szignifikáns összefüggést mutat a szervezeti kultúrával. Az 

„egységesítı kultúra” szinte minimalizálja az önérdeket, márpedig a szabad versenyes 

piacgazdaságot igazából az önérdek mozgatja. Az atomizálódás korunk igazi 

veszélyforrása. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy az érdek alapú gazdaságnak is 

szüksége van erkölcsi, etikai értékekre, melyeket mikroszinten a családok, baráti- és 

munkahelyi közösségek, makroszinten pedig maga a társadalom képes létrehozni. A 

SEEM segítı, támogató, szolgáltató tevékenységének egészével kell ösztönözni az 

embereket, hogy mindig a tılük elvárható legjobb teljesítményt nyújtsák. Meg kell 

ismertetnünk munkavállalónkat erısségeivel, gyengeségeivel egyaránt. Meg kell 

ismernünk a kompetenciamodellhez, a munkaköri követelményprofilhoz viszonyítottan, 

a teljesítıképességük határát, terhelhetıségüket, vitalitásukat, csökkentve ezzel a stressz 

okozta kiégés lehetıségét, az egyensúlytalanság kialakulását. 

Az egyén személyiségfejlesztése során – amely egyébiránt nem korfüggı – fel kell 

tárnunk az erısségeket, és ezekre építve kell a gyengeségeket fejlesztenünk.  

                                                 
42 Robert Gondaggy – Elissa Tucker – Nidhi Wermai: Gazdálkodj okosan - a tehetséggel. HVC 
könyvek, Budapest, 2006. 23. o. 
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Popper Péter – nemrég elhunyt vallásfilozófus, pszichológus és pszichiáter – egy 

elıadásában úgy fogalmazott, hogy a személyiségfejlesztés középpontjába az 

egészséget, a harmonikus, minden oldalúan fejlett, kiegyensúlyozott 

személyiségmodellt kell állítanunk.  

Kiegyensúlyozottnak tekinthetı és megfelelı vitalitással rendelkezik az a 

munkavállaló, akinek képességei összhangban vannak teljesítményével, a 

beilleszkedést illetıen fejlett adaptációs képességgel rendelkezik. Életvitelét a 

mértékletesség, az „arany középút” szabályrendszerének belátása és betartása 

jellemzi. Kommunikatív egyén, aki kész és képes a külvilág történéseit érzékelni, a 

szépet és a jót is észrevenni, érzelemgazdag, pozitív életszemlélető személyiség. 

Továbbá, az elızıekbıl következı módon, empátiával, beleérzı képességgel 

rendelkezik. Mindezek közül bármelyik tulajdonság hiánya sikertelenséget 

eredményezhet, mely az emberi szervezet egyensúlyi állapotának felborulásához 

vezethet, kompenzációra kényszerítve a pszichét és akár betegséget is elıidézhet. 

A piacgazdaság keretei között az egészség, a munkavállaló munkavégzı 

képességének újratermelését, a rekreációt, a mentálhigiénés gondozást jelenti, mint 

az egyén sikerességének kulcskérdése. A társadalom, a gazdaság makro- és 

mikrokörnyezete, és maga a munkavállaló is, változik. A kérdés az tehát, hogy a 

munkaszervezet, annak szabályrendszere, eljárási mechanizmusai, szervezeti 

kultúrája, szervezeti értékrendje, stratégiája ezeknek a váltakozásoknak a lendületébe 

illeszkedik-e? 

 A gyorsan változó környezetben, a humán szakmával szemben is megfogalmazható 

ez a kérdés, hiszen a tehetséggondozás az elımeneteli rendszer, az objektív 

teljesítménymérés következményei helyett, még mindig a kontraszelekcióval 

küzdünk. Ezzel együtt állítom, hogy a szervezetekben mindig is lesznek olyanok, 

akik elıre gondolkodnak, olyanok, akik mások kárán tanulnak, nem a sajátjukon és 

olyanok, akik túl késın reagálnak a figyelmeztetı jelekre. A tehetséges ember – 

nevezhetjük okosnak is – a maga kárán tanul, vagyis tudomásul veszi, hogy a 

sikertelenség, a kudarc ugyanúgy erısíti a személyiséget, mint a siker, a sikeresség 

maga. Nem vagyunk tehát folyamatos sikerre és gyızelemre ítélve. A jelenség igen 

bonyolult és összetett. Manapság a tehetséggondozás kapcsán a tehetséges munkaerı 

speciális „fajtájával”, a tudásnomáddal is találkozhatunk: 
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„A tudásnomádság többnyire a tudás-intenzív munkakörökben értelmezhetı, de nem 

lehet leszőkíteni csak a tanácsadói vagy az informatikai szektorra.” 43 

A nemzetgazdaság, de a globális munkaerıpiac minden szintjén léteznek olyan 

munkakörök, amelyek vonzzák a tudásnomádokat, akik a szaktudás birtoklásán túl 

valamiféle vállalkozói ambícióval is rendelkeznek, emiatt képesek és hajlandóak is 

kiszakadni a biztonságos környezetbıl, megválva a kötöttségektıl. Önállóan, szabad 

belátásuk alapján gazdálkodnak tudásukkal, a lehetı legmagasabb áron áruba 

bocsátva azt. A tudásnomádoknak ugyanakkor fontos szempontja az érdekalapú 

szervezeti kötıdés, vagyis annak felismerése, hogyan alakítható ki a szervezeti érdek 

és az egyéni érdek közötti összhang. Amennyiben ez a harmónia kialakul, akkor a 

szervezeti kötıdés felülírhatja a tudásnomád „vándorlásának” a motívumait, és a 

szervezet sikerességében a saját sikerességét látja. A tudásgazdaság specialitása, 

hogy tendenciózusan halad az egy vállalathoz kötıdésétıl a több lábon állás felé, 

ahol az érintettek inkább szabadúszóként, tudásukkal önállóan gazdálkodnak, 

anyagilag a legoptimálisabb helyzetet kiválasztva mozognak a munkaerıpiacon.  

Ugyanakkor a társadalmi szinten atomizált állampolgár lényegében egyet jelent a 

munkaerı helyettesíthetıségével, vagyis tudomásul kell venni, hogy nincs 

pótolhatatlan ember. 

 Peter Drucker „A hatékony vezetı” címő könyvében leírja, hogy elsıként azoktól az 

emberektıl szabaduljon meg a vezetı, akik pótolhatatlanná tették magukat. A 

munkaerı megtartásának problémája tehát a SEEM stratégiai kérdésévé vált, hiszen 

itt is az a probléma, hogy milyen áron, vagy milyen plusz költséggel oldható meg 

valakinek a helyettesítése. Mennyibe kerül a humántıke-vesztés, ez rövid és hosszú 

távon milyen módon befolyásolja a szervezet eredményességét.  

A tudásalapú társadalom hívó szavait ismerjük, a hozzáadott értékalapú termelés az 

élethosszig tartó tanulás, stb. Vagyis az egyértelmően látható, hogy a 

továbbfejlesztett tudás, illetve az innovatív tudás „birtoklása”, megtartása, a cég 

versenyképességét alapvetıen meghatározó tényezı. A kreatív elme elvesztését igen 

nehéz, vagy igen költséges pótolni, pl. a betanított munkához képest. A 

tehetséggondozás  a munka világában annyit jelent, hogy az egyén meglévı 

képességeihez igazodva alakítunk ki olyan készségeket, amelyek az egyén 

túlélıképességét növelik, illetve szakmájukban kompetenssé, hitelessé teszi ıket. 

                                                 
43 Robert Gondaggy – Elissa Tucker – Nidhi Wermai: i. m. 215. oldal 
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Napjainkban a piacgazdaság, a munkaerıpiac mőködésének törvényszerőségei, de 

maga a globalizálódott verseny is megköveteli az új szemlélető és új elvekre épülı 

hatékony emberi erıforrás menedzselés új rendszerét és kiemelten a 

tehetséggondozást. Ebben, a szolgáltató jelleget erısítve, a segítı, támogató 

karrierépítı elemeknek kell elıtérbe kerülniük. 

A hagyományos értelembe vett személyt, munkaügyi igazgatást és a humánpolitikai 

tevékenységet ki kell egészíteni a tudásmenedzseléssel. Mérı László professzor 

kognitív pszichológiát oktatva a következı fejlıdési fázisokat jelöli meg – a sakk, 

mint kompetencia modell, példáját hozva – a nagymester jellemzı vonásait is 

összefoglalva: 

− A haladó (pancser) szakszerőtlen, teljesítménye hullámzó, „idegenes”-en 

mozog a szakmai nyelvezet területén, munkavégzésében, munkahelyi 

kapcsolataiban következetlen és pontosan tudja, mit nem tud.  

− A szakértı, nevében is benne van, szakszerő, analizáló, kapcsolataiban 

korrekt, munkavégzésében kiegyensúlyozott, döntéseiben racionális, 

teljesítményére a tıle elvárható színvonal a jellemzı, és ezt állandó 

ellenırzés nélkül is produkálja. Megnyilvánulásaiban kifejezı, 

otthonosan mozog a szakzsargonok világában. İ tudja, hogy mit tud és 

azt, honnan tudja. 

− A téma szempontjából legfontosabb a nagymester, aki már nem csak 

alkalmazni, hanem szintetizálni is képes sémáit, ismereteit. Áttekintı, 

rendszerezı, rendszerszemlélető munkastílus jellemzi. Anyanyelvi szinten, 

közérthetıen, mégis tudományos igényességgel fogalmaz. Döntéseiben az 

intuíció meghatározó szerepet játszik, hiszen tudja, hogy mi a helyes, de 

nem tudja, honnan tudja. Ez utóbbinál tehát már magával a tehetséggel 

van dolgunk, az út azonban igen bonyolult, míg idáig eljutunk, miközben 

láthatjuk, hogy sokan lemorzsolódnak.  

 
Ennek megfelelıen a Magyar Honvédségen belül is a naprakész tudást kell a 

követelményrendszer középpontjába állítani. A meglévı ismereteinket különbözı 

szinteken és különbözı életkorban folyamatosan fejleszteni kell, folyamatosan 

megújítva azt. Elısegítve ezzel elsısorban az adott beosztásban való hatékony 

munkavégzést, a pályamódosítás, a rekonvenzáció lehetıségét, a munkanélkülivé 

válás megelızését. A humán erıforrás fejlesztést illetıen adottak a feladatok a HR 

számára a Magyar Honvédségen belül is, vagyis az emberi képességek fejlesztésének 

folyamatosan kell lennie és ennek az életpálya tervezésében, az éves beiskolázási  

illetve a hosszabb távra szóló elımeneteli tervekben kell realizálódniuk. Az 
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iskolarendszeren kívüli képzésben való részvételnek, az önképzésnek, a tanulásnak 

egyszerően szokássá kell válnia. Elıtérbe kell kerülnie a tehetséggondozásnak, a 

tudásmenedzselésnek, a jól képzett munkaerı megtartásának. A beilleszkedés, a 

beválás vizsgálat  elısegítése érdekében új mentorprogramot kell kidolgozni, és 

ennek megfelelıen kiemelten kell kezelni a mentorképzést. 

Összefoglalva: a kérdés az tehát, hogy a vállalatok, az intézmények, köztük a Magyar 

Honvédség, szervezeti struktúrája, szabályrendszere, eljárási mechanizmusai, 

szervezeti kultúrája, szervezeti értékrendje, stratégiája a tehetséggondozás 

filozófiájához illeszkedik-e? A gyorsan változó környezetben a humán szakmával 

szembeni elvárásként is megfogalmazható ez, hiszen a tehetséggondozás az 

elımeneteli rendszer szabályrendszerének maradéktalan érvényesítése, az objektív 

teljesítménymérés következményei helyett ma még mindig a kontraszelekcióval és 

annak nem kívánatos következményeivel küzdünk.  

A tehetséggondozás tehát a munka világában, a Magyar Honvédség esetében is 

annyit jelent, hogy az egyén meglévı képességeihez – melyet már gyermekkorától 

megfigyelünk és célirányosan fejlesztünk – igazodva alakítunk ki olyan készségeket, 

amelyek az egyén túlélıképességét növelik, illetve szakmájukban kompetenssé, 

sikeressé és hitelessé teszi ıket, a katonáknál elısegítve ezzel a hivatástudat, a 

bajtársiasság kialakulását és interiorizációját, beépülését a személyiségbe. A 

tehetséggondozás, a tudástermelés, tudásátadás és tudáskarbantartás intézményi 

hátterét, azok modernizációs törekvéseinek számbavételével együtt, a következı 

részben foglalom össze. 

2.2. KÖZOKTATÁS, SZAKKÉPZÉS, MINT A KOMPTENCIA 
FEJLESZTÉS ALAPPILÉREI 

Általános képzés: 

az adott témában az EMEROP – melyrıl már korábban írtam a késıbbiekben a  

részeként hivatkozni fogok – 2006 márciusában tett megállapításait az alábbiakban 

szeretném összefoglalni: A közoktatási rendszer számos olyan problémával küzd, 

melyek megoldása csak további hosszú távú fejlesztéssel orvosolhatók. A 

hiányosságok közé tartozik, hogy a közoktatás nem biztosítja az alkalmazható és 

versenyképes tudás megszerzését lehetıvé tevı alap- és kulcskompetenciák 

elsajátítását. Kiugróan magas egyenlıtlenségek érzékelhetık a minıségi oktatáshoz 
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való hozzáférés tekintetében, és bizonyos tanulói csoportok (például a romák) 

szegregációja tapasztalható. További problémát jelent a középfokú oktatásból való 

lemorzsolódás (bizonyos iskolatípusok esetében), ami az utóbbi években növekedni 

kezdett, és ami jelentıs szerepet játszik az alacsony iskolai végzettségő népesség 

újratermelıdésében. Az oktatás nem biztosítja eléggé a munkaerıpiaci részvételhez 

szükséges alapvetı készségeket, kevéssé gyakorlatorientált és nem alapozza meg az 

egész életen át tartó tanulást.  

Sok fiatal iskolai végzettség, illetve szakképzettség nélkül lép ki az oktatási rendszerbıl, 

így késıbbi munkaerıpiaci kilátásai rendkívül rosszak. Az iskolák nem képesek 

kellıképpen ellensúlyozni a társadalmi hátrányok tanulási eredményekre gyakorolt 

negatív hatását. Fejlesztésre szorulnak a pályaorientációs szolgáltatások, hiányoznak az 

egységes rendszerbe szervezett kimeneti szabályozó eszközök. A közoktatási rendszer 

hatékonysága nem megfelelı, a szükséges eredményességet és a sikeres tanulási 

utakat megalapozó mechanizmusok hiányosak. A közoktatásban az elmúlt 

évtizedben számos – a munkaerıpiacra való belépés szempontjából részben 

hátrányos – hatás érvényesült. Különbözı iskolatípusok jöttek létre (pl. 6 és 8 

osztályos gimnázium), a szabad iskolaválasztás pedig indirekt módon tovább 

erısítette az oktatás minıségében és színvonalában mutatkozó különbségeket. Az 

oktatás tartalmára megfelelı keretszabályozások léteznek (Nemzeti alaptanterv), de 

az iskolavezetés és a pedagógusmunka minıségének szükséges javítását az egységes, 

átfogó minıségértékelési és minıségbiztosítási rendszer hiánya akadályozza. 

 

Magyarország OECD országok átlaga 
Település-

típus Olvasás Matematika Természet-
tudomány 

Olvasás Matematika Természet-
tudomány 

Falu, 
kevesebb, mint 
3000 lakos 

359 365 371 481 482 480 

Város, több, 
mint 1 millió 
lakos 

484 490 494 510 510 514 

Különbség 125 125 118 29 28 34 

                                                           3. számú táblázat 
         Forrás: PISA 2006 adatbázis Emberi Erıforrások Fejlesztése Operatív Programjának – 2007-   

                                          2013 – munkaanyaga, Budapest 2006. 03.  13. 16. o.  
                                                       Megjegyzés: 500=OECD átlag 
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A fenti problémák megoldására az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében elindult – és 

a mai napig is megvalósítás alatt álló – intézkedések alapján kialakuló gyakorlatok és 

új eljárások megszilárdítása, széleskörővé tétele, a folyamatok további elterjesztése, 

gondozása jó alapot biztosíthat a munkaerıpiaci és foglalkoztatási szempontból 

nélkülözhetetlen kompetenciaalapú közoktatás széles körő elterjesztéséhez, 

egyetemessé tételéhez. 

Szakképzés: 

A középfokú szakmai képzést jelentısen befolyásolják az iskolarendszerben tanulók 

létszámalakulásának tendenciái. Az iskolarendszerbe belépı csökkenı létszámú 

korosztályok mellett a szakiskola kontraszelektált, az ott tanulók létszáma alacsony. 

Így kevés a középfokú végzettségő, munkaerıpiacra kikerülı szakember, ehelyett a 

gimnáziumból és a szakközépiskolából egyre nagyobb arányban tanulnak tovább a 

fiatalok a felsıoktatásban. A szakképzési szektort érintı változások legfontosabb 

jellemzıje az elmúlt évtizedben a szakmunkástanulók számának közel felére 

csökkenése és a szakközépiskolában tanulók számának több mint 40%-os 

növekedése volt a nappali tagozaton. A jövıben várhatóan tovább mérséklıdik a 

szakmunkás végzettségőek, miközben növekszik az érettségizettek és diplomások 

aránya. A középfokú képzésben részt vevık szociális struktúrája is átrendezıdött, ma 

a szakiskolába járó fiatalok döntıen hátrányos helyzetőek. 

Súlyos problémát jelent, hogy a szakiskolai képzés csupán részben készíti fel a fiatalokat 

a munkaerıpiaci követelményekhez való alkalmazkodásra.  

A tanulóknak egyre kevesebb lehetıségük van megismerkedni a gyakorlatban 

alkalmazott technológiákkal. A szakiskolák technológiai felszereltsége ritkán 

kompatibilis a vállalatoknál alkalmazottal. A képzésben egyre nagyobb szerepet kap az 

elméleti oktatás. A szakképzésben a létszám csökkenése nem párosul az intézmények, 

illetve a képzési helyszínek csökkenésével. Míg 1990-ben 465, jelenleg 642 

iskolában folyik szakiskolai képzés. A képzések koordinálatlansága, szétaprózottsága 

korlátozza a képzési színvonal, a tárgyi, személyi feltételek fejlesztésének 

lehetıségét, a fejlesztési források hatékony felhasználását, a gazdaság, a 

munkaerıpiac igényeivel történı harmonizációt. A csökkenı létszámú 

szakmunkásképzés komoly feszültséget teremt a munkaerıpiacon, s ezen túlmenıen 

a kontraszelekcióból fakadóan itt a legnagyobb a lemorzsolódás (20-25%), a 

képzésbıl sikeresen kikerülık tudásszintje sok esetben nem megfelelı. Az I. 

Nemzeti Fejlesztési Terv programjában megvalósult 16 Térségi Integrált Szakképzı 
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Központok létrehozása, amely jelentıs lépés egy, a munkaerıpiaci igényekre jobban 

reagáló, versenyképes szaktudást biztosító, fenntartható intézményrendszer felé.  

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerkezete, tartalma, a szakképesítések 

mennyisége többször változott, azonban a változások összességükben nem voltak 

jelentısek.  

Az OKJ csak részben felelt meg a magyar gazdaság igényeinek, elvárásainak, és nem 

volt alkalmas a teljes körő modulrendszer, a kompetenciamérés rendszerének a 

kialakítására. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 2006 februárjában 

megvalósult az OKJ korszerősítése, ennek részeként a moduláris rendszer kiépítése. 

Az új OKJ a korábbi mintegy 900 szakképzettség helyett mindössze 400-at 

tartalmaz, ami jelentısen növeli a rendszer rugalmasságát és átláthatóságát. Az új 

képzési jegyzék kidolgozása a szakképesítésekért felelıs minisztériumok, a 

gazdasági kamarák, a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletek, a szakképzı 

intézmények fenntartói és a szakképzı intézmények képviselıinek részvételével 

történt. Ebben a munkában a Honvédelmi Minisztérium érdekérvényesítı szerepe a 

jövıben meghatározó kell, hogy legyen, fıként a speciális szakmák OKJ-be történı 

beemelését illetıen. 

A Magyar Honvédséget illetıen ez a kérdés a tiszthelyettes állomány 

továbbképzésének, elımenetelének tervezhetısége kapcsán is felvetıdik. 

  „Az új típusú és mőködéső haderı költségessége miatt sokkal jobban igényli a 

szervezeti racionalitást, mint bármikor is. Ebben a szervezeti nyomásban az 

állomány feladatrendszere a korábbinál jobban strukturált, a rendfokozati, beosztási 

szinthez fokozottabban igazodó, egymásra épülı követelményeken alapul. Ennek 

megfelelıen változik az egyes állománykategóriák (tiszt, tiszthelyettes, legénység) 

funkciója, szerkezete és foglalkoztatásának elvei”.44 

Általános tendenciaként megfigyelhetı, hogy tovább csökken a tiszti állomány 

létszáma, ezen belül az alacsonyabb rendfokozatúak arányának növekedésével 

megváltozik belsı szerkezete. Jelentısen növekszik a tiszthelyettesek aránya, 

megváltozik a hadsereg napi életében betöltött szerepük  A kérdéskört, Szalay Zoltán 

ezredesnek, az adott témában megjelent publikációira építve elemeztem. 

A tiszthelyettes képzés átalakításainak társadalmi, gazdasági és haderı-szükségleti 

alapjai voltak és vannak. A szakképzésrıl szóló törvény hatályon kívül helyezte az 

                                                 
44 Hadseregek munkaerıpiaci jellemzıi – a fejlett polgári társadalmakban és az új NATO 
tagországokban. (Fejezeti összefoglaló résztanulmány) 2009. 8. oldal 
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Országos Szakmunkás-képzési Jegyzéket. Az új Országos Képzési Jegyzékre (OKJ) 

olyan szakmák felvételét engedi, melyek követelményrendszerét szakmai és 

államigazgatási szőrések után jogszabályban tesznek közzé. Az egyes képzési szakok 

engedélyeztetése, indítása, a szakmai vizsgáztatás egyes feltételeinek megteremtése 

és a vizsgáztatás minıségbiztosítása, továbbá a központi képzési dokumentumok 

kiadása a szakirány szerint illetékes miniszter hatásköre. A tiszthelyettes képzés 

fejlesztésének állomásai a felnıttképzést illetıen a következık voltak   

– 1999-tıl 2005-ig „ırmesteriskola” a szerzıdéses legénységnek 

– 2002-tıl 2008-ig levelezı munkarendő 52-es OKJ-s ırmesterképzés 

– 2002-tıl 2008-ig levelezı munkarendő 54-es OKJ-s zászlósképzés 

– 2008. szeptembertıl 52-es és 54-es OKJ-s szakképzés a felnıttképzési 

törvény alapján 

Ezzel a katonai szakképzés is az állami szakképzés részévé vált, s megteremtıdött 

annak feltétele, hogy a tiszthelyettes- és zászlósképzésben át lehessen térni az 

iskolarendszerő, az állam által elismert szakképesítést adó szakképzési rendszerre. 
A szerzıdéses legénységi állományúak tiszthelyettesi elımenetelét 2 év szolgálathoz, 

érettségi meglétéhez és az 52-es OKJ-s katonai szakképzésben való részvételhez 

kötötték. A zászlósi rendfokozathoz kötött elımenetel feltétele az 54-es OKJ-s 

katonai szakképzésben való részvétel.. (Tipikus felnıttképzési feladatokat kapott a 

MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzı Iskola, de ezek a feladatok az alapító 

okiratában nem jelentek meg.) 

„A katonai szakképesítések szerkezetének átalakítása a humánerıforrás-fejlesztési 

operatív program keretében” 45 (HEFOP) 

Az országos szakképzés-átalakítási célok szerinti új elveknek megfelelı képzési 

dokumentumok kialakítása a – korábban már említett – HEFOP 3.2.1 „Új 

szakképzési szerkezet” alapprogram keretében kezdıdött meg, melynek 

végrehajtására 2005-ben a HM tárca is elkötelezte magát. 

Összefoglalásképpen a fent hivatkozott anyagból egy kis statisztika: Magyarország 

alacsony gazdasági aktivitási és foglalkoztatási rátájában meghatározó szerepe van a 

legalacsonyabb iskolázottságúak (nyolc osztályt vagy kevesebbet végzettek) 

nemzetközi összehasonlításban alacsony foglalkoztatási arányának. 2001-ben a 

népszámlálás szerint a 25-64 éves népesség 34,6%-a (kb. 1,9 millió fı) legfeljebb 8 

általános iskolai végzettséggel rendelkezett, 25%-uknak volt szakiskolai vagy 

                                                 
45 Dr. Vartman György okl. mk. ırnagy: A Magyar Honvédség tiszthelyettes szakképzés 
átalakításának megalapozása a minıségi követelmények és a hazai polgári szakképzés 
korszerősítésének tükrében  PhD. Disszertáció 3.2. fejezete alapján. 
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szakmunkás végzettsége, amely bár formálisan nem számít alacsonynak, sok esetben 

elavult, a munkaerıpiacon nem hasznosítható végzettséget jelent.  

Míg a foglalkoztatottak aránya a 25-64 évesek körében összességében meghaladta a 

62%-ot, a legfeljebb 8 általánost végzetteknél csak 35%-ot ért el (a szakiskolai 

végzettséggel rendelkezıknél az arány 69%, a felsıfokú végzettségőeknél pedig 81% 

volt). A munkanélküliségi ráta az egész népességben nem érte el az 5%-ot, az 

alacsony iskolai végzettségőeknél 18% körül volt. Azt gondolom, a száraz tények 

önmagukért beszélnek  

A képzés és karrier vonatkozásában a haderıt illetıen, az egyes országokban a 

tiszthelyettesi karrierlehetıségekre különbözı gyakorlatok alakultak ki. 

Megfigyelhetünk olyanokat, melyekben megmarad ugyan tiszthelyettesi 

állománycsoportjában, de ott magas iskolai végzettséggel (felsıfokú) magas beosztás 

elérését garantálja (intézményigazgató, különleges specialista, stb.). Ezek a 

beosztások sok esetben korábban tiszti beosztások voltak, magas rendfokozattal. 

Egyes országok hadseregei a tiszthelyetteseik leendı civil karrierjét alapozzák meg 

az iskolázás támogatásával (ilyen például az USA). Más országokban lehetıvé teszik 

az átlépést a tiszthelyettesi pályáról a tiszti pályára. Németországban a fontos 

speciális tiszti beosztások jelentıs részében (pl. minisztériumi szakbeosztások) volt 

tiszthelyettesek szolgálnak, akik megszerezték a felsıfokú végzettséget.  

Megítélésem szerint a tiszthelyettes képzésnek, elımenetelnek sokkal inkább az 

OKJ-s képzésekre kell épülnie, mint a fıiskolai, illetve egyetemi képzésre. Az 

alapkompetenciák megszerzését követıen – a felnıttképzésen túl – a hangsúly a 

felsıoktatásra helyezıdik át, ahol a szakmai és vezetıi kompetenciák mellett a 

személyes kompetenciák fejlesztésére kerülhet sor az adott gazdasági és 

munkaerıpiaci környezetben. A következı fejezetben az e témában készült országos 

felmérés tapasztalatait foglalom össze. 

2.3. A FELSİOKTATÁS HELYZETE A GYORSAN VÁLTOZÓ 
GAZDASÁGI ÉS  MUNKAER İPIACI KÖRNYEZETBEN  

A Felsıoktatási és Tudományos Tanács 2007-ben megfogalmazott, a témával 

kapcsolatos anyaga – újra hivatkozva a bevezetıben idézettekre – a következıkben 

foglalható össze: a kihívásoknak való megfelelés megköveteli a felsıoktatás tartalmi, 
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módszertani, irányítási, finanszírozási, szabályozási rendszerének átalakítását. Általános 

cél a rugalmasság, a hatékonyság, az átláthatóság.  

Ebbe az irányba mutatnak a különbözı területeken megjelenı korszerősítések, a 

modulrendszer, a kreditrendszer, az irányítás koordinációja, decentralizálás stb. de sem a 

közoktatás, sem a felsıoktatás területén nem látni markánsan azt, hogy milyen eszközök, 

intézkedések, szabályozások szolgálják egyrészt a világszínvonalú versenyképes tudás 

megszerzésének megfelelı, kedvezı feltételeit, másrészt a kohéziót szolgáló 

tömegoktatás feltételrendszerét, megfelelı környezetét. Mindezt olyan szigorúan vett 

feltételek között kell megteremteni, mint a közpénzek hatékonysága, a magántıke minél 

erıteljesebb bevonása, az EU források célirányos felhasználásának biztosítása úgy, hogy 

egyúttal minél nagyobb arányú magántıkét vonzzon. A közpénzek hatékonysága ma 

már nem a létszámalapú, mennyiségi paramétereken alapuló mutatószámok mérlegelését 

jelenti, hanem annak az újragondolását, hogy mi az állami feladat, illetve, hogy azt és 

csak azt finanszírozza, támogassa az állam, amit átgondoltan ebbe a körbe sorolunk, 

illetve olyan ösztönzı eszközöket, amelyek az állami források és a magántıke együttes 

szerepének eredményeként az oktatási folyamatokban szinergikus hatásokat generálnak. 

A magántıke jelenlétének hatékonysága természetesen abban az esetben érvényesül, ha 

valóban a forrásokat gyarapítja és nem csak az állami források elérése érdekében 

kapcsolódik a rendszerbe.  

Az említettekkel összefüggésben folyamatosan komoly dilemmaként jelenik meg az 

integrált oktatás, az elitképzés, az oktatási intézmények és egyes tevékenységek 

privatizációja stb. Másik oldalról az is kérdés, hogy milyen mértékben kell az 

oktatásnak, képzésnek az adott munkaerıpiaci struktúrának megfelelni. A 

legszorosabban a középfokú szakképzés függ a munkaerıpiac változásaitól. Az általános 

képzés hosszú távú társadalmi igényeknek kell, hogy megfeleljen. A felsıoktatás hosszú 

idejő, drága képzés, ugyanígy drága és hosszadalmas a pályamódosítás, a munkaerıpiaci 

igényeknek így csak hosszabb távon kell megfelelnie, illetve elsısorban a felsıoktatás 

képezi a potenciális fejlesztıket, kutatókat, az innováció emberi erıforrását.  

A foglalkoztathatóságon fenntartható foglalkoztathatóságot kell érteni, tehát nem a 

pillanatnyi munkaerıpiaci helyzetnek való megfelelést. Alkalmazkodóképességen pedig 

nem egy kialakult helyzethez való utólagos alkalmazkodást kell érteni, hanem olyan 

kompetenciákkal kell rendelkezni, hogy a képzésbıl kikerülık tervezni tudjanak, 

döntésképesek legyenek, rendelkezzenek önszervezı képességgel, s felelısségi 

körükben a céloknak megfelelıen legyenek képesek alakítani környezetüket. 
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Mindezen túlmenıen teret kell hagyni a gazdasági, társadalmi, munkaerıpiaci igények 

mellett az egyéni érdeklıdésnek is, természetesen állami támogatások nélkül. 

Az állami felelısség a felsıfokú képzés tekintetében kiterjed mind az elıre jelzett 

munkaerıpiaci igények kielégítését célzó képzésekre, mind a kutatás, fejlesztés céljait 

hosszabb távon szolgáló emberi erıforrás képzési kibocsátásra egyaránt. Ennek 

megfelelıen az állami támogatásnak alapvetıen azokra a képzésekre kell kiterjedni, 

amelyekért a munkaerıpiac, a hatékonyság, a minıség tekintetében felelısséget is tud 

vállalni.  Ezt segítheti elı, ha a létszámok meghatározása nem évenként, hanem két-

három évre elıre történik. A többéves költségvetési tervezés nehezebb helyzetbe hozza 

az állami intézményeket, hiszen a munkaerıpiac által generált igényekre adott válaszok 

reakcióideje növekszik. A magánintézmények tervezett egy évre szóló tervezése adott 

esetben helyzeti elınyt jelenthet, ami az állami oktatáspolitika mozgásterének 

szőkülésében ölthet testet. A demográfiai változások egyértelmő irányba mutatnak; a 

„potenciális” új belépık számában (középiskola utolsó évfolyamos hallgatói létszáma) 

drasztikus csökkenés várható. Kérdés, hogy ebben a helyzetben a költségvetés hány 

állami finanszírozású hallgató támogatását tudja (és akarja) felvállalni.  

Az állami helyek nagysága mellett biztos, hogy a keresletre kihatnak egyéb tényezık is, 

pl. tandíj megléte és mértéke, újabb végzettségre való törekvés, földrajzi jellemzık 

(dráguló megélhetés és költségek) stb.  

Kutatásom során, az adott fejezet témájával összefüggésben, arra a következtetésre 

jutottam, hogy a magyar felsıoktatás egyre gyorsuló ütemben szakad le Európa és a 

világ vezetı egyetemi köreitıl. Ez többek között köszönhetı a tömegtermelésnek, 

annak, hogy a felsıoktatási intézmények stratégiai gondolkodásában a minıség 

helyett a mennyiségi szempontok kerültek elıtérbe. „Merre tart a magyar 

felsıoktatás?”– tette fel a kérdést Dezsı Tamás, az ELTE BTK dékánja az ELTE 

Bölcsészettudományi Kar Kulturális és közéleti magazinjának III. évfolyam 3. 

számában – vitaindítónak szánt tanulmányában a felsıoktatással kapcsolatos 

stratégiai döntések meghozatalát elıkészítı kérdések körének azonosítása céljából. 

A szerzı téziseiben kiemelte, hogy az egyetemek versenyképességének megırzése 

szempontjából a kutatóegyetemi koncepció kidolgozása, bevezetése és a 

finanszírozhatósága kiemelten kezelendı kérdés.  

Megítélésem szerint is a jövıben ismét az elitképzés, a minıség kérdésének 

újrafogalmazása jelenthet megoldást a felsıoktatás reformjának irányait illetıen. A 

fenti summás megállapítást árnyalva, szakmai álláspontja szerint a válsághatásokat 
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tovább mélyítheti, hogy a magyar felsıoktatásnak nincs elfogadott, koherens 

stratégiája, az intézmények szinte kizárólag rövidtávú taktikai célok, a túlélési 

törekvéseik mentén tervezik és szervezik mindennapjaikat.  

A felsıoktatási intézményvezetık körében végzett online felmérést az Országos 

Felsıoktatási Információs Központ (OFIK) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., 

Miskolci Egyetem, 2007-ben. Az adott kérdıíves felmérés sikeresnek bizonyult. A 

80 felsıképzı intézménybıl 44 töltötte ki a kérdıívet – köztük, közremőködésem 

mellett, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem – ez az 55 %-os válaszadási arány 

elegendı volt ahhoz, hogy – megítélésem szerint is – megfelelı képet kapjunk a 

felsıoktatásról a következı kérdésekben: 

− „felsıoktatás és munkaerıpiac kapcsolatáról; 

− a hallgatói létszám változásáról, valamint az Intézmény fejlesztési és 

intézkedési tervérıl; 

− az Intézmény szak- és felnıttképzésérıl; 
− a külföldi hallgatók részvételérıl.” 

 
 

A kérdıív célja az volt, hogy az egyetemek véleményét megkérdezzék, 

összességében ık hogyan látják magukat: elmondható, hogy általában még nem 

észlelik a veszélyeket, vagy nem vallják be, hogy már érzékelhetıek a bajok. A 

vizsgálat tapasztalatait összegezve, megállapítható, hogy a demográfiai változások 

problémája hatással van az oktatási rendszer egészére. Egy-egy felsıoktatási 

intézmény esetében a hallgatói létszám változása nemcsak a demográfiai 

változásoktól függ, hanem attól is, hogy az adott fıiskola/egyetem milyen 

gyakorlatokat, stratégiákat alakít ki a hallgatók számának növelése vagy megtartása 

érdekében. A hallgatói létszám változásának felsıoktatási intézményre gyakorolt 

hatását másként látják a válaszadók. Míg rövidtávon a változatlan vagy csökkenı 

hallgatói létszámot tartják reálisnak, addig hosszabb távon a növekedés is 

elképzelhetı. Fejlesztési tervében a felsıoktatási intézmények 36,4 százaléka számol 

azzal, hogy képzési területenkénti csökkenés várható, ugyanennyi intézmény 

növekedésre számít. A képzési formák esetében pedig bizonyos formákban az 

intézmények 29,5 százaléka csökkenéssel, míg 34,1 százalékuk növekedéssel 

számol. A változások mértéke azonban intézményenként különbözı lehet. 1 és 5 év 

között az intézmények átlagosan 16,9 százalékos csökkenést várnak. Az intézmények 

elırejelzései szerint a következı idıszakban, az 5 és 8 év közötti idıben kell a 

legnagyobb arányú hallgatói létszámcsökkenéssel számolni.  
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A hallgatói létszámnövekedéssel kapcsolatosan az intézmények évrıl-évre egyre 

nagyobb növekedést várnak. A felsıoktatási intézmények 5 éven belül átlagosan 13, 

addig a 8 éven túli idıszakban már 16,7 százalékos növekedést is elképzelhetınek 

tartanak. A válaszok alapján a felsıoktatási intézményeket munkaerıpiaccal való 

kapcsolatuk szempontjából több csoportba oszthatjuk. Az elsı csoport az a 11,6 

százalék, amely szoros kapcsolatot alakított ki a munkaerıpiaci szereplıkkel, havonta 

konzultál, ápolja intézményesült kapcsolatait. Ezen intézményeknél jelen van a 

diákoknak való szakmai gyakorlat biztosítása, valamint a vendégoktatók alkalmazása.  

Ezeken kívül egyes intézmények a szakindítással kapcsolatban, az 

intézményfejlesztési tervek kidolgozásában is kérik a munkaerıpiac véleményét. Az 

intézmények második csoportja, akik ugyan fenntartanak intézményesült kapcsolatot 

a munkaerıpiaci szereplıkkel, kapcsolatuk gyakoriságára ugyanakkor a 

szemeszterenkénti kapcsolattartás jellemzı.  

A harmadik kör, amelyben az intézmények rendelkeznek ugyan intézményesült 

kapcsolattal, de a kapcsolattartás már sokkal ritkább.  

Évenkénti, alkalmankénti kommunikációról beszélhetünk ez esetben. Ezen 

tulajdonságok a felsıoktatási intézmények 32,6 százalékára jellemzıek. A negyedik 

intézményi körbe a régiós munkaerıpiaci szereplıkkel nem, vagy csak nagyon laza 

kapcsolatot fenntartó intézmények tartoznak. Ezek azok az intézmények, melyek 

figyelemmel kísérik a munkaerıpiacon folyó változásokat, de nem tartanak fenn 

intézményesült kapcsolatot a régiójuk munkaerıpiaci szereplıivel. Ez a válaszadó 

intézmények 20,9 százalékára volt jellemzı.  

Az intézmények 7 százaléka nem kíséri figyelemmel a munkaerıpiacon folyó 

változásokat, hallgatóik elhelyezkedésérıl pedig nem nagyon tájékozódnak. A fentiekbıl 

következik, hogy szükséges lenne egy flexibilis stratégia, ami alkalmazkodik a 

munkaerıpiachoz, a munkaerıpiaci változásokhoz. A stratégiának, a dinamikusan 

változó keresletre reagálva, akár 3-4 változata is szükséges. 

A válaszadó felsıoktatási intézmények 44,2 százaléka már bekapcsolódott a 

postsecondary szakképzésbe, 19 százalékuk pedig tervezi ilyen képzések indítását. 

Azonban azok aránya, akik nem indítottak ún. középiskola utáni szakképzést, sokkal 

magasabb, mint a felsıfokú szakképzésnél. Itt az intézmények 11,6 százaléka 

válaszolta, hogy nem kapcsolódott be a felsıfokú szakképzés rendszerébe. 69,8 

százalék pedig már elindította, 18,6 százalékuk viszont tervezi felsıfokú szakképzés 

indítását. Azok az intézmények, amelyek már csatlakoztak a felsıfokú 
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szakképzéshez, nagyobb részben nem egy, hanem több képzési területen indították el 

az ilyen típusú szakképzéseiket. A legtöbb intézmény a gazdaságtudományi 

képzéshez kapcsolódóan kezdte el a felsıfokú szakképzést. Gyakori még a mőszaki, 

az informatikai, a társadalomtudományi területen indított képzés is.  

A felsıoktatási intézmények magas aránya, 86 százalékuk, gondolja fontosnak, 

illetve meghatározó jelentıségőnek a felnıttképzési, továbbá a diplomások 

továbbképzési rendszerének fejlesztését. Az intézmények nagy aránya, 88,4 

százalékuk rendelkezik a diplomások számára szánt továbbképzésekkel. Mindössze 

4,7 százalékuk nem rendelkezik, 6,9 százalékuk pedig nem is tervezi ilyen típusú 

továbbképzések indítását. A felnıttképzési és a diplomások számára indított 

továbbképzések fejlesztését az intézmények 90,2 százaléka tervezi a jövıben.  

A felnıttképzési stratégiák eszközei között a diplomások továbbképzése az 

intézmények 63,6 százalékánál (a végzés utáni években), illetve a 68,2 százalékuknál 

(a végzés utáni éveket követıen) fontos irányvonal.  

Kiemelhetı még a felsıfokú szakképzés, hiszen ezt az intézmények 59,1 százaléka, 

illetve a vállalati továbbképzésekben való közremőködés, amelyet az intézmények 50 

százaléka tart stratégiája egyik feladatának. Hat intézmény jelölt meg egyéb 

irányvonalat. Ezek között szerepelt a nyelvi képzés, az akkreditált pedagógusképzés, 

a postsecondary szakképzés. A szakképzéssel, a szakképzési rendszerrel komoly 

gondok vannak, hiszen kb. 5000 szakképzési hely maradt üresen 2007-ben. A 

felnıttképzésben kb. 5000 cég van jelen, így az egyetemeknek nehéz belépni erre a 

piacra, de kitörési lehetıséget jelenthet, ezért fejlesztésre szükség van. 

A külföldi hallgatók részvételét a felsıoktatási intézmények többsége stratégiailag 

fontosnak, illetve meghatározó jelentıségőnek tartja. Mindössze az intézmények 15,6 

százalékának véleménye, hogy ez a kérdés közepes mértékben fontos a képzésében. 

Ezt tükrözi vissza, hogy az intézmények 90,9 százalékában vannak külföldi 

hallgatók, és mindössze 3 intézményben nem tanultak külföldi diákok.  

A felsıoktatási intézmények által megadott adatok alapján a válaszadó 

intézményekben 9590 külföldi hallgató tanult. 5 felsıoktatási intézmény 

kiemelkedik, hiszen ezekben a hallgatók száma 1000 fı felett van, két intézmény 

esetében közelít a 2000 fıhöz. A felsıoktatási intézmények adatközlése alapján a 

2006/2007-es tanévben 1348 fı érkezett tanulmányút céljából. A részképzésben 

Magyarországon tanuló hallgatók száma 2268 fı volt; ebben az esetben is igaz, hogy 

a hallgatók közel fele mindössze 4 intézményben tanult részképzésben.  
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Az intézmények többségénél indítottak már valamilyen idegen nyelvő képzést, 25 

százalékuk pedig nem indított. A képzések 75 százaléka angol nyelven, 43,2 

százaléka német nyelven, 15,9 százalékuk pedig francia nyelven indította el képzését. 

Az idegen nyelvő képzések teljes képzési idıszakra, illetve részképzésekre egyaránt 

vonatkoztak, csak 20,5 százalékuk válaszolt úgy, hogy vagy csak részképzést, vagy 

csak teljes idejő képzést indítottak. Az orvosi egyetemek tapasztalatai alapján a 

külföldi hallgatók hatékony kiszolgálása több feladatot jelent.  

Saját, önálló hivatal kell a külföldi hallgatók ügyeinek intézésére, egy ügynökhálózat 

mőködtetése nagyon fontos, valamint az oktatási kiállításokon és vásárokon való 

megjelenés elengedhetetlen. Nem szabad azonban az izoláció irányába elmenni, mert 

a nemzetközi szereplés presztízskérdés is, stratégiai irány. Az intézményi stratégia 

kiemelt része kell, hogy legyen a külföldi hallgatók vonzása, így a stratégiában a 

téma kapcsán a hatóságok megszólításának is szerepelnie kell, hiszen egyes 

esetekben problémák adódhatnak a külföldi hallhatók fogadásánál; pl. 

vízumkényszer, amelyek megoldására segítséget várnánk. 

A katonai felsıoktatás további átalakításánál, fejlesztésénél, a tananyag, a képzési 

követelmény felülvizsgálat kapcsán  az alábbi tényezıket kell figyelembe venni. A 

jövıben elıtérbe kell kerülnie a tisztképzésben a kognitív pszichológia (gondolkodás 

lélektan), illetve döntés pszichológia oktatásának, a stratégia alapú gondolkodásnak, 

a kreativitásnak, a „kreatív parancsnok” karrier menedzselésének, a szükséges 

kompetenciák, beazonosításával, fejlesztésével együtt, az új alapokra helyezett 

vezetıképzésben is. A tisztképzésben nagyobb hangsúlyt kell kapnia az elit- és 

menedzser szemléletnek, hiszen a tömeges tisztképzés kora lejárt. A katonai 

felsıoktatásnak mindezt tudatosan – NATO és EU normák alapján – kell felvállalnia, 

mivel kész és képes is erre. A további átalakítást, megítélésem szerint, a fenntartó 

igény- és feltételváltozásai, továbbá a polgári felsıoktatásban végbemenı folyamatok 

együttesen fogják motiválni, kikényszeríteni  

Összefoglalva: a kérdıív lehetıséget adott többek között arra, hogy a felsıoktatási 

intézményvezetık a felsıfokú szakképzési, a felnıttképzési programokkal, valamint 

a külföldi hallgatók részvételévek kapcsolatban meghatározzák, hogy mennyire 

tartják stratégiai fontosságúnak az adott területek fejlesztését. A felsıfokú 

szakképzési programok bıvítését a felsıoktatási intézmények 9 százaléka 

meghatározó jelentıségőnek, 56 százaléka fontosnak, 19 százaléka pedig közepes 

mértékben tartja fontosnak. Ennél sokkal kisebb arányban, 9 százalékban tartották 
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fontosnak, illetve az intézmények 7 százaléka egyáltalán nem tartja stratégiailag 

fontosnak e képzési programokat.  

A felsıoktatási intézmények 93 százaléka fontosnak, illetve meghatározó 

jelentıségőnek gondolja végzett hallgatóik körében a saját felnıttképzési 

programjaik népszerősítését. Mindössze az intézmények 4,5 százaléka tartja ezt 

közepes mértékben fontosnak, 2,3 százalékuk pedig nem tartja szükségesnek ezen 

programok folyamatos hirdetését. Az intézmények hasonlóan magas aránya, 86 

százalékuk gondolja fontosnak, illetve meghatározó jelentıségőnek a felnıttképzési, 

továbbá a diplomások továbbképzési rendszerének fejlesztését. 11,4 százalékuk 

pedig közepes mértékben tartja ezt fontosnak. A határainkon túlról érkezı hallgatók 

részvételét a felsıoktatási intézmények többsége stratégiailag fontosnak, illetve 

meghatározó jelentıségőnek tartja. Mindössze az intézmények 15,6 százalékának az 

a véleménye, hogy ez a kérdés közepes mértékben fontos a képzésében. A katonai 

felsıoktatással részletesen kívánok foglalkozni a e témában megszerzett vizsgálati 

eredményeim kapcsán. A következıkben, a modulrendszerő felnıttképzésrıl 

szeretnék írni, tudva azt, hogy a kihívásokra adható válaszok között kiemelt helyen 

szerepel az egymásra épülı, többszakmás képzés.  

2.4. A FELNİTTKÉPZÉS MEGÚJULÁSA, MINT LEHETSÉGES 
VÁLASZ A KIHÍVÁSOKRA. 

A felnıttképzéssel kapcsolatosan, Szép Zsófiának – „A felnıttképzés stratégiai 

irányai és feladatai” címen megjelent publikációja és korábban már általam 

hivatkozott kutatási eredményei alapján megállapítható, hogy három érdekrendszer 

(társadalom, munkaadó, munkavállaló) céljait, egymásra hatását kell figyelembe 

venni, amelyek számos ellentmondást hordoznak magukban. A társadalmi érdek 

legfontosabb összetevıje a tanultság, a képzettség minél magasabb szintjének 

elérése. A gazdaság érdeke a munkaerıpiaci kínálat megfelelése a legkisebb befektetés 

és gyors megtérülés árán. Az egyéni érdek az elızıektıl nem független, de az egyéni 

karrier-szándékok, ambíciószintek a fentiektıl jelentısen eltérhetnek. Állami 

szempontból a cél az érdekrendszerek harmonizációja, a szinergia minél magasabb 

szintő megteremtése. Az élethosszig tartó tanulás elve a tanulást, mint rendszert kezeli. 

Figyelembe veszi a tanulás iránti igényeket, a tanulási lehetıségeket és ezeket olyan 

egységes rendszernek tekinti, amely az egész emberi életet átszövi, tartalmaz formális, 
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non-formális és informális tanulási módokat is. A felnıttképzés stratégiájának 

jelentısége – a rendszer mőködésén, a fejlesztés feladatain túl – abban rejlik, hogy a 

tartalom és a feltételrendszer állami szabályozása, a támogatási rendszer és az 

információközvetítés által jelentıs társadalmi tudatformáló, közvetítı, gazdaságalakító 

funkciót tölt be. Az közismert tény, hogy amíg Svédországban a felnıtt korú lakosság 

nagyobb hányada tanul (70%), addig Magyarországon a felnıtteknek ez az 

egyharmadát sem éri el. Az egydiplomás értelmiségi és az egyszakmás szakmunkás 

jelenkorra maradt öröksége igazi versenyhátrányt jelent napjainkban. A 

versenyképesség szempontjából azonban nemcsak az a kérdés, hogy hányan, hanem 

az is hogy mit, és hol tanulnak. Nyilvánvaló összefüggés mutatható ki a tanulás 

tartalma, módszerei és a gazdaság elvárásai között. Amire figyelnünk kell a jövıben, 

hogy a gazdasági szükségletek egyértelmően a kompetencia alapú felnıttképzésre 

helyezik a hangsúlyt, az iskolarendszerő képzés megújítása mellett, a 

modulrendszerő képzési rendszer kialakításával együtt. A versenyszférában a 

szakmákat illetıen korábban egy munkavállaló 1,2 szakmát kellett, hogy 

megtanuljon, ez ma Németországban például azt jelenti, hogy 6 évente új szakma 

alapjait kell elsajátítani, illetve a meglévıben az ismereteket kell megújítani. A 

versenyképesség alapjául 7,2 szakma szolgálhatna az Európai Unióban, ugyanakkor 

Magyarországon 3,2 szakma jut 1 fıre. A fentiek alapján a követelményrendszer 

középpontjába a Magyar Honvédségen belül is a naprakész tudást kell állítani. A 

meglévı ismereteinket különbözı szinteken és különbözı életkorban folyamatosan 

kell fejleszteni, illetve megújítani, elısegítve ezzel a pályamódosítás, a rekonvenzió 

lehetıségét, a munkanélkülivé válás megelızését. A hangsúlyt itt is a felnıttképzésre 

kell helyezni és nem annyira a felsıoktatásra, de errıl késıbb részletesen írni fogok.  

A felnıttképzésben eddig alkalmazott módszereinket új megvilágításba helyezve, 

egyre fontosabbá válik az elızıekben említett érzelmi intelligencia (EQ) és a 

mentális intelligencia (MQ) szerepének új értelmezése, az egyén megújuló képességének 

katalizálásában játszott szerepénél fogva.  A kreativitásra, mint teljesítményképes 

tudásra, a problémamegoldó- és a konfliktuskezelı képesség fejlesztésére kell 

helyeznünk a fı hangsúlyt. Napjainkra megnıtt az iskolarendszeren kívüli képzések – 

felnıttképzés – keretében megszerezhetı kompetenciák iránti munkaadói és 

munkavállalói érdeklıdés. Ezt adókedvezményekkel, költségátvállalással, állami 

pénzeszközök, EU-s források bevonásával még vonzóbbá lehet tenni. A szakképzési 
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törvény korábbi módosítása, a modulrendszeri szakképzés alapjainak kimunkálása már a 

globális kihívásokra adott választ jelenti a hazai foglalkoztatáspolitikában. Úgy vélem, a 

globalizáció is lehet tisztességes, amennyiben lehetıséget próbál teremteni mindenki 

számára. De ne legyenek illúzióink. 2002 februárjában az ILO (Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet) fıigazgatójának kezdeményezésére létrejött egy, a világ 

egészére kiterjedı testület a globalizáció társadalmi hatásainak vizsgálatára. A 

disszertációmban általam már többször hivatkozott „tisztességes globalizáció” 

elmélete a konfrontáció helyett a dialógusra, a kooperációra, az együttmőködésre 

épít. Az egymástól eltérı kulturális értékeket nem szembeállítja egymással, hanem a 

közös pontok mentén az érdekközösség mellett, értékközösséget is kialakít. 

Ugyanakkor azoknak is van igazsága, akik azt mondják, a globalizáció a mai 

formájában erkölcsileg elfogadhatatlan, politikailag tarthatatlan, azonban ennek 

megítélése – úgy gondolom – nem a katona feladata, még ha van is róla véleménye. 

2003-ban a világon 550 millióra volt becsülhetı azok száma, akik napi 1 USA 

dollárból, vagy kevesebbıl éltek.  

„Az emberekre kell tehát összpontosítani. A tisztességesebb globalizáció azon emberi 

követelések teljesítése, amelyek a kulturális identitásra, és autonómiára, az emberi 

jogokra, az emberekhez méltó munkára, valamint arra vonatkoznak, hogy az emberek 

maguk dönthessenek az ıket érintı kérdésekrıl, ott ahol élnek.” 46  

A jövıben is a demokratikus és teljesítıképes, kreatív nemzetállamok integrációja 

fogja meghatározni a világ fejlıdési ütemét. A fejlıdést, a modernizációt illetıen 

Magyarországon a felnıttképzési rendszer az elmúlt 15 évben jelentıs változásokon 

ment át. Tartalma és módszerei korszerősödtek, szervezete és intézményrendszere 

átalakult, a megcélzott munkavállalói, ill. társadalmi csoportok száma kibıvült, de a 

továbblépést illetıen van még tennivaló ezen a területen is. Az emberi erıforrás 

fejlesztéssel foglalkozó szervezetek (UNESCO, OECD, EU) arra ösztönzik a 

tagállamaikat, hogy szervezetten és összehangoltan, kormányzati programokkal 

segítsék a felnıttképzést. „…A munkavállaló felnıttek társadalmi és anyagi 

helyzetének biztosításában a tudás, ill. a szakképzettség fontos tényezı. A szükséges 

                                                 
46 Munkaügyi Szemle: Tisztességes globalizációt: lehetıséget teremteni mindenki számára. Bp. 
2004/7-8. sz. 83. o. 
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szakmai ismeretanyaghoz való hozzájutás sajnos nem mindenki számára biztosított 

egyformán. Ez nem kívánatos társadalmi rétegzıdéshez vezethet...”47  

„…Az Európai Bizottság még múlt században elfogadott foglalkoztatási irányelvei 

tartalmaznak emberi erıforrás-fejlesztési feladatokat. A cél a foglalkoztathatóság 

javítása, a vállalkozói készségek erısítése, a munkavállalók alkalmazkodó-

képességének fejlesztése. Az Unió Strukturális Alapjai az Nemzeti Fejlesztési Terv 

keretében a szak- és felnıttképzés támogatását is szolgálják…”48  

A felnıttképzés nemcsak a hagyományos iskolarendszerben folyik. Magyarországon. 

A középfokú szakképzı iskolák és középiskolák, valamint a felsıoktatás mellett 

kialakult a felnıttképzési vállalkozások hálózata és a világbanki támogatással 

létrehozott regionális munkaerı fejlesztı, átképzı központok rendszere. Ehhez a 

„kínálathoz” kapcsolódnak még a felnıttképzést is folytató civil szervezetek. A 

képzési igények nagyon szerteágazóak. A témakör kiváló szakértıje, Zachár László, 

cikkében folyamatosan hangsúlyozza, hogy a szakmai tudás megszerzésén túl fontos 

szerepet kell kapni a nyelvi képzésnek, a kommunikációs és számítástechnikai ismeretek 

elsajátításának és az álláskeresési technikák megismerésének. Emelkedik ugyanakkor az 

„államilag el nem ismert” szakmai képzettséget nyújtó vállalati programok részaránya is, 

talán éppen a gazdasági válság negatív hatásainak ellensúlyozása érdekében is. 

Véleményem szerint, a felnıttképzési rendszernek a „Zachári” megközelítésen túl, azt 

kiegészítve, egyszerre több munkavállalói célcsoportot is ki kell szolgálnia: 

− az alapkészségek megteremtése (olvasás, írás, számolás, kommunikáció, 

szövegértés, bevésés, tanulás) a csak általános iskolát (vagy azt sem…) 

végzetteknél; 

− intelligens szakmunkás állomány képzése, elıtérbe helyezve a napra kész 

tudást, a gyakorlati irányultságot, a szakma csoporton belüli fejlıdési 

pályaívet, további szakmai képzettség megszerzése, a modularitás 

alapján; 

− a középfokú végzettség, a technikusi oklevél megszerzése; 

− további  szakmai végzettség megszerzése; 

− felsıfokú végzettségő, ill. diplomás felnıttek továbbképzése („tanítás” 

helyett rugalmas tanulási lehetıségek biztosítása, a gondolkodás 

gyakoroltatásával), graduális és posztgraduális képzés és ha kell akár 

OKJ-s képzés; 

                                                 
47 Fehér könyv az oktatásról – Tanítani és tanulni. A kognitív társadalom felé – Európai Bizottság, 
1996. 
48 Zachár László: A felnıttképzés fejlıdési irányai. www.nfi.gov.hu , letöltés dátuma: 2009. 01. 09. 
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− munkaadók által szervezett vagy igényelt speciális munkakörelemzésen 

alapuló képzések. 

Ez a differenciálódás és a munka melletti tanulás komoly igényeket támaszt a 

felnıttképzésben résztvevı szervezetekkel szemben. A formális képzések mellett 

növekszik az igény az ún. „nem formális” képzések iránt. Ez jobban megfelel a 

felnıttek idıbeosztásának és változó anyagi lehetıségeinek. Egymásra épülı 

moduláris tananyagokat, tanmeneteket kell összeállítani, amelyek biztosítják a 

meglévı képzettségi szintnek megfelelı belépést.  Fontos a gazdálkodó szervezetek, 

ill. a munkaerıpiac igényeinek naprakész követése is. A felnıttképzés jogi 

szabályozása megoldottnak tekinthetı, bár a hagyományos köz- és felsıoktatás, 

valamint a felnıttképzés kapcsolata nem egyértelmően tisztázott. Alapvetı kereteit a 

Foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény (1991. 

évi IV. törvény) és a Felnıttképzési törvény (2001. évi CI. törvény) adja meg. Ez 

utóbbi elısegíti a minıségi felnıttképzés kialakulását a programok és a képzést 

végzı intézmények akkreditációs rendszerének bevezetésével. A felnıttképzésben 

való részvétel alapvetıen az egyén felelıssége. A társadalomnak és a kormányzatnak 

azonban biztosítani kell ennek a képzési formának a kereteit és az ehhez szükséges 

anyagi forrásokat. A versenyképes hazai vállalatoknál a munkavállalóknak 

folyamatosan fejleszteni kell szakmai tudásukat és képességeiket. Ez többszöri 

szakmaváltást is eredményezhet az aktív munkában eltöltött élet során. Ugyanakkor 

megállapítható, hogy a felnıttképzés válságjelenségeket is mutat.  Gyors és gyakorlatilag 

mindenki által elfogadott – talán fájdalmas – intézkedések nélkül a felnıttképzés 

mőködése ugyan nem azonnal, de belátható idın belül ellehetetlenül. Ennek egyenes 

következményeként nem halogatható az információáramlás gyorsítása, a társadalmi 

tudatformálás érdekében. Be kell láttatni az állampolgárokkal, hogy az egyszakmás 

szakmunkások és az egydiplomás értelmiségiek kora lejárt. Szemléletváltás, sıt mi több, 

életmódváltás szükségeltetik a felnövekvı nemzedékek és a munkavállalók részérıl, 

mégpedig azért, hogy versenyben maradhassanak. Több idıt kell szánnunk a tanulásra, 

az önképzésre. Az elızıek fényében legfontosabb javaslataim a következık:  

� egyéni teljesítményértékelés teljes körővé tétele; 

� az oktatói kar mester-tanítvány viszonyának kialakítása; 

� motivációs rendszer alkalmazása; 

� az információáramlás hatékonyabbá tétele; 

� az elismertség transzparenciája; 
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� az infrastruktúra folyamatos fejlesztése. 

Ezen eszközök alkalmazásakor fontos, hogy a vállalatok vezetése felismerje: a dolgozók 

átlátható, mindenki által jól követhetı ösztönzése hosszú távon csakis a szervezet 

érdekeit szolgálja, az elért eredmények csak gyarapodhatnak az alkalmazottak 

motiválásával, jó közérzetével és a lehetıségek szerinti naprakész tudásuk birtokában.  

A magyarországi felnıttképzés bemutatása és értékelése a SWOT-analízis 

segítségével tehetı szemléletesebbé, az alábbi táblázatban összefoglalva: 

Erısségek Lehetıségek 

- a felnıttképzés támogatási rendszere 
biztosított; 

- speciális igényeknek megfelelı 
képzési programok száma emelkedik; 
nıhet a távoktatás jelentısége 

- felnıttképzésben résztvevı 
intézmények fejlesztésre fogékony, 
innovatív magatartása;  

- országos lefedettség, hálózati jellegő 
mőködés EU és hazai vonatkozásban 
egyaránt; 

- kiterjedt nemzetközi és hazai 
kapcsolati tıke; 

- akkreditált intézmények és képzési 
programok; 

- EU-s anyagi források megjelenése;  
- új képzési formák bevezetése; 
- multinacionális cégek képzési 

igényének kielégítése; 
- egyetértés a gyakorlatorientált képzés 

fontosságában; 
- a meglevı tudományos kutatási bázis 

felnıttképzési vonatkozású 
felhasználása; 

- információs és kommunikációs 
technológiák terjedése 

Gyengeségek Veszélyek 

- lassú reagálás a társadalmi és a 
munkáltatói kihívásokra; 

- szervezeti és mőködési 
rugalmatlanság; 

- alkalmanként korszerőtlen tananyagok 
és oktatás módszertan; 

- tájékozatlanság a felnıttképzéssel 
kapcsolatos EU dokumentumok 
területén; 

- felnıttképzési rendszer 
inhomogenitása; 

- alacsony létszámú, túlterhelt és 
túlkoros oktatói kar 

- uniós források lehívása bizonytalan; 
- oktatási paradigmák fenntartása; 
- lemaradás szervezeti, tartalmi és 

módszertani vonatkozásban; 
- elszigetelıdés a felnıttképzési piacon; 
- munkaerı elvándorlás EU-s 

viszonylatban a hiányszakmákban; 
- felnıttképzés szakmai oldalának 

társadalmi leértékelıdése 

           4. számú táblázat  Forrás: www.nfi.gov.hu letöltés dátuma: 2009. 01. 09. 
 

A felnıttképzés Magyarországon szinte kiaknázatlan alternatívája a távoktatás, 

amelynek mőködtetése, tudjuk erısen kultúrafüggı és eddigi „eredményei” a 

hatékonyságot illetıen kételyeket ébresztenek bennem. 
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„A távoktatás lehetısége – a katonai felsıoktatásban is – a hagyományos oktatás 

alternatívájának, a modernitás egyik meghatározó elemeként fogható fel, azonban ez 

a képzési forma – megítélésem szerint – erısen kultúrafüggı. Jellemzıje az idı- és 

térbeli függetlenség, tanulás- és tanuló-központúság, valamint a tanuló önállósága 

 (idırend és tanulási sebesség egyéni meghatározása). A távoktatás sikeres 

lebonyolításához három feltételnek kell teljesülnie” 49: 

A távoktatás elınyei: 
 

− könnyen kezelhetı és elérhetı információtárak; 
−  megfelelı, gyors kommunikációs hálózat (ez lehet a nyomtatott 

távoktatási tananyagok és instrukciók elosztó rendszere is); 

− valamint a tanulás és a tanítás új alternatívájának hagyományostól eltérı 

újragondolása. 

A távoktatás legnagyobb problémája, hogy hogyan lehet rábírni az ilyen jellegő 

felnıttképzésben résztvevıt a tananyaggal való hatékony foglalkozásra, azaz a nem 

iskolai tanulásra. További kérdés, hogy a tanítási- és tanulási folyamaton belül 

miként biztosítható a szocializáció – például MSc képzésben, katonai vezetı szakon 

– amely a hivatásos állomány esetében alapvetı kérdés. A távoktatási csomagok 

ugyanakkor magukban foglalják az elsajátításhoz szükséges tanári instrukciókat, 

tanulási módszereket, sıt tanulási stratégiát is. A távoktatásban résztvevı, 

többségében felnıtt korú tanulókat képessé kell tenni az önálló tanulásra. Ez alapvetı 

kognitív képességek meglétét feltételezi. A korszerő távoktatásnál nem szabad 

megfeledkeznünk a multimédiás és interaktív számítógép használatáról, az Internet 

által biztosított távoli adatbázisok elérhetıségérıl. E hármasnak köszönhetı a divatos 

e-learning megjelenése, ahol didaktikailag jól megtervezett, moduláris tananyagok 

segítségével lehet elsajátítani a szükséges ismereteket. A felnıttképzésben 

véleményem szerint a tradicionális tanítás és az újszerő e-learning együttes 

alkalmazása lehet a megoldás. Különösen igaz ez a gyakorlatorientált szakmai 

képzésekre. Bizonyos esetekben a technológia folyamat, a mérési eljárás vagy egy 

manuális mőveletsor „face to face” bemutatása, begyakoroltatása nem nélkülözhetı. 

Az angolszász szakirodalom ezt a formát gyakran „blended-learning”-nek nevezi. A 

személyes és virtuális interakciók révén lehetıség van tanulóközösségek 

kialakítására, amelyek jótékonyan hatnak a tanulási folyamatra. A tanár (tutor) és 

                                                 
49 Komenczi Bertalan: Didaktika elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai. www.oki.hu, 
letöltés dátuma: 2009. 01. 11. 
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diák személyes, „fizikai” kapcsolattartása is eredményesebbé teheti a tanulási 

folyamatot. Az elektronikus távoktatás fejlesztésével az EU is foglalkozik.  

Korábban már voltak önálló spontán kezdeményezések. Ma az infrastruktúra-

fejlesztés a jellemzı, de megjelentek a minıségbiztosítási projektek is.  

„Az EU-s távoktatási politika jellegzetes elemei a következık:  

− esélyegyenlıség biztosítása;    

− a hozzáadott érték hangsúlyozása; 

− munkanélküliség leküzdése; 

− módszertani megalapozás; 

− megvalósult fejlesztések vizsgálata, tapasztalatok visszacsatolása.”50  

A távoktatás és ebben az e-learning a jövıben várhatóan szervesen integrálódik a 

különbözı felnıttképzési programokba, kiegészítve − és nem helyettesítve − a 

hagyományos módszereket.  

Elengedhetetlen tehát, hogy a meglévı humán erıforrásokat maximálisan 

hasznosítsuk, az adott munkakörben meghatározott kompetencia regiszternek 

megfelelı munkavállalót foglalkoztassunk.  

Tapasztalataim szerint vonatkozik ez a fiatalabb, ambiciózus kollégák és a 

tapasztaltabb, idısebb munkavállalók közötti erıteljesebb munkakapcsolat 

kialakítására, a mentori rendszer továbbfejlesztésére.  Ez a módszer arra az 

eredményre vezethet, hogy az ismeretek átadása folyamatossá válik, mintegy 

követendı példát mutatva, és ezt a felnıtt képzés andragógiai értelemben vett 

alapértéke kell tekinteni.  

Hangsúlyosan beszélnünk kell a generációk közötti ismeretátadás folyamatáról annál 

is inkább, mivel manapság bizonyos szakmák esetében a szakmacsoportok között 

generációs őr tátong. Ezzel együtt a munkaerı mobilizálása is kulcskérdés ma 

Magyarországon. A felnıttképzéssel, úgy gondolom, szorosan összefügg a 

munkavállaló mobilitásának, költözési hajlandóságának, illetve „röghöz 

kötöttségének”, inmobilitásának problematikája, amelyet adott esetben a képzési 

lehetıségek regionálisan eltérı adottságai is felerısíthetnek.  

A kérdés az, hogy ott és úgy hasznosul-e a megszerzett tudás, ahol arra a 

legkedvezıbbek a szervezeti és munkaköri feltételek. 

A magas inaktivitás Magyarországon, régónként változó, de igen magas 

munkanélküliségi rátával párosul (1. sz. melléklet) Képezni kell, de nem bármi áron, 
                                                 
50 Szőcs András-Papp Lajos: Nemzetközi tapasztalatok, irányok az elektronikus távoktatásban. 
www.nfi.gov.hu, letöltés dátuma: 2006. 01. 11.  
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hiszen a munkavállaló rugalmasabbá válása lenne a megoldás e tekintetben is. Az 

IBM Magyarország és a GKI eNET 2007-ben tette közzé hiánypótló reprezentatív 

felmérését, a magyar munkaerı mobilitásáról és külföldre irányuló migrációjáról. A 

kutatási eredmények megvitatására szervezett konferencián megjelent szakértık 

megállapították, hogy szükség van a magyar munkavállalók attitődjének 

megváltoztatására, s a magyar munkaerı sokkal rugalmasabbá tételére, ha az ország 

meg akarja ırizni versenyképességét. A kutatás megállapította: Magyarországon a 

munkavállalóknak csupán 26 százaléka lenne hajlandó belföldön más településre 

költözni, hogy másik munkahelyet vagy munkát találjon. A válaszadók legnagyobb 

része a lakóhelyéhez való érzelmi kötıdéssel magyarázza az alacsony költözési 

hajlandóságot, külföldi munkára 20 százalékuk vállalkozna, de közülük 40 százalék 

egyáltalán nem beszél idegen nyelvet. A munkaerı rugalmatlansága nehézségeket 

okoz a nemzetgazdaságban, hiszen állások tízezrei betöltetlenek, holott a 

megfelelıen szakképzett emberek megtalálhatók, csak éppen lakóhelyüket nem 

kívánják elhagyni egy új állás érdekében. 

 „A magyarok háromnegyede jobb munkahely reményében sem költözne”  állítja az 

IBM és a GKI eNet fent említett felmérése a hazai munkaerı inmobilitásával 

kapcsolatosan. A rugalmatlanság nem csupán földrajzilag nyilvánul meg. A 

megkérdezettek 84 százaléka nem járna sem tanfolyamra, sem iskolába, hogy új 

képzettségével könnyebben találjon állást, pedig az önképzésnek, a tanulásnak 

egyszerően szokássá kell válnia. Olyan településre is akadt példa, ahol a 

munkanélküliség 100 százalékos, miközben a helyi termelıvállalat külföldieket 

kénytelen alkalmazni. Az atipikus foglalkoztatási formák közül a távmunka sem 

terjedt még el itthon számottevıen. Az ötven fınél több alkalmazottal mőködı 

vállalatok 7 százaléka ad lehetıséget távmunkára, máshol általában a cég profilja 

nem teszi lehetıvé a távolból való munkavégzést. Az állandó alkalmazásban 

állóknak mindössze 2 százaléka élhet ezzel a lehetıséggel.  

Az üzleti környezet, az ügyfelek igényei ugyanakkor olyan gyorsan változnak, hogy 

emiatt a rugalmasság kulcskérdéssé, a versenyképesség egyik meghatározó 

tényezıjévé vált. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a folyamatos tanulás, egyre nagyobb 

a munkáltatók igénye a mobil munkaerıre, amely képes a vállalaton belüli 

elmozdulásra akár szakterületét, pozícióját vagy a munkavégzés helyszínét illetıen. 

Lassan terjednek a nem tipikus foglalkoztatási formák, a távmunka, a rövidített és 

rugalmas munkaidı, a projektalapú foglalkoztatás. A mobilitás tehát fontos szerepet 



 89 

játszik a gazdaságélénkítésben, a beruházási kedv fokozásában, a versenyképesség 

javításában, a munkaerı keresletének és kínálatának összehangolásában, a 

demográfiai folyamatok kiegyenlítésében, az egyének tapasztalatszerzésében.  

„A munkaerı mobilizálása kulcskérdés Magyarország számára, nyakunkon a 

globális munkaerıpiaci verseny” – állítja a konferenciáról kiadott közlemény. A 

rendezvényen elhangzottakat az alábbiak szerint összegezve: ennek ellenére az is 

igaz, hogy a kis- és középvállalkozói szektorban a legtöbb munkavállaló egyáltalán 

nem találkozik képzéssel. Ez a helyzet annak ellenére alakult ki, hogy vállalati 

képzésre, vagy újonnan betelepülı cégek munkaerejének kiképzésére, szinte 

folyamatosan, korlátlan vissza nem térítendı állami forrás áll rendelkezésre. 

Napjaink gyakorlata is azt mutatja, hogy a munka világában csak a szakképzett 

munkaerınek vannak jó esélyei.  

A ’90-es évek elején a gazdaság strukturális átalakítása miatt igen sok embert 

kivontak a munkaerıpiacról, akiknek a munkára fogható részét most valahogyan 

vissza kellene oda vezetni. Külföldrıl is elsısorban szakképzetlen emberek érkeztek 

a magyar munkaerıpiacra, márpedig a saját szakképzetlenjeinkkel sem tudunk mit 

kezdeni, hiszen a piac nem tart igényt rájuk. A képzés rossz struktúrája miatt az évi 2-

3 ezer pedagógus, jogász, kommunikátor, stb. nemcsak friss diplomás szakember lesz, 

hanem pályakezdı álláskeresı is. De az alsó szinteken is gond van, mert igen nagy a 8 

általánost be nem fejezık aránya, akikbıl nem lehet szakképzett ember. Márpedig a 

munkáltatók nem kérnek a szakképzetlenekbıl. Magyarországon különösen nem, ahol a 

szakképzetlenek foglalkoztatási aránya 26-27 százalék, szemben az EU 50 százalékot 

megközelítı átlagával. A multikulturális környezetben való munkában a magyar 

munkavállalók nagy része nem rendelkezik személyes tapasztalattal, hiszen 

nincsenek nagy számban külföldiek a magyar munkahelyeken. Vagy ha vannak is, 

tudnak magyarul, hiszen a hozzánk bevándorlók háromnegyede a határon túlról 

érkezı magyar származású.  

A Magyarországon élı külföldiek aránya egyébként is alacsony, mindössze 1,3 

százalék, míg az EU- tagországok átlaga 5 százalék. Nemzetközi felméréseket is 

megismerve tudjuk, hogy a munkaerıpiacon is hallatlanul éles a verseny. A tıkés 

világpiacon újonnan erıteljesen megjelenı országok (India, Kína, Törökország stb.) 

megkétszerezték a globális munkaerı-kínálatot.  
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Ez a verseny minden foglalkoztatási szinten és munkakörben zajlik. A feltörekvı 

gazdaságokban, Indiában, Kínában a munkavállalók attitődje jelentısen eltér a 

magyartól.  

Ott tömegesen akarnak az emberek tanulni s új ismereteket elsajátítani a jobb 

munkaerıpiaci pozíció megszerzéséért, amivel ezek az országok folyamatosan 

versenyelınyt szereznek velünk szemben. Magyarországon a rendszerváltás utáni két 

évtized egyik legfontosabb problémája, hogy a gazdasági modernizáció 

aszimmetrikus lett. A magyarországi vállalatok többsége nem innovatív. A tisztán 

magyar cégek teljesítménye az uniós átlag alatti. A dán vagy a finn vállalati struktúra 

nagyon hasonló a miénkhez, de ott ez a vonás nem jellemzı. Az EU-ban most azt 

vizsgálják, hogy az úgynevezett low-tech cégek (melyek mőködésében nem 

meghatározó a fejlett technológiák használata) mennyire innovatívak, hiszen e 

vállalkozások foglalkoztatják a munkaerı 60 százalékát. Az alkalmazott 

foglalkoztatási modellek szerinti osztályozáskor mi a rugalmatlan „mediterrán” 

kategóriába tartozunk. Magyarországon erısen kötıdünk a múltbeli 

tapasztalatainkhoz, hagyományainkhoz, amelyek a rugalmasság ellen hatnak. Ez a 

kötıdés a külföldi tulajdonú cégeknél sokkal gyengébb. A téma katonai 

vonatkozásait a III/4. fejezetben fogom érinteni. 

Összegzésképpen a kutatás kapcsán megállapítható, hogy napjainkban a munka 

világában minden forintosítható és így van ez a tudással is. A felnıttképzés csak akkor 

válhat sikeres üzleti vállalkozássá, és akkor állhatja meg helyét a tudáspiacon, ha 

megfelel azoknak a kihívásoknak, amelyekrıl disszertációm e fejezetében részletesen 

írtam. Találkozhat itt a szervezeti érdek a személyes érdekkel, megteremtve ezzel a 

társadalmi kohézió igen sokat emlegetett integrációs alapját. 

Összegezve a II fejezet lényeges elemeit – a .HVG 2007. március 20-ai számában     

„A munkaerı mobilizálása kulcskérdés” címmel megjelent tanulmány alapján –  

megállapítható, hogy a tanulásnak ténylegesen élethosszig tartó folyamatnak kell 

lenni, amely biztosítja a környezethez való alkalmazkodás feltételét mind a fizikai, 

mind a tudati, a szellemi fejlıdés tekintetében. A társadalmi környezet változása, a 

gazdaság felgyorsult változása, a globalizáció a tanulási folyamat teljes 

vertikumának áttekintését, újragondolását és tudatos fejlesztését teszi szükségessé. 

Részletesen elemeztem, hogy a humántıke gazdasági felértékelıdése újszerő 

jelenség, de még sem teljesen új.  
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Az emberi munkavégzés mindig az emberi képességek termékké (szolgáltatássá stb.) 

történı átalakítását fejezte ki. A globalizáció által diktált verseny ezt egyre inkább 

felerısíti. A globalizálódott gazdaság meghatározó tényezıjévé az élımunka, a 

tudástıke vált. Úgy vélem, a hozzáadott érték alapú termelés lényegét is ez adja. Ha 

Magyarország versenyben akar maradni, akkor be kell kapcsolódnunk a tanuló 

gazdaságok sorába. Az a probléma, hogy az ismeretek túl gyorsan elavulnak, s nem 

csak a szakmai ismeretek. Az informatikában ez az idı egy év, a szociológiai 

kutatásban például hét év. A nagyvállalatoknak és a külföldi tulajdonú cégeknek 

nincsenek kapcsolódási problémáik, szemben a magyar tulajdonú és különösen a 

kkv-szektorhoz tartozó cégekkel. Jelenleg Magyarország az üzleti környezet 

értékelésében a térségben Lengyelország és Csehország után a harmadik, a régió 

pedig az elsı tíz között van a világon. Csakhogy a világ új fejlıdési ciklusában már 

nem csak a költséghatékonyság, hanem a tudáshatékonyság is megjelenik. Ahol 

tömeggyártás van (Olaszországban, Magyarországon, stb.), ott nehezen jelenik meg a 

rugalmasság a munkaerı felhasználásában. Ahol viszont projekt jellegő a munka 

(Nagy-Britanniában, a skandináv országokban, Csehországban, stb.), ott a gazdaság 

felszívja a munkaerıt. A magyar vállalatoknak és szervezeteknek tanulniuk kell, 

mert képtelenek lesznek felszívni a távmunkára jelentkezı tömeget. A tanuló 

cégeknél az innováció 3-5-ször nagyobb, mint másutt. Ezek a cégek a tapasztalatok 

szerint teremtenek munkahelyeket, a hagyományosak pedig nem. Disszertációm 

következı fejezetében szeretném bemutatni, hogy a versenyszférában a 

humánerıforrás-gazdálkodás eddig sikeresen alkalmazott módszereit hogyan lehet a 

Magyar Honvédség humánerıforrás-fejlesztésének szolgálatába állítani. Szakmai 

álláspontom szerint van, mint ahogyan kell, hogy legyen átjárhatóság a versenyszféra 

és a közszolgálat humán eszköztára között.  
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III. HUMÁNERİFORRÁS FEJLESZTÉS A  
MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 

1. A HUMÁNERİFORRÁS FEJLESZTÉS GYAKORLATI 
KONZEKVENCIÁI A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL 

A humánerıforrás fejlesztéssel szemben meglévı kihívásokat, a disszertációm 

kapcsolódó fejezeteinek tartalmát összefoglalva – témavezetım szakmai álláspontját 

is figyelembe véve – az alábbiakban látom összegezhetınek  

•  infokommunikációs társadalomban a tudástıke felértékelıdése, a 

modernizációs kihívások, (technikai fejlıdés, felgyorsult társadalmi, 

gazdasági változások, szélesedı, de felszínesebb tudástartalom), az 

alapvetı tudás, a továbbfejlesztett- és az innovatív tudás megszerzése;  

• megváltozott humánerıforrás szemlélet, paradigmaváltás a humán 

tevékenységben (individualizált SEEM); 

• körvonalazódó új NATO stratégia, megváltozott a háború- és 

béketevékenység jellege, új haderı-építkezési elv, hálózatközpontú 

hadviselés (professzionalitás, önkéntesség), megváltozott az 

állománykategóriák szerepe; 

• a szervezeti változások intenzív jellege, az innováció és a változás- és 

válságmenedzselés elıtérbe kerülése. 

Mindannyian érezzük, hogy a világ milyen gyorsan és egyre gyorsabban változik 

körülöttünk. Akarva-akaratlanul magunk is részesei (okozói, elszenvedıi, 

haszonélvezıi) vagyunk ezeknek a változásoknak, melyek következtében az emberek 

jellemének, viselkedésének, képességeinek jelentısége minden eddiginél nagyobb lett. 

 „Újra kell tehát gondolnunk, milyen életvezetési stílusra van szüksége az egyénnek 

és a szervezetnek ebben a változó világban. „»Hatékonyság«, »kompetencia« és 

»érzelmi intelligencia« ... három olyan fogalom, amely talán jó kiindulópont lehet a 

válasz megadásában.” 51 Daniel Goleman könyvében: „Az érzelmi intelligencia a 

munkahelyen”, és többek között Klein Sándor professzor úr fent hivatkozott 

könyvében is fellelhetı az érzelmi intelligenciáról (EQ) való gondolkodás. A 

tudományos megalapozottságú személyiség fejlesztı tevékenység újragondolásánál 

mindkét könyvre joggal támaszkodhatunk. Napjaink korszerő humánerıforrás- 

                                                 
51 Klein Sándor – Klein Balázs: A szervezet lelke. Edge 2000 Kft., Budapest, 2006. 
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gazdálkodásának, a tudásmenedzselésnek nagy kérdése, milyen mértékben ismerhetı 

meg maga az ember (a munkavállaló, a katona), és mennyiben fejleszthetıek képességei 

a munkavégzéssel kapcsolatosan, különösen a vezetésre vonatkoztatva. Ma már tudjuk – 

már csak az elızıekben említett szakirodalomból is – mindezekhez új kompetenciákat 

kell kifejlesztenünk, illetve továbbfejlesztenünk, életkorunktól függetlenül. Pl.: 

– többoldalúságra törekvés és az adaptációs képesség; 

– több lehetséges álláspont befogadása; 

– valószínőség a bizonyosság helyett (hiszen valójában minden bizonyítható 

és sokszor annak az ellenkezıje is). 

Elfogadni és elviselni a zőrzavart, azt, hogy átmeneti korban élünk és elfogadni 

önmagunkat olyannak, amilyenek vagyunk, megismerni erısségeinket és 

gyengeségeinket, fejlıdési lehetıségeinket, illetve azok korlátait. 

A jövıben a Magyar Honvédségen belül is várhatóan megnı az iskolarendszeren 

kívüli képzések – felnıttképzés – keretében megszerezhetı kompetenciák iránti 

munkaadói és munkavállalói érdeklıdés.  

Kissné András Klára szerint: a kompetencia egyébiránt különbségtétel az elvárható 

és az elvárt teljesítmény között, mennyiségi és minıségi szempontból is. Mindez 

megkülönbözteti a lemaradót a legjobbtól. 

„A kompetencia lényegét az elsajátított szakmai ismeretanyag, a tapasztalat és a 

magatartás (motiváltság, viselkedés) adja meg. Lényege az, az át nem ruházható 

felelısség, mely etikai értelemben is hangsúlyozza a hiteles „én kép”, a reális 

önismeret fontosságát.”52  

Maga az ember – de már nem a maga naturális formájában – tudásával, a 

tudástechnológián alapuló munkaképességével vált a legfontosabb termelési 

tényezıvé. A fejlett országok esetében ma már ez úgy jelenik meg, hogy 

gazdaságfejlesztési stratégiájukban – mint ahogyan az elızı fejezetben is taglaltam – 

a tudástıke, a humántıke gazdasági szerepe folyamatosan felértékelıdik.  

Bár a II fejezetben részletesen foglalkoztam a tudással, de itt újra utalok rá a haderı 

vonatkozásában. Olyan piacképes, naprakész, tudást kell elıállítanunk a haderın 

belül is, melyben a különbözı képzési szintek jól elkülöníthetıek, az ismeretanyag 

                                                 
52 A kompetenciák mérhetıek az intelligenciához hasonló módon. Erre a Klein Sándor professzor és 
munkatársai a kiválasztás módszereinek bemutatásakor ki is térnek „SHL” kiadványaikban. A 
kompetenciamérés során vizsgálják az érintett személy ítélıképességét, szakmai tudását, stratégiai 
látásmódját, üzleti szemléletét, szervezeti tudatosságát, határozottságát, önbizalmát, 
kezdeményezıkészségét, nyitottságát más kultúrák iránt. Prespectives on management competencies, 
SHL Group plc 2-17. p. (PMC standard teszt) 
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elsajátítása mellett kiemelt jelentıséggel bír a gyakorlati irányultságú, képességalapú 

és személyiség fejlesztı képzés.  

A hadseregen belül, a szervezet mőködésének hatékonysága szempontjából ugyan 

úgy, mint – az  általam már hivatkozott Lakatos Gyula szerinti megközelítésben  –  a 

versenyszférában megkülönböztetünk: 

− alapvetı tudást; mint a munkakör ellátásához szükséges szakmai 

ismeretek összességét; 

− továbbfejlesztett tudást; mint a beosztáshoz kapcsolódó viselkedési 

kompetenciák fejlesztése, a minıségi munkavégzés javítása érdekében 

megszerzendı tudás; 

− és az innovatív tudást, mint a tudományos, illetve a vezetıi 

szervezetfejlesztıi tevékenységhez kapcsolódó tudástartalom. 

A Magyar Honvédség esetében ez azt jelenti, hogy az alapvetı tudás a szervezet 

mőködéséhez minimálisan kell. A továbbfejlesztett tudás, ami a beosztott és a vezetı 

állományt alkalmasabbá teszi a feladat eredményesebb végrehajtásának 

megszervezésére. Az innovatív tudás, ami lehetıvé teszi a tudásbıvítés-átadás, 

tudásáramlás és a legkülönbözıbb kutatások végigvitelét a fegyveres erık 

vonatkozásában, segítve ezzel a stratégiai döntések meghozatalát. A három 

tudáskategória kezeléséhez szükséges tudás hiányait, réseit, – a szervezet által 

finanszírozottan – a tudástérkép adott fehér foltjait meghatározva, a hatékony 

mőködéséhez szükséges ismereteket, azok folyamatos frissítésével az állomány 

rendelkezésére bocsátja.  

A 21. század hadseregeinek vezetése és az ott folyó emberi erıforrás gazdálkodása 

akkor lehet eredményes és hatékony, ha megfelel az új belsı és külsı kihívásoknak: 

a. a szervezet tanulórendszerré alakítása, amelyben mindenki folyamatosan 

tanul, át- ill. továbbképzi magát; 

b. olyan szakembercsoport kialakítása, ill. alkalmazása, akik figyelemmel 

kísérik a környezeti változásokat, és errıl folyamatosan tájékoztatják a 

vezetést; 

c. a szervezet rugalmasságát és megfelelı alkalmazkodását biztosító 

„többszakmás” munkaerı-állomány kialakítása; 

d. szakmai tapasztalatokkal és vezetési ismeretekkel bíró „kulcsemberek” 

megfelelı motiválása és hosszú távú megtartása, személyes karrierjük 

menedzselése. 
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Ehhez átgondolt, hatékony, új szemlélető és tartalmú oktatási-képzési, valamint 

folyamatos továbbképzési rendszer szükséges, amely egyaránt szolgálja a szervezet 

és az egyén érdekeit. Ma az eredményes mőködés fontos tényezıje az innovációban 

is szerepet vállaló humánerıforrás.  

Megszerzése és megtartása nehéz feladat, motiválása és fejlesztése folyamatos 

vezetıi munkát jelent. Olyan munkaerıre van szükség, amely képes a szervezeti 

célokkal azonosulni, lojális a vezetıkkel és a szervezet iránti munkájával, 

maximálisan hozzájárul a szervezeti sikerhez és motiválható önmaga fejlesztésére, 

saját céljai elérésére. Az ilyen munkaerı megtalálása és kiválasztása egyik 

legnagyobb kihívása a személyzeti munkának. Hiszen a feladat nem kisebb, mint 

annak biztosítása, hogy megfelelı idıben, megfelelı helyen, a megfelelı alkalmazott 

rendelkezésre álljon.  A hatékony szervezeti mőködést illetıen a menedzser 

tevékenységének eredményessége elválaszthatatlan az általa vezetett szervezet 

sikereitıl, annak elérése döntıen függ a vezetı szakmai felkészültségétıl, emberi 

tulajdonságaitól, vezetıi képességétıl. Ugyanakkor a szervezetek 

eredményességének másik fontos tényezıje a szervezet humántıkéjének hatékony 

felhasználása és folyamatos fejlesztése.  

Megítélésem szerint a Magyar Honvédség humánerıforrás fejlesztésének az alábbi 

tartalmi elemekre kell kiterjedni: 

− iskolarendszerő képzések – alapvetı tudás megszerzése; intézmény-

felügyelet  –  tiszt, tiszthelyettes (vezetı képzés), szerzıdéses képzés; 

− iskolarendszeren kívüli képzések, felnıtt képzés: OKJ-s képzés, 

nyelvképzés, ECDL képzés-kompetenciák fejlesztése; 

− tréningek – személyiség- és kommunikációs készség fejlesztés, önismeret, 

konfliktuskezelés; problémamegoldás, döntéslélektan 

− tudományszervezés – innovatív tudás megszerzése.  

A hatékony mőködés szempontjából, nemcsak az a kérdés, hogy hányan tanulnak, 

hanem az is, hogy mit és hol tanulnak. Nyilvánvaló összefüggés mutatható ki a 

tanulás tartalma, módszerei és a szervezet érdekei között. Az iskolarendszerő képzés 

folyamatos fejlesztése mellett, a modulrendszerő szakképzési rendszer kialakításával 

együtt, Palásti Ferenc megközelítésében, a személyi kompetenciák, a szakmai, 

vezetıi, kognitív- és a szociális kompetenciák fejlesztése a tiszti, a tiszthelyettesi 

állomány képzés alapjául szolgáljon. A hagyományokon és a külsı kihívásokon 

nyugvó többciklusú, lineáris katonai fıiskolai képzési rendszert még rugalmasabbá 

kell tenni. A szakmai képzéssel párhuzamosan fejlesztenünk kell a jövı tisztjének, 
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mint „menedzser parancsnoknak”, kompetenciakészletét. Lényege az az át nem 

ruházható felelısség, mely szakmai-etikai értelemben is hangsúlyozza a hiteles 

„énkép”, a reális önismeret, az önbizalom fontosságát.  

A személyiség fejleszthetısége szempontjából a legfontosabb sikertényezı a 

kompetencia. Azonban már csak a meglévı és differenciáltan fejlesztendı 

kompetenciák okán is különbözünk egymástól, attól függıen is, hogy milyen 

kompetenciakészlettel rendelkezünk az eredményes munkavégzést illetıen. Mérı 

László könyvének címét idézve, tudnunk kell, hogy „Mindenki másként egyforma.” A 

kompetencia lényegét az elsajátított szakmai ismeretanyag, a tapasztalat és a 

magatartás, a viselkedés adja meg.  

Az önmagát megvalósítani kész és képes, hivatásának tudatában lévı katona 

kompetenciamodelljének a tartalmát meg kell tehát határoznunk és összhangba kell 

hoznunk a már többször idézett Lakatos-féle tudáselmélettel. A katona és az erkölcs, 

a hivatásetikánk kérdései napjainkban – a katonai professzió foglalkozás jellegővé 

válását is tudomásul véve – a következıkben foglalhatók össze:  A katonák esetében 

a különbözı történelmi helyzetekben mindez más-más tartalommal bírt. Az ókorban 

Thuküdidész a peloponnészoszi háború kapcsán azt taglalta, hogy a katonának 

példaképül kell szolgálnia másoknak – akár az állampolgároknak is – és az ı 

megbecsültségük nem csak a kötelékben, a hierarchiában elfoglalt helyüktıl, hanem 

az érdemeiktıl függ.  

Napjainkban mindezt ötvözve a professzionalizmussal, a professzionalizálódás 

folyamatát kísérı jelenségekkel, megkapjuk a katona hivatástudatával kapcsolatos 

szakmai- és hivatásetikai alapértékeit. A primér szocializáció fontosságát itt is 

hangsúlyozni kell.  

A honvédségen belüli együttmőködésnek, a bajtársiasságnak a testületi szellem, a 

csapatmunka az egyik legfontosabb kritériuma. Errıl Huntington a következıket írja: 

„…valamely hivatás tagjainak közös, ıket, mint csoportot a laikusoktól elválasztó 

szerves egység és tudat érzete, a kollektív érzet, a professzionális hozzáértésben, a 

felelısségben való osztozásban gyökerezik…” 54  

A közösségi szellem, a hısiesség fontos eleme a hivatásetikáknak úgy, ahogyan 

Heller Ágnes a morál filozófia kapcsán állítja, „…másokban kell megmutatnunk 

magunkat…”. A filozofálást tehát gyakorolnunk kell, akár a „katonai etikai kódex” 

                                                 
54 Samuel P. Huntington: A katona és az állam 15. o. Zrínyi Kiadó-Atlanti Kutató és Kiadó, Budapest, 
1994 
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aktuális kérdéseirıl is, tudva azt, hogy „mesterségünknek” vannak és kell, hogy 

legyenek íratlan, etikai szabályai is.  

A tiszttel szemben támasztott kompetenciák körében meghatározottak elérésére 

szolgál a katonai alapfelkészítı félév, benne az alapkiképzés, a tiszti pályára irányuló 

szocializációs tevékenység, az alap- és mesterképzés, a hozzá kapcsolódó változó 

helyszínő, hosszabb-rövidebb idejő gyakorlatok, a kollégiumi nevelımunka, a 

tanórákon és a tanórákon túli felkészítés, tehát a katonai szocializációs folyamat. 

Ennek megfelelıen a Magyar Honvédségen belül is a naprakész tudást kell a 

követelményrendszer középpontjába állítani. A meglévı ismereteinket különbözı 

szinteken, különbözı életkorban és élethelyzetben folyamatosan fejleszteni kell, 

elıkészítve ezzel a pályamódosítást, a rekonvenzációt, mint lehetıséget, a szolgálati 

viszony megszőnése esetén, a munkanélkülivé válást megelızve.  

A S.E.E.M értékteremtı tevékenységével – a szervezeti hatékonyságot elısegítve – 

meg kell ismertetnünk hivatásos katonáinkat erısségeikkel, gyengeségeikkel 

egyaránt, meghatározva a munkakörök kompetenciaregiszteréhez viszonyítottan 

meglévı és fejlesztendı képességeiket is. A Magyar Honvédség saját, speciális 

munkaerıpiaccal rendelkezı szervezet. A szervezet hatékony mőködése 

szempontjából az emberi erıforrás menedzselés akkor színvonalas, ha az a szervezet 

speciális szakemberszükségletének kielégítését szolgálja minden állománykategória 

szintjén, természetesen a szerzıdéses legénységi állomány esetében is.  

A tiszti sikerkompetencia-készletének általam kidolgozott modelljét (3. sz. melléklet) 

szeretném az e témában induló kutatás központi kérdésévé tenni. A tisztképzésnek, az 

azt követı továbbképzéseknek az alapja — differenciáltan a tiszthelyettesképzésnek is 

— a személyi kompetenciák, a szakmai, vezetıi, kognitív-, szociális és az un. 

sikerkompetenciák fejlesztése. Munkám során a korábban elvégzett munkakörelemzés, 

munkakör azonosító kódrendszer kialakítása alkalmával is volt módom az adott 

beosztásokhoz kapcsolódó követelményeket beazonosítására, a munkaköri 

követelményprofil kialakítására. A jövıben, mivel nem kutattam teljes részletességgel 

e témakört, szívesen részt veszek a Magyar Honvédség munkaköri 

kompetenciaregiszterének kialakítását szolgáló kutatásban. A disszertációm keretei  

között a kidolgozó munkáért felelıs, vezetı állomány munkáját  szeretném segíteni 

azáltal, hogy „étlapot” kínálok a tiszt sikerességének szempontjából, a verseny 

szférában versenyelınyt jelentı és általam is jellemzınek vélt, hangsúlyosabb 

kompetenciák számbavételéhez. 
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Az eltelt idıszakban hasonló témában íródott publikációkat elemezve, továbbá Palásti 

Ferenccel és Kissné András Klárával közös gondolkodásunk, közös munkánk során  

sikerült az egyes állománykategóriához kapcsolódóan, állománykategóriánként un. 

kompetenciamodelleket kialakítanom, különös tekintettel a missziós állomány 

kompetenciamodelljére (2, 4, 5. sz. melléklet). Doktorandusz hallgató társamként 

Kissné részletesen kidolgozta a „teljesítménykompetencia” lényegét és a kompetencia- 

alapú teljesítményértékelés teljesen új rendszerét, én pedig ennek mentén, az un. 

„sikerkompetenciákat” foglaltam össze. Az összefüggés egyértelmő, hiszen az a 

munkavállaló érezheti magát sikeresnek, aki teljesítményével nagyban hozzájárul a 

szervezet eredményes és hatékony mőködéséhez. Ez a versenyszférában az üzleti siker 

alapja. Tudom, a modell tartalma vitatható és teljes keresztmetszetének kidolgozása 

csakis egy komplex kutatás során, annak eredményeként lehetséges, de úgy vélem, a 

továbbgondolásra mindenképpen alkalmas. A tiszt- és a tiszthelyettes 

kompetenciamodelljébıl az alábbiakat szeretném kiemelni Klein Sándor kompetencia 

elmélete alapján: 

–  KÉPESSÉG MÁSOK VEZETÉSÉRE 

Korszerő vezetıi alapkészségek összessége: Tudatos, pozitív módon kezelt és kellı 

rugalmassággal társuló dominancia (nem erıfölény, nem autokratizmus, nem 

agresszív, despota hatalomgyakorlás), mások motiválása, feladatok ésszerő 

delegálása egy csapaton belül, empátia, mások iránt érzett felelısség, 

döntésképesség, bátorság és humanizmus. A személyes kisugárzás (karizma) és az 

ennek révén kivívott tisztelet ereje ösztönösen hat a többiekre. „Én megyek elöl”, 

mint parancsnok, személyes példa/modell vagyok, példaképpé válhatok, mintaként 

szolgálok. Ezek ma a korszerő vezetés alappillérei.  

–  PROBLÉMAMEGOLDÁS: KÉPESSÉGE 

A „kazualitás elvének” érvényre juttatása, vagyis az ok-okozati összefüggések 

felismerése: a hatékony problémamegoldásban a végsı siker/eredményesség záloga, 

hogy helyes-e a problémadefiníció? Ezt követıen egy többlépcsıs megoldási 

szisztéma további alkalmazása: döntés elıkészítés: /információgyőjtés, alternatívák 

kidolgozása/, a döntés: feladatok delegálása, végrehajtás/kontrollpontok 

meghatározása /határidık kijelölése, célba érés/ a probléma felszámolása és a 

megoldás-szülte újabb probléma definiálása. Tudni kell ugyanakkor azt is, hogy 

döntéseinkben sem lehetünk tisztán racionálisak, tehát elvárásainknak megfelelı 
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döntést hozhatunk. Nagy szerepe van ebben a folyamatban – állítja Mérı László – a 

heurisztikának, az intuíciónak, a gyors helyzetfelismerésnek, hiszen a „nagymester” 

tudja, hogy mit tud, de nem tudja, honnan tudja. Úgy gondolom, ezek is a 

„menedzser parancsnok” személyes hatékonyságát biztosító készségcsoportba kell, 

hogy tartozzanak. 

–  SZAKTUDÁS,  FOLYAMATOS  TANULÁS 
 
Ez van, akinek örömhír, van, akinek óriási presszió, óriási teher. Utóbbiak bizonyára 

soha nem élték át azt, hogy új ismereteket szerezni öröm, egyben élvezetes kaland. A   

hivatásos szolgálatban jobb esetben kiteljesedik a katona, naponta új energiákkal tölti 

fel saját magát és a környezetét, míg a „csak pénzszerzı kényszer” státuszba – 

megélhetési katonaként – elıbb lelkileg, majd testileg is belesilányul. Ez nagy 

csapda: a negatív energia/agressziója ugyanis az energiaforrást emészti fel, anélkül, 

hogy az egyén tudna róla, és mivel alapvetıen pszichoszomatikus eredető betegség, a 

katona megbetegszik, elıbb mentálisan, majd testileg is. A következı négy oldalon 

próbálom meg összefoglalóan szemléltetni, a szolgálatteljesítés, egyáltalán a túlélés 

képességének kialakításához szükséges kompetenciakészlet      

Doktorandusz hallgatóként megismerhettem annak a kutatócsoportnak a munkáját, 

amely a missziós tapasztalatokat kívánta összegezni Magyar Honvédség szinten. A 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 

Társadalomtudományi Intézet Szociológia-pszichológia és Pedagógia tanszékének, 

Szociológia szakcsoportja a Magyar Honvédség Összhaderınemi Parancsnokság  

Parancsnokának megbízásából kutatást végzett a Magyar Honvédség hivatásos és 

szerzıdéses katonái körében. A vizsgálat alapvetı célja az egyéni tapasztalatok 

feltárása volt, a célirányos kérdésekre, a hivatásos és szerzıdéses katonák által adott 

válaszok alapján, a külföldi szolgálatot illetıen.  

A kérdıív humán vonatkozású kérdéseinek összeállításában közremőködtem. A 

válaszok tartalmát megismerve és folyamatosan konzultálva külszolgálatról hazaérkezett 

kollégákkal alakítottam ki az ún. missziós kompetenciamodellt, amely alapvetıen 

meghatározza – megítélésem szerint – a katona túlélıképességét.  Ez nem csak a 

külszolgálat idıszakára szőkíthetı le, hanem a fejlesztés, a kiválasztás, a kiképzés, a 

felkészítés integráns részét kell képeznie. A kompetenciák beazonosítása nagyban 

segítheti a szerzıdéses pályakép kidolgozását. A funkcionális kompetenciák 

meghatározása a minıségi toborzás, kiválasztás idıszakában kiemelkedı 
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jelentıséggel bír. A funkcionális kompetenciák alatt itt az egyes munkakörök sikeres 

ellátásához szükséges viselkedési repertoárt és az elvárható teljesítmény alapjául 

szolgáló szakmai tudást értem.  

A pályakép megvalósulása érdekében elengedhetetlen a jelenlegi, munkakörökhöz 

kapcsolódó feladat és képzési követelményrendszer átdolgozása, a munkakörök 

kompetenciaregiszterének elkészítése, a munkakör azonosítható kódrendszerének 

felülvizsgálata, mert a dinamikusan változó környezetre, illetve a munkaerıpiaci 

hatásokra történı reagálás csak ilyen formában valósulhat meg. 

Összefoglalva: a kompetencia a kiemelkedı teljesítmény kulcsa, ezért fontos minden 

állománykategóriánál, az egyes munkakörök alap, generikus (munkakörcsaládra 

vonatkozó viselkedés együttesét) és foglalkozási kompetenciáit meghatározni. Általa 

válik lehetıvé a kiemelkedıen teljesítı kollégák azonosítása is. A kompetencia tehát 

a feladatok ellátásához szükséges tudás, képességek, készségek, valamint az 

alkalmazást segítı viselkedéselemek és a szervezeti hatékonysági motiváció 

együttese, biztosítva ezzel a katonaállomány vertikális és horizontális karrierjének az 

objektivitáson, illetve a teljesítményelvőségen nyugvó keretrendszerét. A szervezeti 

kultúraváltás kényszerítı ereje nem csak a civil szférában jelenik meg szinte napi 

aktualitással, hanem a fegyveres testületekre, így a Magyar Honvédségre is nagy 

hatással van. A szervezeti kultúraváltást illetıen a választ a katonai hivatás erkölcsi, 

etikai értékeinek mentén kell és lehet megadni. 

  

2. SZERVEZETI KIHÍVÁSOK HATÁSA A HONVÉDSÉG 
ÁLLOMÁNYÁRA  

„Hadseregek munkaerı piaci jellemzıi a fejlett polgári társadalmakban és az új 

NATO tagországokban” címen megjelent összefoglaló tanulmány szerint: az új 

kihívások és a szervezeti válaszok ismeretében a védelem az ENSZ-ben, a NATO-ban és 

az EU-ban teret nyerı missziója a „háborúkerülı” konfliktusrendezés európai, illetve 

világmérető intézményrendszerének munkájában való szerepvállalás (béke-

kikényszerítés, békefenntartás, békemegfigyelés stb.), valamint a felmerülı új 

fenyegetések elhárításában, vagy legalábbis csökkentésére törekvésben ölt testet.  Ez 

– amint már utaltam rá – jelentıs szerkezeti, mőködési változásokban jelentkezik, 

mely nagymértékben kihatott és kihat az állomány elvárt jellemzıire és szolgálata 
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feltételrendszerére is. Egyik fontos momentum a már említett önkéntes jelleg gyors 

térhódítása. Az általános hadkötelezettség gyakorlatát a huszadik század második 

felében kezdték megváltoztatni, de hosszú ideig a NATO-ban is csak néhány ország 

volt, amely békében szüneteltette a sorozást. A bipoláris világrend felbomlásával a 

múlt század utolsó éveiben felgyorsult folyamat két fı okkal hozható összefüggésbe.  

Egyrészt az emberi jogok szélesedése maga után hozta a közgondolkodásban a 

háború, a konfliktusok fegyveres megoldásának egyre erısödı elitélését. Ennek 

enyhébb megnyilvánulási formája a kötelezı katonai szolgálat mind erıteljesebb 

tagadása, amely napjaink törvénykezési folyamataiba és joggyakorlatába is beépült. 

A másik döntıen szervezeti ok, hogy az új kihívásoknak a globális konfliktusokra 

felkészített tömeghadseregek nem képesek megfelelni. A megváltozott és új típusú 

biztonsági kockázatok kisebb létszámú, de a korábbinál lényegesen több, azonnal és 

rugalmasan alkalmazható katonai képesség birtokában lévı haderıt követelnek meg. 

Az ilyen képességek kialakítása olyan jól képzett katonákat kíván, akik ezt 

szakmájuknak tekintik, képesek a kor követelményeinek megfelelı haditechnika 

alkalmazására, illetve a szövetség célkitőzéseivel összhangban határokon kívül is 

bármikor bevethetıek. Ez az újtípusú és mőködéső haderı költségessége miatt sokkal 

jobban igényli a szervezeti racionalitást. Ebben a szervezeti nyomásban az állomány 

feladatrendszere a korábbinál jobban strukturált, a rendfokozati, beosztási szinthez 

fokozottabban igazodó, egymásra épülı követelményeken alapul. Ennek megfelelıen 

változik az egyes állománykategóriák (tiszt, tiszthelyettes, legénység) funkciója, 

szerkezete és foglalkoztatásának elvei. Általános tendenciaként tovább csökken a tiszti 

állomány létszáma, ezen belül az alacsonyabb rendfokozatúak arányának növekedésével 

megváltozik belsı szerkezete. Jelentısen növekszik a tiszthelyettesek aránya. 

A tanulmány megállapításain túlmenıen leszögezhetı az önkéntes haderıben egy 

fontos változás, hogy a haderı teljes állománya „fizetett munkavállaló” és ezzel 

tovább erısödött a katonai pálya foglalkozás jellege. Joggal tehetı fel a kérdés, 

”Bajtárs vagy munkatárs”? – mint ahogyan disszertációm korábbi részében már 

idéztem, napjaink erısen aktuális kérdéseként. A választ, nekünk, katonáknak – az 

elızıekben is állítottam – könnyő megadni, természetesen bajtárs, a probléma 

azonban az, hogy a társadalmi folyamatok is ezt erısítik-e? Védelmi kérdésekben  az 

állampolgárok felelısség- és veszélyérzetének tudatosítása egyértelmően a politika 
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felelıssége. A honvédelem ügye – maga a honvédelmi nevelés is – össztársadalmi 

ügy. 

További fontos mőködési változást hozott az expedíciós jelleg erısödése, mely a 

korábbiaktól eltérıen valamilyen formában minden NATO tagállamot érint. Az 

újtípusú szövetségi feladatokra szélesebb értelemben tervezı önkéntes haderı 

mőködtetése és állományának biztosítása – a korábbival ellentétben – azon múlik, 

hogyan lehet optimalizálni a feladatokat. Tekintve, hogy a hadsereg egy veszélyes üzem, 

ezen túl a benne folytatott tevékenység sok korlátozással jár, a piaci értékek világában 

ezeket a többi munkahellyel szemben el kell ismerni. Ez tovább drágítja az állomány 

biztosítását. A jövı hadserege állományának biztosítási feltétele tehát az optimalizált 

erıforrás-gazdálkodás, melyben pontosan számolni és mérlegelni kell, hogy: 

– egyes feladatot kivel, hogyan és mennyi idı alatt végeztetek el; 

– az egyénre mennyit költök, mennyi beinvesztált tıke szükséges; 

– és azt hogyan tudom a leghatékonyabban hasznosítani. 

Általánosan jellemzı és hazai viszonylatban is tanúi vagyunk, hogy a hadsereg 

békemőködéséhez szükséges biztosító-kiszolgáló tevékenységeket szélesedı 

mértékben civil munkavállalók vagy külsı szolgáltatók végzik, illetve azok egy része 

technikai korszerősítéssel kiváltásra kerül. Több NATO országot áttekintve látható, 

hogy jelentısen eltérı a gyakorlat. Van, ahol például a civil logisztikai biztosítás 

kiterjed a háborús feladatokra is, míg másutt a békemőködés egyszerőbb kérdéseit is 

katonák végzik. 

A következı fontos összefüggés a rendfokozat és beosztás dimenziója, mely mögött 

nyilvánvalóan képzettség, gyakorlat és költségösszefüggések húzódnak meg. Ha csak 

a legszőkebben vett juttatásokat vesszük figyelembe, NATO szinten 

általánosíthatóan 1 tiszt költsége 3 legénységi állományú költségét jelenti. A 

hatékonysági, gazdasági összefüggések következménye több irányú. Egyrészt a 

bürokratikus szervezeti racionalitás jelzımutatójaként a legtöbb országban ismét 

szorosabb lett a beosztás és rendfokozat kapcsolata. A beosztás és rendfokozat szoros 

kapcsolatával egyrészt gazdasági megközelítéssel is egyszerőbben átlátható a 

rendszer, másrészt piaci összefüggésekkel is kifejezi (megerısíti) az egyén számára a 

szervezeti fontosságot. Az állománytáblák pontosan meghatározzák, hogy adott 

beosztást milyen rendfokozattal lehet betölteni. A függelmi viszonyokban a 

rendfokozat kiemelt szerepét több országban azzal is erısítik, hogy azonos 

rendfokozatúak nem kerülhetnek szolgálati alá- és fölérendeltségbe.  
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A változások lehetséges irányait elemezve ismertük fel a helyzet bonyolultságát a 

Magyar Honvédségen belül is, ennél fogva a jövıben nagyobb jelentıséget kell 

tulajdonítanunk a teljesítményértékelésnek, a tudásmenedzselésnek, illetve a 

tehetséggondozásnak, továbbá a beilleszkedés elısegítésének, és a 

beválásvizsgálatnak. Ez ma már a haderı belsı munkaerıpiacán is stratégiai kérdés 

számukra, amely alapvetıen meghatározza a szervezeti kultúra, a szervezeti 

értékrend fejlesztésének fı irányait. A karriertervezés, a szervezeten belüli 

elımenetel napjainkban a vezetés kiemelt feladatává vált, a differenciált bérezés 

lehetıségének megteremtésének igényével együtt, melynek meghatározó eleme maga 

a teljesítményértékelés. Ennek lényege, hogy a meghatározott idıszakban a katona 

által végzett tevékenység szervezeti kontrollja megvalósuljon, a stratégiai célok 

lebontása munkaköri feladatokra, a következı idıszakra vonatkozólag megtörténjen. 

A motivációs beszélgetéssel pedig ösztönözzük az állomány tagjait a 

„minıségközpontú” munkavégzésre.  

Vitathatatlan, hogy a rendelkezésre álló erıforrások közül a legérzékenyebb 

erıforrás az emberi tényezı. Sikereket csak elégedett alkalmazottakkal lehet elérni, 

ezért a személyügyi tevékenységgel foglalkozó szakembereknek meg kell keresniük 

annak lehetıségét, hogy a rendelkezésre álló humánerıforrással a cégük eredményeit 

fokozni tudják. A közalkalmazottakat, a köztisztviselıket illetıen ennek egyik 

eszköze a teljesítményértékelı rendszer kiterjesztése és alkalmazása a Magyar 

Honvédségen belül ugyanúgy, mint a közigazgatás más területein. A tudatos 

munkavállalás, a hivatástudat – katonai megfelelıjében is – mai értelmezése 

jelentısen eltér a korábbitól, hiszen mindez mára az életpályát, karrierívet, 

hitelességet, hivatásetikát, irányultságot, habitust és személyes képességek, 

kompetenciák meglétét, valamint azok folyamatos fejlesztését jelenti, illetve igényli. 

A HR számára adottak a feladatok a Magyar Honvédségen belül is, vagyis az emberi 

képességek fejlesztésének folyamatosnak kell lennie és ennek az életpálya 

tervezésében, az éves beiskolázási, illetve a hosszabb távra szóló elımeneteli 

tervekben kell realizálódniuk. Egyszerően szokássá kell válnia az iskolarendszeren 

kívüli képzésben való részvételnek, az önképzésnek, a tanulásnak. Elıtérbe kell 

kerülnie a disszertációm korábbi fejezetében részleteiben is kifejtett 

tehetséggondozásnak, a tudásmenedzselésnek, a jól képzett munkaerı megtartásának.  
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A beilleszkedés, a beválásvizsgálat elısegítése érdekében új mentorprogramot kell 

kidolgozni, és ennek megfelelıen kiemelten kell kezelni a mentorképzést, a 

szervezeti kötıdés, generációs együttmőködést elısegítve ez által.  

A viselkedéskultúrának tehát olyan képességeit kell kifejlesztenünk a katonákban, 

mint a többoldalúságra törekvés, a problémamegoldás, a konstruktív életvezetési 

stílus kialakításának képessége. Itt, mint egyenruhás állampolgároknak, univerzális 

felelısségünk tudatában, a konfliktuskerülı magatartás helyett, a konfliktusok 

felvállalására, azok valamilyen szinten való megoldására kell törekednünk. Mindezt 

össze kell kapcsolnunk szilárd erkölcsi alapokra épített, szabálykövetı és 

minıségközpontú magatartás kialakításával, a bajtársiassággal, a hitelesség 

megteremtésével és így követhetı mintául szolgálhatunk a civil társadalom számára. 

Napjaink S.E.E.M. tevékenységének a katonai szervezeteknél – korábban már 

többször utaltam rá – a személyközpontúságot hangsúlyozva egyszerre kell tehát 

generalizáltnak, individualizáltnak lennie. A bérezés, a béren kívüli juttatások, a 

szociálpolitika a szervezet munkavállalóinak egészét kell, hogy érintse. Az életpálya- 

és karriertervezésnek azonban individuálisnak, vagyis személyközpontúnak, valamint 

munkakör- és kompetenciaalapúnak kell lennie.  

A jövıben a tudásmenedzselésnek kiemelt területe kell legyen, a tehetséggondozás – 

a honvédségen belül is. A tehetséges, szolgálatkész munkaerı kiemelt figyelmet 

érdemel és más bánásmódot, mint a szürke átlag. A szakmai ismeretek pallérozása 

mellett ıket lehet és kell a vezetıi karrierívre állítani, az ı továbbképzésük, 

elımenetelük, késıbb megtartásuk a katonai szervezet stratégiai érdekét szolgálja. A 

kompetencia ugyanúgy mérhetı, mint az intelligencia, a kiválasztásnál, a 

beilleszkedési program végén és késıbb, a teljesítményértékelés és a minısítés 

alkalmával értékelhetı is. A folyamat igazán a toborzás, a kiválasztás idıszakával 

kezdıdik, alkalmasság vizsgálat formájában., és szervezeten belül a 

beválásvizsgálattal ér véget.  

Az az út azonban, melynek során eljutunk saját karrierívünk csúcsára, igen bonyolult, 

miközben láthatjuk, hogy sokan lemorzsolódnak, elveszítve az egzisztenciaépítésbe 

vetett hitüket. Az elımenetel tehát egyáltalán nem lineáris, nemcsak elımenetelnek, 

hanem az oldalra menetelnek és a kimenetelnek is meg kell jelennie a tudásáramlás 

rendszerében, sokszor kell egyet visszalépni, hogy késıbb kettıt tudjunk elıre lépni. 

Ezen az életpályán a munkavállaló igenis igényli a szervezet visszajelzését az általa 

nyújtott és a tıle elvárható munkateljesítmény vonatkozásában. Ez alapvetıen tehát 
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szervezeti kultúrafüggı. A képzési igényeket a munkakörök kompetenciaregiszter, a 

munkaköri követelményprofil és a katona képzettségi mutatóinak összevetésébıl kell 

megfogalmazni, a további alkalmazhatóság függvényében. A tehetség felismerésétıl, a 

tudatos személyiség fejlesztésen, a kompetenciák kialakításán, a folyamatos képzésen és 

teljesítményértékelésen keresztül vezet az út a Maslow-i önmegvalósítás irányába a 

katonánál, mint munkavállalónál is.  

Ez adhatja a professzionalizálódó hadsereg hitelességének erkölcsi, etikai-morális 

tartását, testületi szellemének alapjait is. Az életpálya egyes szakaszait tekintve vannak 

erıteljesen és gyengén karrierorientált alkalmazottak. Az utóbbiak lehetıségei a 

jövıben beszőkülnek, a szervezetek egyre inkább az egyéni karrierjükért felelısséget 

vállaló mobil, váltani képes munkaerıt választják. A karrier nagyfokú 

rugalmasságot, mobilitást feltételez, mely függ a személyi adottságoktól, amelyet 

folyamatosan mérni és értékelni kell.  

Vannak, akik nem tőrik a függıséget, vannak, akik szeretnek embereket irányítani, 

kedvelik a hatalmat, vállalják a felelısséget, de vannak, akik a stabilitásra vágynak és 

inkább „csak” szakmai karriert képzelnek el a maguk számára. Fontos tehát a 

differenciált szemléletmód, a személyiség fejleszthetıségébe vetett hit, tehát a 

szervezet korfájának folyamatos elemzése, az elımenetel mőködtetése. Az 

alkalmazottak elkötelezettségét fenyegetı tényezık száma egyre gyarapszik, a 

következı generációk óriási nyomásnak vannak kitéve, a munkahelyekért folyó 

globális verseny, a saját karrierért érzett növekvı felelısség tekintetében. A 

tehetséggondozás is szignifikáns összefüggést mutat a szervezeti kultúrával.  

Az „egységesítı kultúra” szinte minimalizálja az önérdeket, márpedig a 

szabadversenyes piacgazdaságot igazából az önérdek mozgatja. Ezzel együtt látható, 

hogy az érdek alapú gazdaságnak is szüksége van erkölcsi, etikai értékekre, melyeket 

mikroszinten a családok, baráti és munkahelyi közösségek, makroszinten pedig maga 

a társadalom képes létrehozni, és ez igaz a Magyar Honvédségre is. 

A SEEM segítı, támogató, szolgáltató tevékenységének egészével kell ösztönözni az 

embereket, hogy mindig a tılük elvárható legjobb teljesítményt nyújtsák. Meg kell 

ismernünk a kompetenciamodellhez, a munkaköri követelmény profilhoz viszonyítottan, 

katonáink teljesítıképességének határát, terhelhetıségüket, vitalitásukat, csökkentve 

ezzel a stressz okozta kiégés lehetıségét, az egyensúlytalanság kialakulását. A 

teljesítményértékelést tehát alapvetıen az egyén személyiségfejlesztésének 

szolgálatába állítottuk a haderın belül – amely egyébiránt nem korfüggı –, melynek 
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során fel kell tárnunk az erısségeket és ezekre építve folyamatában kell a 

gyengeségére is – a lehetıségek és kockázatok függvényében – figyelmet 

szentelnünk, azokat is szelektív módon fejlesztve. A kérdés az, hogy a honvédség 

szervezeti struktúrája, annak szabályrendszere, eljárási mechanizmusai, szervezeti 

kultúrája, szervezeti értékrendje, stratégiája ide, ezeknek a váltakozásoknak a 

lendületébe illeszkedik-e? A gyorsan változó környezetben, a humán szakmával 

szemben is megfogalmazható ez a kérdés, hiszen a tehetséggondozás az elımeneteli 

rendszer, az objektív teljesítménymérés következményei helyett, még mindig az 

ellentmondásokkal küzdünk. A Magyar Honvédségen belül is ezt kell a 

teljesítményértékelés korszerősítésének középpontjába állítani. Az értékelı 

rendszerrel kapcsolatban javaslatként jelenhet meg az egyéni feladatok értékelésének 

transzparenciája, illetve az objektív szakmai gyakorlati felmérések bevezetése. 

Utóbbi nem minden esetben alkalmazható, mert nem minden munkakör esetében 

mérhetı objektív mutatókkal a nyújtott teljesítmény. A teljesítményalapú és 

differenciált illetmény kialakításának azonban feltétele az egyéni feladatok 

értékelésének megjelenítése a teljesítményértékelésben (merthogy az jelenleg inkább 

a kiválasztás, a fejlıdési potenciál, semmint a nyújtott teljesítmény mérésének lehet 

az alapja).  

Összefoglalva: a katonai szervezetek számára is a humán tıke, a dolgozók tudása az 

elsıdleges stratégiai sikertényezı, ugyanúgy, mint a versenyszféra esetében. Ebben a 

részben rámutattam arra, hogy hivatást választani, nem csupán annyit jelent, hogy 

állást keresni vagy megélhetést – ezt nevezi a munkaerıpiac megélhetési 

munkavállalónak, illetve megélhetési katonának –, hanem egyfajta azonosulást is 

kell, hogy jelentsen a szervezeti kultúrával. Kiemeltem, hogy a katonai szervezeten 

belüli  tehetséggondozás annyit jelent, hogy az egyén meglévı képességeihez 

igazodva alakítunk ki olyan készségeket, amelyek az egyén hadrafoghatóságát, 

túlélıképességét növelik, illetve beosztásában kompetenssé, hitelessé teszi ıt, 

rámutatva egyben meglévı erısségeire és a gyengeségekre. Kérdés a meglévı 

kihívásokra adandó válaszon belül a prioritások hogyan alakulnak, errıl írok a 

következı fejezetben   
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3. A PROFESSZIONALIZÁLÓDÓ HADSEREG PRIORITÁSAI 

 
„Az „Információ Korszakával” szövetségek és tagjai haderıinek mőveleti 

koncepciójában, a katonai mőveletek felfogásában és méretében, az ismereten, 

tudáson alapuló, hálózat- és hatásalapú hadviselés kihívásaival összefüggésben, a 

minıségi katonák és vezetık kerülnek a fókuszba. Mindez nagyobb követelményt 

támaszt a katonákkal és a vezetıkkel szemben, mint azt bármely eddigi hadmőveleti 

vízió tette. A jövıbeni vezetıknek gyors és doktrinálisan megalapozott döntéseket kell 

majd meghozni, miközben a feladatok megtervezését és végrehajtását vezetik egy 

sokkal szerteágazóbb és nagyobb nyomást jelentı hadmőveleti környezetben. A 

minıségi katonák lesznek a siker kulcsai a jövı mőveleti területén, ahol a kihívások 

széles körével néznek szembe a valamennyi dimenzióban zajló mőveletek 

feladatainak elıkészítése és végrehajtása során. A minıségi egyes katonák harctéri 

hozzájárulása tovább növekszik, és valójában ez az ismereteken, tudáson alapuló 

katonai mőveletek gyökere.” 55  

A Magyar Honvédség szervezetfejlesztési prioritásait illetıen a 

tudásmenedzsmentnek, az emberi erıforrás menedzsmentnek egyre inkább össze kell 

fonódnia, amit jól jelez, hogy az elımeneteli tanfolyamok rendszere, a felülvizsgálat 

alatt álló OKJ, a kompetencia alapú szakképzés irányába kell, hogy módosuljon. A 

Magyar Honvédségen belül is ismertek S.E.E.M. ez irányú feladatai, vagyis az 

emberi képességek fejlesztésének folyamatosan kell lennie és ennek az életpálya 

tervezésében, a személyzetfejlesztési és elımeneteli tervekben, illetve perspektivikus 

állománytáblákban, perspektivikus munkaköri jegyzékekben kell realizálódniuk. A 

hagyományos módon végzett humán erıforrás gazdálkodást ki kell egészíteni a 

munkakörelemzéssel, a munkakörök kompetenciaregiszterének kidolgozásával, a 

pályakövetéssel, a beválásvizsgálattal. Ezeknek a kompetenciáknak a megszerzését 

kell megcéloznia az iskolarendszeren kívüli képzésben való részvételnek, az 

önképzésnek, mégpedig úgy, hogy a tanulásnak egyszerően szokássá kell válnia. A 

jövıben elıtérbe kell kerülniük az elımeneteli tanfolyamok új rendszerének, a 

tehetséggondozásnak, a tudásmenedzselésnek, a jól képzett munkaerı megtartásának, a 

kognitív pszichológia (gondolkodás lélektan), illetve döntéspszichológia oktatásának az 

                                                 
55  Görög István: A szárazföldi csapatok humánerıforrás biztosítása és fejlesztése a hadsereg 
modernizációs idıszakában, különös tekintettel a szerzıdéses legénységi állományra.  Disszertáció 16. 
old. ZMNE, 2010 
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új alapokra helyezett vezetıképzésben is. Az elımeneteli tanfolyamoknak a 

specialitásokkal együtt erre is fel kell készíteniük munkavállalóinkat. A tréningekre, 

illetve a jól felkészült trénerekre is nagy feladat vár, nem az iskolarendszerő és az 

iskolarendszeren kívüli képzés, valamint az önképzés helyett, hanem azokat jól 

kiegészítve. 

A Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fıosztályán „A haderı átalakítás”-sal 

kapcsolatos 2007 novemberében készült jelentés” a haderıreform kísérı jelenségei 

közül az alábbiakat hangsúlyozza, kiemeltem ezek máig ható következményeit, a 

személyzet -fejlesztés prioritásait illetıen: 

    – az államháztartás hatékony mőködését elısegítı szervezeti átalakításról és az 

azokat megalapozó intézkedésekrıl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatnak 

megfelelıen a Magyar Honvédség 2006-2007. évben az elmúlt évtizedek egyik 

legnagyobb és talán legjelentısebb szervezeti változását hajtotta végre. A 

Honvédelmi Minisztérium és Honvéd Vezérkar 2006. évi szervezeti korszerősítése, 

illetve a 2007. évi I.-II. szervezési idıszaka feladatainak végrehajtása gyakorlatilag a 

Magyar Honvédség egészét érintette. Ezen idıszak alatt csaknem 29000 személyügyi 

eljárás került lefolytatásra, amely során az MH szervezeteibıl több mint 3000 fı vált 

ki, ebbıl 1000 fıt meghaladó a szolgálati nyugállományba helyezettek száma. 

Kiemelt feladat tehát, az elveszített humántıke pótlása, amely azonban igen 

költséges és meglehetısen lassú folyamat. A gondot itt az egyes szakmacsoportokon 

belül tátongó generációs szakadék felszámolása jelenti. A katonai szocializáció 

elısegítése csakis katonanemzedékek szoros együttmőködése kapcsán, generációk 

szoros munkakapcsolata közepette lehetséges. A fentek alapján meg kell erısíteni a 

Magyar Honvédség középvezetıi szintjét, csapatoknál és a háttér intézményeknél 

egyaránt;  

    – a szervezet hatékony mőködése szempontjából az emberi erıforrás menedzselés 

akkor színvonalas, ha az a szervezet speciális szakember-szükségletének kielégítését 

szolgálja minden állománykategória szintjén. Az önkéntes alapon mőködı hadsereg 

mőködtetésének legfontosabb foglalkoztatáspolitikai jellemzıje, hogy 

békeidıszakban a teljes állomány „munkavállalóként” jelenik meg, ebbıl 

következıen csak önkéntes alapon szolgálókra épülhet a honvédség teljes 

feladatrendszere. Bajtárs vagy munkatárs? – mely kérdést Surányi Barnabás zászlós 
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tett fel a Honvéd Altiszti folyóiratban megjelent cikkében – a válasz kézenfekvı: 

bajtárs; 

     – a törvényi kötelezettség helyett az állomány biztosítása a munkaerıpiaci 

törvényszerőségekhez alkalmazkodó toborzás útján történik, tehát az állományt 

versenyben kell „megszerezni”, ezért folyamatosan elemezni kell a munkaerıpiaci 

helyzetet, trendeket, és reagálni a változásokra. Az állománynak nem csak a 

megszerzése, a felkészítése is rendkívül költséges, ezért a foglalkoztatáspolitika 

fókuszába a humánerıforrás költséghatékony felhasználását kell állítani. Ebbıl 

következıen a legfontosabb stratégiai cél az állományt a lehetı legtovább megtartani 

és hatékonyan foglalkoztatni, amely csak az érdekeltség megteremtésével lehetséges. 

Ugyanakkor ezzel szemben tudomásul kell vennünk, hogy a jelenlegi illetmény olyan 

kondíciók közé került, ami már egy szerzıdéses katonánál sem megtartó, hiszen nem 

tud olyan életminıséget produkálni belıle, ami egy határozott idejő életpálya végén 

számára elfogadható lenne. Tovább rontják a helyzetet a juttatási rendszerben a 

válság hatására bekövetkezett negatív változások (pld. 13. havi illetmény megvonása, 

üdülési csekk megszüntetése, kedvezményes utazás korlátozása, csökkenı rekreációs 

lehetıségek) 

  – a Magyar Honvédség átalakítása során több ezer hivatásos katona és 

közalkalmazott volt kénytelen pályáját módosítani. A létszámleépítés során 

jelentkezı nagyszámú munkaerı-felesleg elhelyezésére, a jelentkezı problémák 

kezelésére számos munkaerıpiaci és társadalombiztosítási jellegő megoldás 

kínálkozik. Ezzel, a törvényi járandóságok biztosításán túl, olyan komplex humán 

gondoskodás nyújtása lenne a cél, amellyel a kényszerő pályamódosítások minimális 

zökkenıkkel, nagyobb traumák, esetleg családi krízisek nélkül valósulhatnak meg, és 

az érintettek ezáltal az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerek segítségével 

kondicionáltabban kerülnének a munkaerıpiacra. A probléma kezelése nem kis 

erıfeszítést jelent, mivel a honvédség – mint szervezet – látszólag nem érzi 

kötelességének és nem érdekelt abban, hogy felvállalja az átalakítás során 

létszámfelettivé váló állomány sorsának kezelését, holott egyre világosabb, hogy a 

kikerülı állomány sorsának valamilyen pozitív irányba mutató rendezése a szervezet 

jövıbeni mőködését befolyásoló fontos tényezı. A szervezet számára nem mindegy, 

hogyan alakul a bennmaradók közérzete, morálja és miként változik a lojalitása. 

Mivel az elbocsátásra kerülık szőkebb és tágabb környezete közvetve és közvetlenül 
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is érzi a leépítések hatásait, ezzel párhuzamosan fontos az is, hogy az ilyen típusú 

gondolkodás nyomán mind a társadalomban, mind pedig a szervezeten belül tovább 

dolgozókban erısödjön a pozitív kép a honvédségrıl. Az állampolgárokban és a 

munkatársakban szükséges tudatosítani, hogy a katonai szervezet nem hagyja 

cserben azokat a honvédségnél dolgozókat, akik önhibájukon kívül kénytelenek 

elhagyni a hadsereget; 

     – az átalakítás velejáró negatív hozadéka, hogy sok elméleti és gyakorlati 

tapasztalattal rendelkezı katona vált ki a haderıbıl és kérte szolgálati 

nyugállományba helyezését, illetve szolgálati viszonyának megszüntetését. Ezt a 

folyamatot indukálta a szolgálati nyugállomány körül kialakult bizonytalanság, 

illetve a Hjt. 2007. január 1-jétıl hatályos változása, mely (2007. szeptember 1-ig) 

könnyebb lehetıséget biztosított az érintett állomány számára a szolgálati 

nyugállományba kerüléshez. A szolgálati nyugdíj számításának napirenden levı 

változása miatt az érintettek közül szinte kivétel nélkül mindenki kérte a szolgálati 

nyugállományba helyezését, akár felmentési idı igénybevétele nélkül is. Ismételten 

kiírhatjuk az átszervezés margójára, hogy a Magyar Honvédség sok esetben nem tudott 

megfelelı perspektívát biztosítani, ezért tovább nıtt a konvertálható tudással, 

ismeretekkel rendelkezı, magasan képzett, aktív korú pályaelhagyók száma; 

       – a kiáramlás másik alapvetı okaként megjelölhetı – az értekezésemben 

korábban részletesen elemzett IBM és a GKI eNet mobilitási kutatása megállapítása, 

mely szerint immobil a magyar munkaerı-állomány kétharmada – a katona 

mobilitásának hiánya és megítélésem szerint igen nehéz lesz elmozdulni ebbıl a 

helyzetbıl a katonai szervezeteken belül is. Az átszervezés tapasztalatai alapján 

megállapítható, hogy több katonai szervezetnél problémát okoz a beosztásba kerülık 

utaztatása.  

A viszonylag alacsony mobilitási hajlandóság mellett a lakóhelyüktıl eltérı 

helyırségben szolgálatot vállalók helyzetének könnyítése szükséges az utaztatás 

rendjének, illetve az ahhoz kapcsolódó költségtérítések módosításával. A katonai 

szervezetek feltöltöttségének alakulását tekintve megállapítható, hogy néhány 

speciális szakmai végzettség kivételével biztosítható lett volna a személyi állomány 

beosztásba helyezése, amennyiben az érintett vállalja a más helyırségben történı 

szolgálatteljesítést, az esetleges átképzést. Az egyéni méltányolható érdekek 

figyelembevételével azonban a legtöbb esetben a helyırségváltással járó 

áthelyezések meghiúsultak; 
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      – az állománytáblák és munkaköri jegyzékek folyamatos módosításai generálják 

az állomány feszültségét, tovább növelve a sok átszervezés miatt már amúgy is 

tapasztalható – szinte a szervezeti kultúra részévé vált – bizonytalanságot. Annak 

ellenére, hogy a Magyar Honvédséget nem lehet kıbe zárt, statikus szervezetként 

mőködtetni, célszerő lenne megfontolni annak lehetıségét, hogy az állománytáblák, 

illetve munkaköri jegyzékek átfogó felülvizsgálatára és módosítására – a speciális és 

indokolt esetek kivételével – évente egy alkalommal, a személyügyi év kezdetén, a 

tervezett mozgatásokat megelızıen kerüljön sor. Az eddigi szervezeti változások 

hatékonyabb és eredményesebb lebonyolítása érdekében szükséges lett volna a 

különbözı szervezeti jogutódlások fogalomkörének – különös tekintettel a további 

személyügyi eljárások rendjét érintı – tartalmi pontosítása és az ennek megfelelı 

eljárásrend szervezési intézkedésben való megjelenítése.  

A fentiek alapján is megállapítható, hogy a történelemben számos példa azt mutatja, 

hogy a hadseregek mindig is a szervezetfejlesztési kísérletezés színterei voltak és a 

polgári életben is hasznosítható eljárások, technikák egy része ezen kísérletek 

eredménye. A technikai fejlıdés ma már azt is jelenti, hogy a hadiiparban, az 

őrkutatásban elért tudományos eredmények milyen gyorsan hasznosulnak a globalizált 

tudáspiacon.  

Összefoglalva: a honvédségi S.E.E.M.-nek a szervezeti kultúrával összefüggésben, 

javítania kell a katonák, köztük a legénységi állományúak, szervezeti kötıdését, 

erısítve a testületi szellemet, továbbá egy új családtámogatási rendszer kialakításával 

együtt, ki kell alakítani a humánszolgálat (szolgáltatás) új intézményrendszerét. 

Ezzel együtt az új elıképzési koncepció kidolgozásával, állami források bevonásával 

a hiányszakmák csökkentése érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pótlólagos 

erıforrások (Munkaerı-piaci Alap forrásainak igénybevétele, Európai Uniós és hazai 

pályázatokon való részvétel) nyújtotta lehetıségeket.  

A honvédelmi tárca ennek érdekében kiemelten kezeli az át- és továbbképzést, az 

OKJ-s képzések kérdését. A hatékonyság és a rugalmasság szervezeti kereteinek 

megteremtésével, az erıforrások átcsoportosításával ily módon is fejleszteni szeretné 

a katonai szervezet expedíciós képességét, a nemzetközi együttmőködési képességét. 

Több képzési projectet indított a vezetés, a legnagyobbakat kiemelve: logisztikai, 

gépjármővezetıi, személyügyi gazdálkodó és fejlesztı képzést. Ez utóbbi mintegy 80 
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fıvel – 7 helyırségben – indult és csökkentett létszámmal ugyan, de ma is tart. A 

Magyar Honvédségben – az elızı alfejezetben tárgyalt szervezeti kultúraváltásnak –

együtt kell járnia a „tanulás szokássá válásával”. Az individualizált 

humánpolitikának tehát a S.E.E.M segítı, támogató, szolgáltató tevékenységének 

egészével kell ösztönözni a munkavállalókat a mind magasabb szintő tudás 

megszerzésére, hogy a tılük elvárható szinten teljesítsenek úgy, hogy 

munkavégzésük során jelenjen meg az a hozzáadott érték, mely az alkotás 

élményével jutalmazhatja ıket. A Magyar Honvédségben a szervezeti kultúra 

alapértékei közé kell tartoznia a teljesítményelvőségnek, a szabálykövetı és 

minıségközpontú magatartásnak, a hozzáadott érték alapú munkavégzésnek   

A parancsnoki állománynak meg kell ismernie a kompetenciamodellhez, a 

munkaköri követelmény profilhoz viszonyítottan katonái teljesítıképességének a 

határát, terhelhetıségüket, vitalitásukat, csökkentve ezzel a stressz okozta kiégés 

lehetıségét, az egyensúlytalanság kialakulását. A teljesítményértékelést tehát 

alapvetıen az egyén személyiségfejlesztésének, az érzelmi és mentális intelligencia 

fejlesztésének szolgálatába kell állítanunk a haderın belül is, amely egyébiránt nem 

korfüggı. Ennek során fel kell tárnunk az egyén erısségeit és ezekre építve, 

folyamatában kell gyengeségére is fókuszálni.  

 A III. fejezet végén szeretném kiemelni, a haderı munkaerı felvevı és megtartó 

képességét, az általános, katonai és szervezeti kultúraváltás irányába tett lépéseit, 

amelyek egyben a Magyar Honvédségnek az alaprendeltetésébıl levezetett 

humánerıforrás biztosításának és kompetenciafejlesztésének prioritásait is jelentik. 

Kiemelten kezeltem a tehetséggondozás és tudásmenedzselés kérdését a haderı 

vonatkozásában, állománykategóriánként, a gyorsan változó társadalmi és gazdasági 

környezetben. Meghatároztam a hivatásos tiszt, tiszthelyettes vezetıi-, szakmai 

képességeket, és személyiségvonásokat az egyén kompetenciakészletével, a tiszt 

sikerkompetenciáival, azok fejleszthetıségével együtt.  

Korábbi kutatási eredményekre alapozva felvázoltam a hivatásos állomány és 

szerzıdéses legénységi állományúak kompetenciamodelljét, bemutatva azok 

különbözıségét is. Havril András vezérezredes, volt vezérkari fınök, alig egy éve ezt 

a kérdéskört érintve az alábbiakat fogalmazta meg, talán a legmegfelelıbb 

lezárásaként disszertációm adott fejezetének. 
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 „A 21. század küszöbén a Magyar Honvédség is új kihívásokkal néz szembe. A 

folyamatosan változó biztonsági körülményekre reagálva a cél: professzionális és 

expedíciós képességekkel bíró haderı kialakítása. A haderınek rendelkeznie kell a 

küldetéshez és feladatrendszerhez szükséges speciális képességekkel. A szakmai 

kompetenciák magas szintő meglétét garantálja a tiszthelyettesi és tiszti képzés 

megújulása. Azonban ez csak egy része a sikernek. Az érzelmi kompetenciák 

fejlesztése a siker kulcsa. A Magyar Honvédség a Magabiztos Parancsnok program 

projektet keretén belül a parancsnoki személyiség jegyek kialakítását, a feladatok 

ellátásához szükséges ismeretetek elsajátítását, jártasságok és képességek 

megszerzését és szinten tartását célozta meg.” 57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 HAVRIL András: A magyar honvédség a katonakultúra váltás útján – In. Honvédségi Szemle 2009. 
63. évf. 1. sz. p.4-11 
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IV. VIZSGÁLATI TAPASZTALATOK 

A KATONAI FELS İOKTATÁS AZ ÁTALAKULÁS 
FOLYAMATÁBAN 

Az elızıekben megállapítottam, a Nemzeti Katonai Stratégia, illetve a Humán 

Stratégia által meghatározottan a Magyar Honvédség humánpolitikai elvei, értékei 

közé tartozik a katonai szervezetek integrálódásának elısegítése az élethosszig tartó 

tanulás folyamatába. A továbbiakban ennek ismeretében a téma vizsgálatánál az 

egyetem minıségbiztosításnak mőködı rendszerére, a szervezetfejlesztéssel 

kapcsolatos eredményeire alapozva, saját kutatási eredményeimre támaszkodtam.   

A 2006. március 1-jén hatályba lépett új Felsıoktatási törvény, valamint a Bolognai 

Nyilatkozatban foglaltak szabályozzák a felsıoktatás képzési szerkezetét, amelyben 

átfogó reformok bevezetését készítették elı. Ezek biztosítják a háromciklusú 

képzésre való átállást, az intézményirányítás és menedzsment átfogó reformját, 

piacorientált elemek bevezetésével növelve az intézmények gazdálkodási 

mozgásterét, új alapokra helyezve a felvételi rendet, ösztönözve a felsıoktatási 

intézmények K+F tevékenységét, s aktív részvételét az egész életen át tartó tanulás 

nemzeti programjában.  

A mélyreható reformok megvalósítása, az új rendszerre való átállás jelentıs pénzügyi 

forrásokat igénylı tartalmi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztéseket igényelt a 

katonai felsıoktatás területén, a védelmi szektorban is.  

A Felnıttképzési Szakmai Bizottság szerint a változások intenzitását is jelzi, hogy 

napjainkban minden munkaerıpiacra kikerült polgár iskolában elsajátított tudása 5 év 

alatt megfelezıdik, és igaz ez katonai értelemben is. Éppen ezért elengedhetetlenül 

fontos, hogy a disszertációmban többször emlegetett élethosszig tartó tanulás 

folyamatát a hétköznapok során a Magyar Honvédségben is valóban realizálni 

tudjuk.  

Napjainkban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek (a továbbiakban ZMNE) – az 

elızıekben vázolt – katonapolitikai és munkaerıpiaci környezetben kell a kihívásokra 

szervezeti választ adva a versenyképességgel, a minıséggel kapcsolatos prioritásait 

meghatároznia.  

 



 115 

A ZMNE Minıségpolitikai Nyilatkozata alapján – mindez a lényeges alapelveket kiemelve 

– a következıkben foglalható össze: 

− az egyetem feladatának tekinti olyan szakemberek képzését a Magyar 

Köztársaság fegyveres ereje, rendvédelmi szervei, polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatai és ezek tevékenységéhez kapcsolódó 

szervezetek számára, akik magas színvonalon biztosítják az ország 

védelmét. További feladata a hadtudomány és a katonai mőszaki 

tudományok magas színvonalú mővelése, valamint a védelmi szféra 

érdekében folytatott tudományos tevékenység végzése. Az egyetem a 

képzési és kimeneti követelmények megfogalmazásakor messzemenıen 

figyelembe veszi a fegyveres szervek folyamatosan változó igényeit, 

továbbá a NATO-nak és az Európai Uniónak a Magyar Honvédséggel, 

illetve a rendvédelmi szervekkel szembeni elvárásait; 

− hatékonyan szolgálja a Magyar Köztársaság védelmét;  

− kielégíti a védelmi oktatással szembeni társadalmi igényeket; 

− a hallgatóknak megfelelı lehetıséget nyújt az ismeretek elsajátításához, a 

gyakorlati készségek megszerzéséhez, a tudományos munkavégzéshez és 

a közösségi szellem kialakításához. 

Az egyetem elkötelezett többek között: 

− az oktatási, kutatási egységek teljesítménye minıségének fokozásáért; 
− a toborzástól a beválásvizsgálat elvégzéséig tartó folyamatban, a szakmai 

minıségirányítás érdekében szoros együttmőködés kialakításáért a 

megrendelıkkel; 
− a megrendelıkhöz, a szolgáltatásokat igénybevevıkhöz való hatékonyabb 

alkalmazkodás révén a képzési formák, szakok, szakirányok és 

specializációs lehetıségek további (minıségi) bıvítéséért; 
− a korszerő ismeretek, eljárások és módszerek oktatásáért; 
− az oktatás színvonalának nyomon követéséért és folyamatos növeléséért; 
− a hadtudományi és a katonai mőszaki tudományi kutatások fejlesztéséért. 

Az egyetem rendkívül fontosnak tartja, hogy a képzési tevékenységét közvetlenül 

igénybe vevı hallgatókkal megfelelı kapcsolatot alakítson ki. Az alkalmazottai mindig 

tudatában vannak, hogy a képzés általánosságban milyen viselkedési formákat kíván 

tılük. Erre a szempontra különös hangsúlyt helyez az egyetem alkalmazottainak 

kiválasztásakor, képzésekor.  

Az ösztöndíjas hallgatói képzés nemcsak az oktatásból áll, hanem a védelmi 

szektorban végzett tevékenységre is felkészít, nevel. A nevelıi tevékenység, maga a 

katonai szocializáció jelentıs része a kollégiumban, illetve a mentori rendszer 

keretében történik, ennek szabályozásával az SZMSZ 25. számú melléklete 
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foglalkozik. Az egyetem fontosnak tartja a beiskolázói elvárások figyelembe vételét, 

ezért kapcsolatot alakít ki a megrendelıkkel annak érdekében, hogy felmérje az 

igényeiket és megvizsgálja a végzett hallgatók tudásával és a megszerzett 

képességeivel való elégedettségét. A kapcsolattartás legfontosabb résztvevıje a 

szak/szakirány felelıs. Ha a megrendelı bármely körébıl reklamáció érkezik, azt 

igyekszik a lehetı leggyorsabban, rugalmasan, körültekintıen kezelni úgy, hogy 

ezzel elérje a megrendelıi megelégedettségét.  

A tiszttel szemben támasztott kompetenciák körében meghatározottak elérésére 

szolgál a katonai alapfelkészítı félév; benne az alapkiképzés, a tiszti pályára irányuló 

szocializációs tevékenység, az alap- és mesterképzés, a hozzá kapcsolódó változó 

helyszínő, hosszabb-rövidebb idejő gyakorlatok, a kollégiumi nevelımunka, a 

tanórákon és a tanórákon túli felkészítés, a katonai szocializációs folyamat.  

A fent említett humáncélkitőzések alapján is adottak a feladatok a Magyar 

Honvédségen belül a S.E.E.M. számára, vagyis az emberi képességek, a katona 

speciális és un. sikerkompetenciái fejlesztésének folyamatosan kell lennie és ennek 

az életpálya tervezésében, az éves beiskolázási, illetve a hosszabb távra szóló 

elımeneteli tervekben kell realizálódniuk. Az iskolarendszeren kívüli képzésben való 

részvételnek, az önképzésnek, a tanulásnak egyszerően szokássá kell válnia. Elıtérbe 

kell kerülnie a tehetséggondozásnak, a tudásmenedzselésnek, a jól képzett munkaerı 

megtartásának. A csapatokkal szorosan együttmőködve a beilleszkedés, a 

beválásvizsgálat kutatásával együtt tovább kell fejleszteni mentorprogramot, és 

ennek megfelelıen kiemelten kell kezelni a mentorképzést. 

A jövıben elıtérbe kell kerülnie a kognitív pszichológia (gondolkodás lélektan), 

illetve döntés pszichológia oktatásának, a stratégia alapú gondolkodásnak, az új 

alapokra helyezett vezetıképzésben is. A tisztképzésben nagyobb hangsúlyt kell 

kapnia a menedzserszemléletnek, hiszen a tömeges tisztképzés kora lejárt. A katonai 

felsıoktatásnak mindezt tudatosan – NATO normák alapján – kell felvállalnia, mivel 

kész és képes is erre. Ezeket a kérdéseket vizsgálta strukturális oldalról Krizbai János 

az egyetem szervezetfejlesztésével kapcsolatos kutatásában. 

„A ZMNE szervezet-racionalizálási” kutatási zárójelentés alapján, illetve saját 

kutatásom eredményeként – az átalakulási folyamat csomópontjait elemezve – a jövıt 

illetıen meghatározó 2003-2008 közötti szakaszát kiemelve – bevezetésül 

megállapítható, hogy egy többlépcsıs intézményi integrációt, a szervezeti struktúra 

racionalizálását; a jelentıs létszámcsökkentést; a két egyetemi kar létrehozását; a képzési 
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rendszer átalakítását, a többciklusú (lineáris) képzési rendszer bevezetését, új 

alapképzési szakok indítását jelentı átalakítást követıen érte el az intézmény mai 

struktúráját.  A változásokat a fenntartó igény- és feltételváltozásai, továbbá a polgári 

felsıoktatásban végbemenı folyamatok együttesen motiválták (kényszerítették ki). A 

civil oktatási piac kihívásai viszonylag kisebb befolyást gyakoroltak a folyamatokra.  

Az említett kutatási zárójelentésben foglaltak szerint, a változások intenzitásának 

törvényszerő következményeként maga a folyamat strukturális feszültségekkel, 

mőködési anomáliákkal volt terhes és jelentıs erıforrás – köztük humánerıforrás – 

veszteségekkel járt együtt. A többkörös átalakítási folyamat során újra és újra 

változott az intézményi struktúra. Szinte teljes változás történt a magasabb vezetık 

között, átalakult az igazgatási rendszer és egy telephelyre költözött az egyetem. 

Ennek során az oktatói, vezetıi struktúrában már nem csak ismételt generációs 

váltások történtek, de alig két év alatt több területen két vezetési szint cserélıdött, 

lépett ki. Az egyetem mőködését illetıen mindezek különös jelentıséggel bírnak, 

hiszen törést szenvedett a szervezeti rutin is.  

A legújabb struktúrát és a mőködésre gyakorolt hatását a kialakítása óta eltelt rövid 

idı még nem igazolhatta. Láthatóan a folyamatokat a szervezeti ellentmondások 

mellett áthatják a tapasztalat hiányából következı vezetıi és végrehajtói 

bizonytalanságok, és a folyamatok következményeként értékelhetı erıteljes 

szervezeti fegyelmezetlenség. Szinte teljesen megváltozott az egyetemi vezetés 

befolyása a folyamatokra. Az elemzett szervezeti változások, a szakmai segítık 

hiánya és a korábbi szokásjog miatt korlátozottan érvényesül a szabályzókban 

rögzített központi összehangoló szerep. Ezt tovább korlátozzák az egymás közötti 

hatáskör átlépések, az idınkénti ad hoc feladatszabások, illetve az erıteljesen önálló 

érdekartikulációt megjelenítı kari vezetés.  

Az egyetem mőködését támogató funkcionális és kiszolgáló szervezeti elemek 

struktúrája és hatásköre csak részben felel meg az igényeknek. Munkájukat nehezíti 

az egyetemi és kari vezetés eltérı felfogása a mőködésrıl. A testületek és a 

szervezeti struktúraelemek kapcsolatrendszere formailag szabályozott ugyan, de az 

nem tér ki munkafolyamatokra, ezért sok esetben informálisan érvényesülhet többek 

között a rektorhelyettesek szakterületi irányítási felelıssége és a szakfelelısök 

vezérlı szerepe. A jelenlegi vezetési-irányítási rendszer sem szerkezetében, sem 

szabályozottságában nem támogatja kellıen a jogszabályok által – elsısorban az Ftv-ben 

– kifeszített folyamathálót.   
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A MAB szabályzásából, az akkreditációs követelményekbıl is láthatóan a struktúrának, 

az intézményi mőködésnek a stratégiai célok pontosításával jobban kell szolgálni – az 

intézményi érdek érvényesítésével – a szakokhoz kapcsolódó kimenetet, képességet. 

A gazdasági szervezet képessége és kompetenciája elsısorban a törvényességre 

terjed ki. A Gazdálkodási Szabályzat és más szabályzók szerint tételezett 

hatékonysági felelısség érvényesítésére igazából kapacitás sincs. Tekintettel a 

kiemelt piaci versenyre, a felvetett problémák kezelésére többlépcsıs komplex 

megoldást célszerő keresni, melyben szabály és struktúramódosítás, a „jelszó szintő 

feladatleírás” helyett a folyamatok le(újra)szabályozása is megtörténik. A felvázolt 

kérdések egyik rövidtávon is megoldást hozó eszköze a fı feladatok lebontása al- és 

részfeladatokra, tevékenységekre. Ezekhez egyértelmőbben hozzá lehet rendelni a 

személyek és szervezetek kompetenciáit és az erıforrásokat.  

Ezek nem követelnek átfogó szervezeti változásokat, de az irányítási és 

alaprendeltetési folyamatokat támogató rendszereknek – értve alatta képességük, 

tevékenységük szakmai tartalmát és szemléletét is – jelentıs módosításra kell 

kerülniük.   

Összességében, a zárójelentés által, jelzésszerően felvetett problémák miatt a 

formálisan megfelelı szabályzási keretek és a Szenátus központi szerepe ellenére 

sem érvényesül egy egységes elvi központi irányítás. Ennek következtében a 

felsıoktatás szabályrendszerét átható decentralizált oktatói, szakirány-, szakfelelısi  

tevékenység és az egyetem stratégiai céljainak érvényesítése, továbbá  a 

rendelkezésre álló erıforrások elosztása  nincs minden esetben összhangban.  

1996. szeptember 1-jével létrejött Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem – amely a 

2007. november 1-jétıl érvényes munkaköri jegyzéke alapján – 520 fı 

rendszeresített létszámmal és 493 fı meglévı állománnyal mőködött (a 

létszámváltozás 2003-ig visszamenıleg.).  

Az egyetem 2009. október 01-i rendszeresített létszáma: 533 fı lett – a Védelemi 

Egészségügyi Intézet létrehozatalával – és a meglévı létszáma: 481 fı volt. Az 

Egyetem jogutód intézménye a volt Zrínyi Miklós Katonai Akadémiának, a Killián 

György Repülımőszaki Fıiskolának (Szolnoki Repülıtiszti Fıiskola), a Bolyai János 

Katonai Mőszaki Fıiskolának és a Kossuth Lajos Katonai Fıiskolának. 
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                  5. számú táblázat Készítette: Hegedős Henrik alezredes 

Az Egyetem munkavállalóit beosztásuk jellege szerint két csoportba soroljuk: 

oktatók (benne a nyelvtanárt és a testnevelés tanárt is), oktatást segítık.                                                                                               

6. számú táblázat Készítette: Hegedős Henrik alezredes 

Az egyetem oktatói állománya a törvényi elıírások és a szakmai kvalitásaik alapján 

pályáztak, nyerték el, és nyerik el beosztásaikat.  

 

 

413

392

356

331

342

414

289

468

334

418

251

269

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

oktató kiszolgáló állomány



 120 

18

5

70

18

104

30

80

28

5
0

0

20

40

60

80

100

120

25–34 35–44 45–54 55–64 65 évnél id ısebb

Oktató, tudományos kutató Az 1. sorból a n ık száma

Az egyetem oktatói korfája is mutatja a jövıbeni tennivalókat: 

      

                                 7. számú táblázat Készítette: Hegedős Henrik alezredes 

 
A kiképzési feladatokat az egyetemnek az adott állománnyal kell megoldania, köztük 

hivatásos, szerzıdéses tisztekkel és tiszthelyettesekkel, illetve közalkalmazottakkal, a 

kialakult létszámarányok ismeretében. (lásd 6.sz..melléklet). A vonatkozó 

szabályzókban, valamint a rektori határozatban foglaltaknak megfelelıen végeztük, és 

jelenleg is folytatjuk az egyetem szervezeti átalakításának végrehajtását. Ennek 

megfelelıen az Egyetem a haderı-átalakítással, a Magyar Honvédség fejlesztésével és új 

szervezetének kialakításával összefüggı feladatait a 2236/2003. (X. 1.) 

Kormányhatározatban, a honvédelmi miniszter 100/20/2003. levelében, a 01/2003. HM 

utasításban, a 218/2004. (VII. 19.) Kormányrendeletben, a Magyar Köztársaság 

Honvédelmi Minisztériumának 2004. évi feladattervében, az 52/2004. (HK 12.) HM 

utasításban, a honvédelmi miniszter 63/2004.(HK.18.) utasításában, a 2005-2014. közötti 

idıszakra vonatkozó védelmi tervezési feladatok végrehajtására kiadott HM 

irányelvekben (nyt. sz.: 7001/2004.) meghatározottak szerint végezte.  

A 2236/2003. (X. 1.) kormányhatározatban, a honvédelmi miniszter 100/20/2003. 

levelében, valamint a 01/2003. HM utasításban meghatározottak alapján 2004. március 

elsejével végrehajtottuk a személyi állomány 15%-os csökkentését, valamint 

felkészültünk a további szervezeti változásra.  

A 218/2004. (VII. 19.) kormányrendelet alapján az egyetemen két kar  – a Bolyai János 

Katonai Mőszaki Kar, valamint a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar –  mőködik. A 
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Bolyai János Katonai Mőszaki Kar a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar és 

a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar integrációjával – 2004. szeptember 1-jével – 

jött létre. A szervezési feladatok végrehajtása során alkalmaztuk „A Magyar 

Köztársaság Honvédelmi Miniszterének humánpolitikai stratégiájában, humánpolitikai 

irányelveiben és a humánpolitikai programjában foglaltak”-at. A 101/2007-es HM  

utasításban foglaltak határozták meg az Egyetem számára a további átalakítás feladatait. 

Ennek megfelelıen, és a 83/2007 sz. rektori határozat alapján, részt vettünk az egyetem 

egy telephelyen történı elhelyezésével, szervezetének és mőködésének 

felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok kidolgozásában. A 2236/2003. (X.1.) 

Kormányhatározatban, a honvédelmi miniszter 100/20/2003. levelében, valamint a 

01/2003. HM utasításban és a további intézkedésekben meghatározott 

létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi beszélgetéseket az érintett állománnyal 

2004. 01. 01. és 2008. 09. 15. között lefolytattuk. A végrehajtást összességében sikerült 

humánusan megoldani.  

                   : Az Egyetem állomány-összetétele a következıképpen alakult 2007-ben 

Rendszeresített létszám  Meglévı létszám   

ti. tts ka összes
en ti tts ka összes

en 
Okta-

tó 

okt. 
segí-

tı 

admi- 
nisz-
tratív  

Rektor 10 3 16 29 9 3 15 27     27 
ORH 16 2 102 120 14 2 100 116 48 1 67 
TRH 6 3 25 34 3 3 25 31     31 
Fıtitkár  22 14 13 49 20 14 13 47     47 
GFI 19 59 106 184 16 56 102 174     174 
KLHTK 84 5 58 147 70 5 56 131 97 10 24 
BJKMK 91 8 91 190 72 8 81 161 118 15 28 
Összes
en 248 94 411 753 204 91 392 687 263 26 398 

                                           8. számú táblázat  Készítette: Hegedős Henrik alezredes 

Napjainkra sürgetıvé vált az Intézményi Stratégia kialakítása, amely növelné és 

kontrolálná a belsı erıforrásokat, elısegítve azok célirányosabb integrálását és 

allokációját (elosztását). Ez az intézmény belsı stratégiája. A külsı stratégiának a piaci 

versengés választott módját (növekedési, konszolidációs zsugorodási, védekezı, támadó 

stratégiák) kell meghatároznia.  

Az egyetemnek a konszolidációs stratégiát választva, a munkaerı megtartás 

hatékonyságát, a stabilizációt növelve kell a versenyben részt vennie, versenyelınyökre 

szert tennie, a minıségi oktatás irányába elmozdulva.  
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Általában nem jó a védelmi szféra, de mondhatni közszféra egészét érintıen, a 

stratégiatervezéssel kapcsolatos felfogás, kultúra. Ennek egyik fontos jellemzıje, hogy 

nem készülnek el a stratégiai tervek végrehajtási tervei, ezáltal a fejlesztési irányok, 

koncepciók nem bontódnak le számon kérhetı feladattá.  

A másik jellemzı, hogy különbözı hatásokra rövid idın belül újraíródnak a stratégiai 

tervek anélkül, hogy érdemi megítélések, számvetések készülnének. Sok esetben az 

érvényes tervek helyett tılük, megítélésüktıl függetlenül íródnak az új tervek. A jövıben 

a stratégiaalkotást illetıen az egyetem humánpolitikáját egységes szerkezetbe kell 

foglalni – hiszen részeiben mőködı elemeink vannak – annak érdekében, hogy még 

áttekinthetıbbé és hatékonyabbá tegye a hatékony gazdálkodást a versenyképesség 

szempontjából kiemelkedıen fontos és értékes humán tıkével.  

A továbbfejlesztett és az innovatív tudástıke vonatkozásában is jó esélyünk van választ 

adni a jövı kihívásaira, melyet a képzettségi paraméterek is jól szemlélteknek: 

Egyetemünknek  túl kell lépnie a fent említett továbbfejlesztett tudásszint elérésén, a 

jövıben az innovatív tudástıke megteremtésének és megtartásának kell a 

humántevékenység középpontjába kerülni. A jövıbeni humánstratégiának, mint 

részstratégiának, tartalmaznia kell az alábbiakat: 

− a toborzás, kiválasztás; a pályáztatás hatékonyabbá tétele; 

− a beilleszkedés segítése; mentori rendszer kialakítása, beválásvizsgálat; 

− a teljesítményértékelés teljes körővé tétele, az ehhez kapcsolódó bér- és 

ösztönzési rendszer; caffetéria bevezetése; 

− a fejlesztés, a képzés, tréningek, karriertervezés; karriercentrum, kiválóság 

központ kialakítása; 

− a dolgozói elégedettségmérés, munkaerı megtartása; 

− a nyilvántartás és adminisztráció, az elektronikus ügyintézés új technikái és 

módszerei a felsıoktatási törvényhez illeszthetıen. 

A katonai felsıoktatásnak is célja a versenyképesség erısítése, a közszféra oktatási 

igényeinek integrálása, a változó piaci körülményekhez való igazodás, a 

rendelkezésre álló humán erıforrás racionalizálása, a hatékony képzés alapjainak 

megteremtése. Ebben meghatározó szerepe lehet a humán-panel értéknövelı 

tevékenységének, a szervezet humanizálásának, jelentıs hatást gyakorolva az 

eredményességre, a hatékonyságra és az emberi kapcsolatokra. Az egyetemi 

S.E.E.M. tevékenység alapja az az adatgyőjtı, elemzı, prognózist készítı 
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tevékenység, amely a munkakörelemzéssel, a munkaköri térkép, a munkaköri 

követelményprofil kialakításával kezdıdött egyetemünkön a vizsgált idıszakban. 

Ennek megfelelıen dolgoztuk át munkaköri leírásainkat, gazdagítottuk azok 

tartalmát, figyelembe véve az oktatói korfát is 

Az értékkel bíró munkakörök jelentették hivatásos állományunk (oktatók is) 

teljesítményértékelési alapját. Jogszabályoknak megfelelıen alakítottuk ki az új 

elımeneteli rendet, azonban a teljesítményértékelés rendszerét a mai napig nem 

kapcsoltuk össze, a közalkalmazotti állományra is kiterjesztve, egy új 

teljesítményelvő bér- és ösztönzési rendszerrel. A szükséges törvénymódosításokat 

követıen (Hjt., Kjt.) ezt a munkát a humán szakmának el kell végezni.  

Az egyetem állományával kapcsolatos humántevékenység keretrendszerét 

értekezésem bevezetı részében már hivatkozott „ A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem Humán Erıforrás Fejlesztési Stratégiájának tervezete” tartalmazza, melyet 

2009-2013 között idıszakra dolgoztam ki. (7. sz. melléklet). 

V. ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

A humánerıforrás-fejlesztéssel összefüggésben kiemelten kutattam a 

tehetséggondozás és tudásmenedzselés kérdését, össztársadalmi szinten és a haderı 

vonatkozásában, bizonyítva, hogy a mindez a fegyveres erıt illetıen a társadalmi 

integrativitás alapjául szolgálhat.  

A kihívások adottak, a folyamatok egy része ismert, de a nagyobb része egyáltalán 

nem látható és maximum csak prognosztizálható. A helyzet azonban nem 

reménytelen, hiszen egykori két lábra állt meztelen ısünk is megtanult 

alkalmazkodni a hideghez és a hıséghez, a viharhoz és a szárazsághoz, a kardfogú 

tigrishez és az ellenséges társakhoz, miért ne tudna a felöltözött XXI. századi 

leszármazottja legalább így alkalmazkodni a globalizált világhoz. 

„…a globalizáció olyan, alapvetıen hatalmi és gazdasági természető folyamat, 

amelynek során a világgazdaság legerısebbé váló szereplıi a legjelentısebb 

nemzetközi intézményeken keresztül, az adott és általuk is formált jogi keretek között, 

saját érdekeik alapján egységesítik, s általános érvényővé teszik a gazdasági és 
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politikai játékszabályokat. A folyamat során a piacgazdaság és a verseny kategóriái, 

ha elvben nem is, a gyakorlatban jelentıs módosuláson mennek keresztül.  

A globalizáció hatásai valamennyi létszférára kiterjednek, gyökeresen 

megváltoztatva az életmódról, szokásokról, tudásról és viselkedésrıl korábban 

kialakított képet...” 60 

Összegezve: a globalizációval kapcsolatos nézetek eltérıek, a szakemberek három 

alapvetı felfogás mögé sorakoznak fel, melyet kutatásom során megismerhettem. 

Megítélésem szerint mind a három megközelítésnek vannak a realitás talaján álló 

megállapításai, azonban az e témában való további gondolkodás nem zárható le: 

1. A közgazdaságtan fıáramának képviselıi, a nemzetközi pénzügyi 

szervezetek teljes egészében pozitív folyamatnak tekintik a globalizációt. 

Úgy vélik, minél nyitottabb egy ország, annál nagyobb az esélye rövid idı 

alatt bejutni a fejlett államok táborába. Ugyanakkor egyben sebezhetıvé 

is válhat, és ezt napjaink válságjelenségei is igazolják. 

2. A globalizáció pozitív és negatív hatásait egyaránt hangoztató, alapvetıen 

konzervatív álláspont képviselıinek nézetei ma is jórészt a német 

társadalomtudós, R. Dahrendorf munkáira támaszkodnak.  

3. A harmadik csoporthoz tartozók egyértelmően elutasítják a globalizációt. 

Korten és követıi abból indulnak ki, hogy a globalizált világ immár nem 

piacgazdaság, hanem olyan „turbókapitalizmus”, illetve szuperkapitalizmus, 

ahol a piaci és versenyszabályokat voltaképpen a legerısebb befolyással bíró 

szereplık kénye-kedve szerint alakítják.  

Magyarország esetében a jövı nagy kérdése, hogy meg tudja-e valósítani a 

„tudásalapú társadalom” egyelıre túl idealistának tőnı eszményképét, vagy tovább 

sodródunk a periféria irányába. A gazdaságban megjelenik-e a „hozzáadott érték 

alapú termelés”, vagy tovább folyik a munkavállalók tömegeinek infantilizálódása.   

Az értekezésem témája már korábban – egyetemi tanulmányaim során – is 

megérintett. A 90-es évek végén egyre több publikációban és a szakirodalomban is 

azt olvashattam, hogy az ember nem kizárólag „gazdasági ösztönlény”. Az ember 

megismerésének lehetısége szinte korlátlan, az egyén, az individum azonban tartogat 

meglepetést az ıt foglalkoztató szervezet és a humán szakemberek számára is.  

                                                 
60 Veress József: c. n. Horward Business Manager, Bp. 2002/3. sz. 54. o. 
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Már akkor is azt mondtuk, hogy az egyén döntéseiben sohasem lehet tisztán 

racionális, hiszen az intuíciónak, a heurisztikának nagy szerepe van a mindennapi 

döntési helyzetekben. Jó döntést pedig nem igazán hozhatunk, csupán a számunkra 

kielégítı, elvárásainknak megfelelı döntés meghozatalára kell és lehet nagyobb 

figyelmet fordítanunk.  

Ebben a döntési folyamatban fontos a szükségletek hierarchiája, fontosak a 

motívumok és az attitődök. Manapság, túl az intelligencián, kutatjuk az emberi 

magatartást befolyásoló érzelmi és mentális intelligenciát, mely a kreativitással 

együtt új megvilágításba helyezi magát az embert. A multikulturalitás, a mentális 

modellek (pl. a nyelv) azt üzenik számunkra, hogy egyre jobban meg kell ismernünk 

egymást, mindezt az érdekek és az értékek összehangolása mentén kell tennünk. 

Egyszerre integrálni és integrálódni, a kultúrák együttmőködése kapcsán. Gyorsan 

változó világunkban az embert (munkavállalót) nem a „Rosseau”-i minıségében kell 

természeti lényként újra felfedeznünk, hanem mint a legfıbb erıforrásunkat kell a 

gondolkodás középpontjába állítani a tanuló szervezeteknek. 

Herbert Simon óta már tudjuk, hogy a racionalitás önmagában véve is korlátozott. 

Ezért kell tehát az egyén cselekményének motívumait, mozgatórugóit folyamatosan 

kutatnunk, hitet téve az ember kompetenciáinak fejleszthetısége, a teljességre 

törekvése mellett. Az, ami számomra korábban még tananyag formájában, az 

iskolapadban jelentett igazi kihívást, ma már a versenyszférában és a 

közigazgatásban is jellemzı gyakorlat még akkor is, ha szektoriálisan ezek más-más 

hangsúllyal, illetve módszerrel jelennek meg. 

A téma tehát felkeltette az érdeklıdésemet, kíváncsian vártam az elıadásokat, a 

workshopokat és magát a szemináriumokat is. A várakozásomnak megfelelıen 

közismert szakemberek vonultak fel, akik tudásukat nemcsak a felsıoktatásban 

kamatoztatják, hanem az üzleti életben is komoly sikereket tudhatnak magukénak. A 

kérdés számomra végig az volt, mennyiben alkalmazhatók a versenyszférában 

sikeresnek bizonyult módszerek; úgymint az eredményesség, a teljesítmény, a minıség 

irányába ható törekvés a közszférában, így a hadseregben is. A választ Poór tanár úr adta 

meg az általa írt szakkönyvekben, és ezek alapján kutattam én magam is e témát. 

A rendszer egészérıl elmondható, hogy általában a civil társadalom, illetve a 

közszolgálat változó elvei miatt is változtatási igények fogalmazódnak meg, 

amelyben a valós igénybevétel és annak kompenzációja hangsúlyozódik. Erıteljes a 
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törekvés a teljesítményelv megerısítésére, melyet széleskörő mérési, 

teljesítményértékelési rendszerek bevezetésével akarnak elérni. 
 

Összességében a „Hadseregek munkaerı piaci jellemzıi a fejlett polgári 

társadalmakban és az új NATO tagországokban” címen megjelent – általam többször 

idézett – összefoglaló tanulmány szerint: katonai értelemben elmondható, hogy a 

változások dinamizmusa, azok nagyfokú intenzitása jellemzi a NATO országok 

haderıi mőködésének egészét. Általánosnak mondható az a tendencia, hogy a 

specialitások figyelembevételével a közszolgálat szerves részeként kezeljék a 

katonákat. Ugyanakkor nagyon új a mőködési mechanizmus és többek között nem 

tisztázottak azok a kontúrok, melyek az önkéntes haderı társadalmi integrációja 

mellett a munkaerıpiaci versenyképességet is biztosíthatják. Láthatóan több fejlett, 

régebbi NATO tagország küzd jelentıs utánpótlási problémákkal, mely jelzi, hogy a 

követelmények által determinált kihívások  és az állomány meglévı kompetenciái 

nincsenek összhangban, márpedig ezekre a problémákra önmagában a haderı nem is 

tudja a válaszokat megadni. Néhány megállapítás, mely segítheti az 

együttgondolkodást a hivatkozott tanulmány szerint: 

– a NATO bıvítése és stratégiaváltása alapjaiban rendezte át a tagországok 

haderıit, mőködési jellemzıit, haderıépítés elveit; 

– a tagországok többségében létrehozott önkéntes rendszer mőködési 

mechanizmusa jelentıs feszültségekkel terhelt, további jelentıs törvényi, 

szabályzási, mőködési módosulásokat igényel; 

– a fejlett országokban a katonai pálya a közszolgálat egyik elkülönült, 

ugyanakkor társadalmi betagozódásában, szabályozóiban egyre több 

hasonlóságot mutató eleme, melyet mind erıteljesebben kifejeznek a 

szabályzási rendszer közös elvei is;  

– a közszolgálati elvekbıl is következıen a nyugati hadseregek katonái 

viszonylag jól fizetett tisztviselık, bár a világ hadseregeiben a század elsı 

feléhez, illetve korábbi korok jövedelmi viszonyaihoz hasonlítva a 

fizetések nyomottak, nem tudják leképezni megfelelıen a rendfokozati, 

beosztási hierarchiát, az ahhoz kapcsolódó felelısség súlyát és ennek 

megfelelı anyagi ellentételezését.  

A fenti okok alapján a fejlett országok hadseregeiben az állomány jelentıs része 

egyre inkább a szegényebb társadalmi csoportokból, vagy külföldiekbıl regrutálódik. 

A vizsgált hadseregek foglalkoztatási elvei, munkaerıpiaci stratégiája sok 

tekintetben hasonló. 
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 Kifejezıdik ez abban az értelemben is, hogy tagjaikkal általában hosszú távon 

számolnak, elımenetelt biztosítanak. Az új szerkezető állomány alkalmazásában 

több országban növekvı hangsúlyt helyeznek a szolgálat leteltével a civil 

társadalomba való visszajutás segítésére. A viszonylag sok hasonlóság mellett 

elemzéseink fontos tapasztalata, hogy az adott társadalmak kultúrája, történelmi 

hagyományai, jogrendszere, gazdasági lehetıségei mentén, illetve a hadseregek 

társadalmi funkciói összefüggésében jelentıs különbözıségek is tapasztalhatók.  

Ezek a különbségek a katonák társadalmi megbecsülésében, az állomány 

szerkezetében, a hivatásos jogviszony jellemzıiben, a be- és kilépés elveiben, a 

katonai felsıoktatás megújuló képességében is megmutatkoznak.  

A Magyar Honvédség humánpolitikai elvei, értékei közé tartozik a Nemzeti Katonai 

Stratégia, illetve a Humán Stratégia részeként a szervezet szintő integrálódás az 

élethosszig tartó tanulás folyamatába. A 2006. március 1-jén hatályba lépett új 

Felsıoktatási törvény, valamint a Bolognai Nyilatkozatban foglaltak szabályozzák a 

felsıoktatás képzési szerkezetét, melyek átfogó reformokat sürgettek a katonai 

felsıoktatás területén is. A tisztképzésben is megvalósult a háromciklusú képzésre 

való átállás, az intézményirányítás és menedzsment átfogó reformjával, piacorientált 

elemek bevezetésével növelte a katonai egyetem gazdálkodási mozgásterét, új 

alapokra helyezve a felvételi rendet, ösztönözve a felsıoktatási intézmények K+F 

tevékenységét. A mélyreható reformok megvalósítása, az új rendszerre való átállás 

jelentıs pénzügyi forrásokat igénylı tartalmi, szervezeti és infrastrukturális 

fejlesztéseket igényelt a védelmi szektorban is A továbbiakban folytatni kell a 

megújulásra való törekvést, akár a „bolognai szabályok” katonai felsıoktatásban való 

alkalmazhatóságának, a katonai egyetem túlzott mértékő piacosításnak 

problematikáját is érintve.    

Társadalmi szinten a kérdés továbbra is az, hogy elanyagiasult világunkban vissza 

tudjuk-e helyezni az embert, a katonát – akár Rousseau-t is segítségül hívva – az ıt 

megilletı helyére, egyensúlyi állapotába. A jövıt illetıen megpróbáltam felvázolni a 

stratégiai alapú gondolkodás, az erıforrás alapú tervezés, a korszerő humánerıforrás- 

gazdálkodás egyre inkább körvonalazódó, a tudásmenedzseléssel, a 

tehetséggondozással kapcsolatos új irányvonalát, hitet téve amellett, hogy 

legfontosabb érték és erıforrás maga az ember, akkor is, ha katona. 
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 1. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Bizonyítottam, hogy a létezı világrend átmeneti jellegő. A munkabiztonság 

megteremtésével, illetve az erre tett erıfeszítéssel vissza kell juttatni az egyént 

egyensúlyi állapotába, mivel csak így válhat „Masslow-i” értelemben is 

önmegvalósítóvá. Bizonyítottam, hogy a világ hadseregei, a társadalmi változások 

igen intenzív és egyre növekvı nyomása alatt keresik helyüket, szerepüket az 

egyelıre még csak körvonalazódó új világban. Ennek figyelembe vételével 

elemeztem a humán szakma paradigmaváltásának szükségességét, megjelöltem a 

változtatás fı irányait, közös pontokat keresve a verseny- és a nonprofit szféra 

korszerő „Stratégiai Emberi Erıforrás Menedzselése” között. 

2. A tanulási folyamat élethosszig tartó kihívására rámutatva, a 

tudásmenedzselés, a tehetséggondozás fontosságát hangsúlyozva megállapítottam, 

hogy a katonai szervezet megújuló képessége szempontjából a haderın belül is a 

kompetenciaalapú képzés egy életpályán át tartó folyamatossá tételében látom a 

megoldást. Részletesen elemeztem az alapvetı tudás, a továbbfejlesztett- és az 

innovatív tudás katonai értelmezésének rendezı elveit, és azok megszerzésének 

lehetıségeit is bemutatattam. A tudás felértékelıdésének ismételt elıtérbe 

kerülésének szükségességét tételesen indokoltam, a globális és nemzet állami 

kihívások mentén, a haderı fejlesztési irányaival kapcsolatosan is. A 

minıségközpontú- és a szabálykövetı magatartásnak, mint személyes kompetenciák 

tartalmi elemeinek, a katonai  szervezet hatékony mőködésére gyakorolt hatását is 

bemutattam.   

3. Bizonyítottam, hogy a Magyar Honvédség munkaerıpiaci helyzete a 

katonai szervezet ott elért – jónak mondható – pozíciójának megırzése alapvetı 

szervezeti érdek, amely megköveteli a katonai szervezeti szintjén is, az élethosszig 

tartó tanulás folyamatába történı integrálódást. Tételesen bizonyítottam, hogy a 

tudásalapú társadalom mőködése és a szervezet innovációs képessége, a hozzáadott 

érték alapú tevékenység a hadsereg esetében is együttesen jelentik a modernizációs 

kihívásokra adható választ. Kidolgoztam a katona állomány megtartó képességének 

és személyzetfejlesztésének szervezeti feladataival összefüggésben az egyes 

állománykategóriák kompetenciamodelljét  egy változatban.   

                   A kutatásomat 2010. május 31-én lezártam.  
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2. TOVÁBBI LEHETSÉGES KUTATÁSI IRÁNYOK 
MEGHATÁROZÁSA 

Az értekezés kutatási kérdéseire adott válaszokból szükségszerően az alábbi 

lehetséges kutatási területek, kutatási kérdések vetıdnek fel: 

1. Milyen munkaerı piaci mozgások segítik, vagy akadályozzák a Magyar 

Honvédség humánerıforrás szükségletének biztosítását, a jelenleg is meglévı 

kritikus hiány kezelését, a reálfolyamatok számba vételének a lehetıségét? 

2. Milyen vezetıi szemléletmód és magatartás jellemzi ma az MH vezetési 

szintjeit, és ezen belül a vezetıképzést, a humánerıforrás biztosítása, a munkaerı- és 

a szervezeti képességek megtartásának oldaláról? Miért alakulhatott ki vezetési, 

erkölcsi, etikai válság a katonai szervezeten belül? 

3. Milyen feladatok jelentkeznek a legénységi állomány magas 

fluktuációjából adódóan, a toborzási, kiválasztás rendszerének, a beilleszkedés 

elısegítésének, a beválás vizsgálatnak az oldaláról? 

4. Mely értékek mentén lehetséges a versenyelıny megszerzése a 

munkaerıpiacon, a munkakörök kompetenciaregiszterével összefüggı tudástérkép, a 

tudásáramlás, a Magyar Honvédség belsı munkaerıpiaci mozgásainak 

feltérképezése által?  

A fenti kérdések megválaszolása meghaladja az értekezés kereteit, azonban a kutatás 

megállapításival és a feltárt problémákkal szorosan összefüggenek.  

3. AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK A KUTATÁSI CÉLOK ÉS 
EREDMÉNYEK ALAPJÁN  

1. Tovább kell folytatni az MH humánerıforrás – kiemelten a szerzıdéses 

állomány – biztosítása teljes problémakörének vizsgálatát, a meglévı kutatási 

eredmények hasznosításával együtt. Hatékonyabban kell reagálni a folyamatosan 

átalakuló polgári- és katonai szféra viszonyának kiegyensúlyozására és a problémák  

rendezésére, a társadalom és a védelem intézményrendszerének továbbfejlesztésével 

kapcsolatosan prioritásokat és törekvéseket megfogalmazva, ezek lényeges elemeire  

disszertációmban is kitértem. A fentiekkel együtt, az önkéntes tartalékos rendszer 

mőködési feltételeinek megteremtésére kell a nagyobb hangsúlyt helyezni, az érintett 

állomány továbbképzésének, tudáskarbantartásának, a szükséges kompetenciák 

fejlesztésének szervezeti kereteit megteremtve a katonai felsıoktatáson belül. 
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2. A Nemzeti Katonai Stratégia alapján – figyelembe véve a gyorsan változó 

társadalmi, gazdasági környezetet – szükséges egy teljesen új humánstratégiát 

kidolgozni, mely magába foglalja az értekezésemben felvázolt paradigmaváltás 

alapján a humán intézményrendszer megújítását is.  

3. Ismételten elemezni kell a munkaköröket, és ki kell alakítani azok 

munkaköri kompetenciaregiszterét. A cél a katonai szervezet tudástérképének a 

létrehozása, munkaköri követelményprofil kidolgozása azoknak a kompetenciáknak 

mentén, melyeket kutatásom eredményeként egy változatban meghatároztam. Át kell 

dolgozni a teljesítményértékelés egész rendszerét annak szellemében, hogy jobban 

szolgálja a teljesítményelvőséget, a feladatközpontúságot, az elımenetelt, a 

differenciált bérezési forma bevezetését. 

4. Az eddigiekhez képest sokkal nagyobb jelentıséget kell tulajdonítani a 

szervezeti kontroll erısítésének, a katonai szervezetek belsı légkörének, 

kohéziójának javítására, kiemelten a katonai szervezetek szervezeti kultúrájának 

fejlesztésére, a bajtársiasság, a testületi szellem erısítésére. A korábbi kutatások 

eredményei erre jó kiindulási alapul szolgálhatnak  
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                                                                                                                     2. sz. melléklet 

                                           A tiszt, tiszthelyettes kompetenciamodellje: 

 TERÜLET  KOMPETENCIA MEGHATÁROZÁS 
Ösztönöz másokat a szervezeti célok 
elérésére, és megteremti a feltételeket ennek 
érdekében. Rugalmasan kezeli a  Vezetés  
változásokat, menedzser parancsnoki 
ismeretekkel rendelkezik 
Ért munkájának szakmai vonatkozásaihoz, 
és folyamatosan gondoskodik technikai 
tudása színvonalának megırzésérıl. Képes 
az alapfokozat (OKJ, BSC) birtokában 
továbbfolytatni tanulmányait, a képzés 
második ciklusában (BSC, MSC, PhD) 
képes a következı vezetıi szintre 
felkészülni.  

 
 
 
Szakmai tudás 

Képes szakmai feladatainak magas 
színvonalú ellátására, a modern haderı 
funkcióinak ismeretében 

 
Tervezés, szervezés 

Képes a feladatok erıforrás alapú, az adott 
stratégia mentén való megtervezésére, 
megszervezi azok végrehajtását és ellenırzi, 
értékeli azokat   

Vezetıi képességek 

Problémamegoldás 
innováció 

Kreatív, konstruktív, kezdeményezı, és 
lényeges információkra alapozva kész és 
képes ésszerő parancsnoki döntést hozni 

 
Szóbeli 
kommunikáció 

Világosan, gördülékenyen és hatásosan 
beszél egyes katonához vagy a katonai 
alegységhez, a katonai nyelvezet és 
érintkezés szabályait betartva 

 
 
 
Szakmai képességek 

Írásbeli 
kommunikáció 

Világosan és tömören ír, az olvasóhoz tudja 
igazítani a szöveg , stílusát, nyelvezetét. 
Jelentései tömörek  

 
Stressztőrı képesség 

Harci körülmények között vagy feszült 
helyzetben is hatékonyan dolgozik, megırzi 
nyugalmát,kiegyensúlyozottságát, vitalitását 

Motiváltság Keményen és lelkesen dolgozik a célok 
eléréséért, sikeres akar lenni a pályán  

 
 
Személyiség-
vonások 

Szabálykövetı és 
minıségközpontú 
magatartás 

Érvényt tud szerezni a jogszabályokban, 
rendeletekben, szabályzókban, 
parancsokban meghatározottaknak, legjobb 
tudása szerint teljesíti küldetését 

                   Készítette: Hegedős Henrik alezredes 
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                  3. sz. melléklet 

 A XXI. századi katonai vezetı sikerkompetenciái:              

Szakmai, felsıoktatási és felnıttképzési tapasztalataim alapján, Klein Sándor és 

Kissné András Klára kutatási eredményeire támaszkodva, a „teljesítmény 

kompetenciákat” illetıen, elsı megközelítésben (a teljesség igénye nélkül) a 

„katonatiszt sikerkompetenciái”-t az alábbiakban foglalom össze: 

– tudatos önmagával szemben, tudatos a társas kapcsolataiban, 

– kiválóan menedzseli kapcsolatait, kiváló önmenedzselési képességei 

vannak 

A fentiek figyelembe vételével néhány – általam fontosnak tartott – kommunikációs 

és viselkedési kompetenciát határozok meg, melyek alapján adott esetben a 

versenyszférában is keresetté válhat: 

– határozott, egészséges önbizalommal rendelkezik, stabil az önismerete, 

önértékelése és mások értékelésének képessége, melynek alapja a magas 

fokú szakmai és fizikai felkészültség 

– hısiesség, önfeláldozás jellemzi, tettre kész, jól terhelhetı, vitalitásának 

(terhelhetıségének) határát jól ismeri 

– gondos munkát végez, minıségközpontú magatartás jellemzi, fontos számára 

a szervezeti tudatosság, lojalitás, a szervezet iránti elkötelezettség jellemzi 

– kritikus szemlélető, de betartja a szabályokat, szabálykövetı magatartás 

jellemzi 

– dinamikus, helyzetfelismerése gyors, szituativitás is jellemzi 

– konstruktív életvezetési stílus jellemzi, melyben az egészség, annak 

megırzése életvitelének meghatározó eleme  

– tisztelettudó, türelmes 

– megbecsülést vár az elvégzett munkáért 

– hagyománytisztelı, hiteles és lelkesítı, fontos számára mások fejlesztése, 

menedzseli beosztottait 

– optimista, objektívan méri fel a helyzeteket, gyakorlatias a 

problémamegoldásban  

– szeret emberekkel dolgozni, igazi csapatjátékos és csapatépítı 

– szakmaetikai és erkölcsi értékek mentén cselekszik, stabil moralitás 

jellemzi  

                                               Készítette: Hegedős Henrik alezredes 
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4. sz. melléklet                   

 A szerzıdéses legénységi katona kompetenciamodellje:        

                                             Készítette: Hegedős Henrik alezredes 

1. EREDMÉNYORIENTÁCIÓ, ISMERETEK GYAKORLATI ALKALMAZÁS A, 
MONOTÓNIAT ŐRÉS: 
Fontos számára a jó eredmény, hiszen a célba érés sikerélmény is, ezért (keményen) küzd, és 
végigviszi, amit elkezdett, nem adja fel. Csak az tud eredményorientáltan gondolkodni és 
mőködni, aki képes önmagát motiválni, aki azonosult a céllal, akinek stabil jövıképe van,  ill. 
aki emellé kellı vezetıi támogatást, folyamatos pozitív megerısítést és visszajelzést kap. A 
csapatban/szervezetben végzett szakmai munka, a figyelemösszpontosítás, a pontosság a 
precizitás képessége, és ezek folyamatos fenntartása is, az értékelés tárgyát kell, hogy képezze 

2. SZEMÉLYES FELEL İSSÉG, A KÖVETKEZMÉNYEK VÁLLALÁSA, MEG-
BÍZHATÓSÁG: 
A döntéshozatalhoz kapcsolódó képesség, ill. követelmény. Megléte tudatosságot, érett/felnıtt 
személyiséget feltételez. Vezetıknél ez szervezeti követelmény (hard kompetencia), de 
mindenkinél jól érzékelhetı „mértékegység” a személyiségjegyekben, hogy mennyire 
felnıtt/autonóm, és hogy mennyire tartja kézben, önálló irányítás alatt a saját életét. (Nem a 
külsı elvárások és a konvenciók rabja, nem „távirányított”.) Kiszámítható. 

3. CÉLKIT ŐZÉS,  A  CÉLOK ELÉRÉSE, ÖNFEGYELEM: 
Pozitív jövıkép, eredményorientáció, önirányítás és önfelelısség kell, hogy jellemezze, 
annak tudata, hogy a cél elérése érdekében energiát, idıt és tudást kell invesztálni. 
Akaraterı és kockázat-, illetve áldozatvállalás katonatársaiért és önmagáért. 

4. FELELİSSÉGVÁLLALÁS MÁSOKÉRT:  
Szervezetekben és a mindennapokban, a privát életünkben is folyamatosan jelen kell 
(kellene) lennie. Annak tudatos kezelése, hogy saját döntéseinknek és cselekedeteinknek, 
közvetve vagy közvetlenül milyen hatása van mások életére a katonai szervezeten belül. 

5. ÖNMENEDZSELÉS ÉS AMBÍCIÓ: 
Pozitív jövıkép, eredményorientáció, önirányítás és önfelelısség, kérdése, tehát tudom, 
hogy hová akarok eljutni, egyáltalán, el akarok jutni valahová, de nem oly módon, hogy ezt 
mások rovására tegyem. Pozitív személyes beállítottság, magas önértékelés, pozitív 
kommunikáció, a kapcsolati tıkénk hatékony mőködtetése, nyitottság, ıszinteség, 
diplomáciai érzék, lobbizás önmagunkért; értékeink és erısségeink következetes 
felvállalása, érvényre juttatása. A bajtársiasság tudatos megélése.   

6. LELKESEDÉS:  
Az örömmel végzett tevékenyég(ek) közben örömhormonok – endorfin, szerotonin és 
dopamin – szabadulnak fel az agyban. Pozitív célfókusz, önismeret,önbizalom, pozitív 
önérvényesítés, társas nyitottság, mások támogatása, energiáink és pozitív erıink 
megmozdítása, elégedettség.  

7. KITARTÁS, TERHELHET İSÉG ÉS STABIL CÉLFÓKUSZ:  
A kitartás azért pozitív tulajdonság a katonánál, mivel küzdés közben egyszer csak 
felismerjük a saját erısségeinket és gyengeségeinket. Ez pedig anatómiailag annak 
köszönhetı, hogy az örömmel végzett tevékenyég(ek) közben örömhormonok – endorfin, 
szerotonin és dopamin – szabadulnak fel az agyban.  

8. FOLYAMATOS TANULÁS, ÖNKÉPZÉS: 
Lényeges különbség van a munka/pénzszerzı kényszer, vagy választott, hivatás között. 
Utóbbiban a szakma elsajátításának motívuma kiteljesedik, az ember és naponta új 
(élet)energiákkal tölti fel saját magát és a környezetét, míg a „csak munka/pénzszerzı 
kényszer” státuszba lassú és csöndes agóniával belehalunk. Tény: az infokommunikációs 
robbanás miatt a XXI. században 4-5-6 évenként elévülnek és lecserélıdnek az információk, 
ezzel párhuzamosan saját tudásbázisunk is devalválódik, a megszerzett tudást tehát 
folyamatosan karban kell tartani, bıvítve szélesítve ezáltal a naprakész tudásbázisunkat. Ezt 
pedig minden szerzıdéses katonának tudnia kell, ez a katona mobilizálhatóságának lényege 
is egyben. 
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5. sz. melléklet                

  A katona állomány missziós személyiség kompetenciái:      

                                           Készítette Hegedős Henrik alezredes 

1. KÜZDİSZELLEM, ISMERETEK SZITUATÍV ALKALMAZÁSA, 
MONOTÓNIAT ŐRÉS: 
Fontos számára a jó eredmény, hiszen a célba érés sikerélmény is, ezért állhatatosan (keményen) 
küzd, végigviszi azt, amit a parancs meghatároz alegysége számára.. Soha nem adja fel, de 
természetesen a harc megvívása során kész- és képes a „helyzet orientált” cselekvésre. Az 
elsajátított ismereteket válsághelyzetben kreatív módon alkalmazni képes. A veszélyhelyzet itt 
nem bénít meg, hanem kihívásként megélve azt, cselevésre sarkal. A feladatok  
egymásutánisága,  rendszeres ismétlıdése nem tompítja éberségét . 

2. SZEMÉLYES FELEL İSSÉG TÁRSAIMÉRT, MEGBÍZHATÓSÁG: 
Megléte tudatosságot, érett/felnıtt személyiséget feltételez., mely a katonai kiképzés, a katonai 
nevelés, tehát a felkészítés idıszakában teljesedhet ki és erıs csoport kohéziót eredményezve, a 
csoportdinamika szabályai szerint az alulteljesítıket folyamatos kontroll alatt tartja. A bizalmi 
elv lapkérdése, feltétel nélkül megbízni parancsnokaimban, társaimban. Kicsit bízni nem lehet és 
nem is érdemes a harctéren. A viselkedésünk ez irányú erkölcsi, etikai alapjai már a 
gyermekkortól folytatott nevelésbıl származtathatóak. 

3. ÖNFEGYELEM, FOLYAMATOS ÖNKONTROLL: 
A túlélni akarásnak itt a tudatos önfeláldozással kell párosulnia, elfogadva azt, hogy nem 
hısök kellenek alapvetıen a társadalomnak, hanem kreatív módon túlélık. Az 
eredményorientáció, önirányítás és a folyamatos önkontroll kell, hogy jellemezze a katonát, 
annak tudata, hogy a cél elérése érdekében energiát, idıt és tudást kell invesztálni, amely 
hatványozódik a hatékony csoportmunka eredményeként. Akaraterı és kockázat-, illetve 
áldozatvállalás, a tőrıképesség, a katonai siker eléréséért. 

4. KONSTRUKTÍV ÉLETVEZETÉSI STÍLUS  A HARCTÉREN IS: 
Egyéni életvezetési stratégia kialakítása szükséges mőveleti területen, a túlélést illetıen. 
Ebben meghatározó szerepe van a katona fizikális és mentális, megújulási képességének, 
annak, hogy a katona ismerje saját teljesítı képességének határait, ismerje fel napi 
életvitelébıl adódó rendkívüli megterhelést okozó jelenségeket. A kiégés helyett az újra 
töltekezés lelki megoldásait keresve fordítson kiemelt figyelmet a sportolásra, mint a 
feszültség levezetésére, az állóképesség fokozására. Pozitív személyes beállítottsággal, 
pozitív kommunikációval és a társakkal folytatott beszélgetésekkel, lehetıvé téve akár az 
otthoni problémák kezelését is. A bajtársiasság tudatos megélése itt, fokozottabban 
nyilvánul meg, mint az otthoni környezetben.   

5. ARÁNYOSSÁG, MÉRTÉKLETESSÉG ELVE:  
Az egészséges személyiséget többek között a mértékletesség, az arany középút betartása 
jellemzi életvitelében. Ennek katonai vonatkozása lehet, hogy az engem illetve az 
alegységemet ért támadás erejével arányosan mérjek válaszcsapást az ellenségre. A 
válaszcsapásnak elrettentınek kell lennie ugyan, de nem veszélyeztethet a kelleténél 
nagyobb mértékben a civil lakosságot. Különösen igaz mindez a béke fenntartói 
tevékenységre. A mértékletesség pedig akár a mindennapi sport tevékenységben is meg kell 
nyilvánulnia, hiszen a túledzettség akár szív nagyobbodást, magas vérnyomást  okozhat  és 
további szervi megbetegedést is eredményezhet . 

6. SZABÁLYKÖVETÖ MAGATARTÁS, KISZÁMÍTHATÓSÁG: 
Lényeges különbség van a békeállapot és a mőveleti területen megélt események között, 
hiszen itt az önfeláldozás, a testületi szelem, az asszertív magatartás (érdekeimnek alávetése 
a csoportérdeknek) erıs intenzitással lényegülnek át és adnak új értelmet a túlélés 
problematikájának. A változó környezet inspirációjának teret adva, intenzíven, de nem 
túlpörögve kell reagálnunk a kihívásokra. A szabályok betartása vagy be nem tartása itt akár 
életet is menthet, vagy veszélyeztethet. Nincs jogom a magam figyelmetlenségével, a 
szabályok megszegésével a feladat végrehajtását, vagy mások testi épségét veszélyeztetni.  
A katonának, cselekedeteimben, krízis helyzetben is kiszámíthatónak kall lennie. 
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6. számú melléklet 

                                                                          Kimutatás a 2008 évi létszámarányokról                                               
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Ti/tts 2 26 9 5 5 5 5 57   23 9 4 2 5 5 48 2 3   1 3   9 16% 

ka 19 38 14 5     7 83 17 34 10 4     7 72 2 4 4 1     11 13% 

B
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Össz. 21 64 23 10 5 5 12 140 17 57 19 8 2 5 12 120 4 7 4 2 3 0 20 14% 

Ti/tts 3 12 9 4 6 4   38 3 11 8 3 4 4   33   1 1 1 2   5 13% 

ka 12 13 9 3       37 11 13 8 3       35 1   1       2 5% 

K
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Össz. 15 25 18 7 6 4 0 75 14 24 16 6 4 4 0 68 1 1 2 1 2 0 7 9% 

Ti/tts               0               0                 

ka   3 2       31 36   3 2       31 36                 

In
té

ze
t, 

kö
zp

on
t, 

   
   

   
  

ko
ll.

 

Össz.   3 2       31 36   3 2       31 36                 

MINDÖSSZESEN 36 92 43 17 11 9 43 251 31 84 37 14 6 9 43 224 5 8 6 3 5 0 27 11% 

 

                         

Megjegyzés:  * tudományos fokozattal nem rendelkezı kollégiumi, testnevelı, nyelvtanár és közalkalmazott szakoktató  

készítette: Hegedős Henrik alezredes 
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   7. számú melléklet 

                                                                                                                                             

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem  

Humánerıforrás fejlesztési stratégiája 

(2009- 2013-ig) 

TERVEZET 

Készítette: Hegedős Henrik 

Az egyetem egy többlépcsıs intézményi integrációt, a szervezeti struktúra 

racionalizálását, jelentıs létszámcsökkentést, két egyetemi kar létrehozását, a képzési 

rendszer átalakítását, a többciklusú (lineáris) képzési rendszer bevezetését, új 

alapképzési szakok indítását jelentı átalakításokat követıen érte el mai struktúráját. 

A folyamatos átszervezés jelentıs humán erıforrás-vesztéssel járt, melynek a jövıre 

gyakorolt hatása is igen jelentıs. Nem csak az alapvetı, hanem a továbbfejlesztett és 

az innovatív tudás egy jelentıs részét is elveszítettük.  2006-tól indított és a 

2009/2010-es tanévkezdésig lezáruló átalakítási folyamat során ismét jelentısen 

változott a struktúra. Szinte teljes változás történt a magasabb vezetık között, 

átalakult az igazgatási rendszer és egy telephelyre költözött az egyetem. Ennek során 

az oktatói, vezetıi struktúrában már nem csak ismételt generációs váltások történtek, 

de több területen – alig két év alatt – vezetési szintek cserélıdtek le. 

Megváltozott az egyetemi vezetés befolyása a folyamatokra. Az szervezeti 

változások, a szakmai segítık hiánya és a korábbi szokásjog miatt korlátozottan 

érvényesül a szabályzókban rögzített központi összehangoló szerep. Ezt tovább 

korlátozzák az egymás közötti hatáskör átlépések, az idınkénti ad hoc 

feladatszabások, illetve az erıteljesen önálló érdekartikulációt megjelenítı kari 

vezetés. A változásokat a fenntartó igény- és feltételváltozásai, továbbá a polgári 

felsıoktatásban végbemenı folyamatok együttesen indukálták (kényszerítették ki). A 

civil oktatási piac kihívásai is befolyást gyakoroltak a folyamatokra. 

Az egyetemi Stratégiai Emberi Erıforrás Menedzselésnek (a továbbiakban S.E.E.M.) 

és fejlesztésnek az elkövetkezı években a honvédelmi minisztérium – mint 

megrendelınek – humán stratégiája, illetve a humánpolitikai programja és 

humánpolitikai irányelvei alapján, a haderı stabilizációjával összefüggésben, a 
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szakterület koordinációs és integrációs munkájával a szervezet további 

korszerősítésére, az erıforrások hatékony felhasználására kell irányulnia. 

Az erıforrás alapú tervezés mentén az oktatásfejlesztés és kutatásfejlesztés 

vonatkozásában pótlólagos erıforrásokat is be kell vonni az eredményes mőködés és 

finanszírozhatósága érdekében. Az egyetem tudástérképét kialakítva meg kell 

határozni azokat a kompetenciákat, melyek az intézmény stratégiai célkitőzéseit, 

értékeit, érdekeit, azok érvényesülését alapvetıen befolyásolják. A differenciált 

humán erıforrás fejlesztés fı irányát, a tudásmegtartás érdekében az említett 

prioritások mentén kell meghatározni, és ott kell több erıforrást biztosítani, ahol 

nagyobb az intézet, a tanszék jövedelemtermelı képessége, ahol piacképes tudást 

állítanak elı. 

A gazdasági és a társadalmi válság a honvédelmi politikára is hatással van. A 

Nemzeti Katonai Stratégiában megfogalmazott célkitőzések közül a honvédelmi 

tárca a professzionális haderı megteremtésének érdekében a megszorítások ellenére 

továbbra is kiemelt feladatként kezeli a szervezet stabilizációs programjának 

továbbvitelét. A professzionális, a hivatásos hadsereg fejlesztése – napjainkban és a 

jövıben – nem jelenthet mást, mint a képességalapú képzést és fejlesztést, ez kell, 

hogy legyen a tisztképzés filozófiájának alapja is.  

Az erıforrások bıvítése, a pótlólagos erıforrások bevonása az egyetem mőködésébe, 

megköveteli a katonai és polgári képzés színvonalának további emelését, a 

versenyképes tudás biztosítását, a képzési formák nemzetközi kiajánlásának 

bıvítését. Ezért növelnünk kell a tudományos fokozattal rendelkezı minısített 

oktatók számát, az oktatói pályára lépés lehetıségét, a tudományos munkatársi 

munkakörök számát.  

Az idegen nyelvismeret szint növelése, az oktatói kompetenciafejlesztés az emberi 

erıforrás gazdálkodás középpontjába kell, hogy kerüljön. Külön oktatói nyelvképzési 

projekt indítása – a jelentıs költségek ellenére is – rövid idın belül meg kell, hogy 

történjen.   

A belsı munkaerı áramlás vonatkozásában, a mobilitást illetıen kiemelten kell 

kezelni, hogy a megszerzett speciális tudás ott hasznosuljon azon a szervezeti 

egységen, munkakörön belül, ahol annak feltételei, az eredményességet alapul véve, 

a legoptimálisabbak. Ennek megfelelıen el kell készítenünk a munkakörök 

kompetenciaregiszterét, át kell alakítanunk a teljesítményértékelés egész rendszerét.  
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A teljesítményorientált szervezeti mőködés megköveteli a teljes állomány 

teljesítményértékelését és a végzett munka differenciált ellentételezését. A 

javadalmazási rendszernek el kell ismernie a hozzáadott értékalapú tevékenységet, a 

minıségi munkavégzést. 

Az önkéntes alapon mőködı hadsereg mőködtetésének a legfontosabb 

foglalkoztatáspolitikai jellemzıje, hogy békeidıszakban a teljes állomány 

„munkavállalóként” jelenik meg, ebbıl következıen csak önkéntes alapon 

szolgálókra épülhet a honvédség teljes feladatrendszere. A törvényi kötelezettség 

helyett az állomány biztosítása – mind mennyiségben, mind minıségben – a 

munkaerıpiaci törvényszerőségekhez alkalmazkodó toborzás útján történik. A 

speciális képességekkel rendelkezı állományt tehát egyetemünknek is versenyben 

kell „megszerezni”, ezért folyamatosan elemeznünk kell a munkaerıpiaci helyzetet, 

trendeket és reagálni a változásokra, mindez alapvetıen a humán szervek feladata 

kell, hogy legyen. A változó körülményekre való gyors reagálás és a versenyelınyök 

megszerzése, megtartása érdekében részt kell vennünk állásbörzéken, szorosabbá 

kell tenni kapcsolatunkat az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal, a Regionális 

Munkaügyi Központokkal. 

A S.E.E.EM. értékteremtı tevékenységével – a szervezeti hatékonyságot elısegítve – 

azt kell szolgálnia, hogy munkavállalóink folyamatosan a tılük elvárható legjobb 

teljesítményt nyújtsák. Meg kell ismertetnünk az egyetemi polgárok mindegyikét 

erısségeikkel, gyengeségeikkel egyaránt. A munkakörök kompetenciaregiszteréhez 

viszonyítottan fejlesztendı képességeiket is meghatározva. A teljesítménycentrikus 

és a minıségközpontú magatartás értékrendjét a szervezeti kultúra alapértékévé kell 

tenni. A teljesítményértékelésnek – a munkakör kompetenciaregiszteréhez 

viszonyítottan – minden munkavállalóra ki kell terjednie, és alapvetıen a 

teljesítményalapú kompenzációt, javadalmazást és a képzésfejlesztést kell szolgálnia.   

A humán erıforrás menedzselést és fejlesztést egy rendszerben kell vizsgálni a 

minıség, a minıségbiztosítás, a hatékonyság, a kultúramegırzés-fejlesztés, végsı 

soron a képességmegtartás és -bıvítés szempontjai szerint. A S.E.E.M. feladatai a 

kutatás-fejlesztés, az innováció prioritásainak függvényében: 

– az érvényben lévı jogszabályok és a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 

keretei között a jövıben is be kell tartani az egyetemi autonómiából 

következı döntési mechanizmus szabályait, biztosítva ezzel az egyetem 

mőködésének jogi kereteit; 
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– nagyobb figyelmet kell fordítanunk a stratégiailag is fontos tehetség 

megırzésére, a továbbfejlesztett és az innovatív tudástıke megtartására, a 

tudásmenedzselésre, a tehetséggondozásra; 

– még érzékenyebbnek kell lenni a munkavállalók motívumainak 

megismerésére, rendszeresen mérnünk kell a dolgozói elégedettséget; 

– a szervezeti kultúra értékeinek erısítése, (hagyományápolás, 

gondoskodás, konfliktuskezelés, csoportszellem, testületi szellem stb.); 

– rendszeressé kell tenni egyetemünkön a vezetıi, csapatépítı és 

kommunikációs tréningeket 

– intézményünk továbbfejlesztésének lehetıségét folyamatosan keresnünk 

kell, természetesen a fejlesztés irányait, a humánkockázatok 

függvényében is érdemes vizsgálni; 

– megoldást jelent a nyitottság, problémaérzékenység és következetesség, 

korrekt információszolgáltatás a munkavállalók irányába a menedzsment, 

ill. a S.E.E.M. részérıl; 

– a költségcsökkentés szempontjából kiemelt figyelmet kell fordítani 

S.E.E.M.-es oldalról is az erıforrások átcsoportosíthatóságára, 

differenciált elosztására, a szervezetfejlesztésre, korszerősítésre, a további 

létszám racionalizálásra; 

– a szőkös erıforrások differenciált elosztását össze kell hangolni a 

stratégia prioritásai mentén; 

– az egyetem jövıjét illetıen közösen akarjunk megoldást találni a 

problémák kezelésére, ebbıl a szempontból is fontos a nyilvánosság, a 

döntés elıkészítési folyamat transzpanenciája. 

A Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar és a Szenátus által elfogadott 

határozatok alapján az egyetem vezetése, a különbözı bizottságok eddigi 

munkájának eredményeit figyelembe véve, humán vonatkozásban az alábbi 

területeken kell, hogy elıre lépjen: 

– a képességalapú hivatásos haderı célkitőzései megvalósítása érdekében 

az új többciklusú felsıfokú alapképzési szakok – megrendelıi igények 

szerinti – indítása, a mesterszakok dokumentumainak kidolgozása, 

államigazgatási eljárásban történı elfogadtatása, akkreditációja, valamint 

a képzésre történı elıkészítése; 

– az önkéntes haderıre történı áttérés feladataiból adódóan a karoknak 

folyamatosan be kell építeniük a tananyagba az önkéntes haderı személyi 

állományának kiegészítésével, utánpótlásával kapcsolatos ismereteket, 

illetve meg kell teremteniük a feltételeket, a szerzıdéses tisztek 

felkészítésére, továbbképzésére; 
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– az egyetemen és a karokon, a harcoló-katonai tevékenységek 

ismeretanyagának fejlesztésével párhuzamosan kell, hogy történjen a 

béketeremtés, békefenntartás és egyéb humanitárius feladatok, a 

terrorizmus elleni védelem, az EU-határok biztosításából fakadó 

rendvédelmi feladatokra történı felkészítést célzó – kutató és oktatási – 

tevékenység továbbfejlesztése. 

Az egyetemnek, szükségleteinek megfelelı létszámú és minıségi összetételő 

személyi állományra van szüksége a jövıben is. Az oktatói állomány alapvetıen 

megfelel az elıírt követelményeknek, megfelelı szakmai elméleti és gyakorlati tudás 

birtokában vannak, ugyanakkor növelni kell a tudományos fokozattal (PhD) 

rendelkezık számát. Az elmúlt évben az oktatók közül 6 fı PhD fokozatot szerzett, 3 

fı pedig habilitált.  Ennek a tendenciának a következı években folytatódnia kell.  

Tovább kell lépni az oktatói állomány nemzetközi missziókban való részvételének 

kérdésében. Ki kell dolgozni az érintett oktatói állomány csapatgyakoroltatásának új 

intézményrendszerét. A Magyar Honvédség belsı munkaerı áramlásának 

hatékonyságát szem elıtt tartva, lehetıvé kell tenni a nemzetközi tapasztalattal 

rendelkezı tisztek, tiszthelyettesek bevonását a képzésbe, az oktatás 

gyakorlatiasságát tovább növelve.   

A munkaköri jegyzék tartalmaz olyan munkaköröket is, melyek finanszírozása az 

egyetem bevételébıl történik, és nem terheli a honvédelmi tárca költségvetését és 

létszámát. A finanszírozhatóság kérdését abban a tekintetben is végig kell gondolni, 

hogy a 2 év múlva esetlegesen bekövetkezı hallgatói létszámcsökkenés, a 

demográfiai hullámvölgy okozta változások és az állandósulni látszó gazdasági 

válság hogyan befolyásolják együttesen az egyetem likviditását. Mindezek 

figyelembe vételével tovább kell javítanunk az oktatói és kiszolgáló állomány 

arányát is. 

A jogszabály és a „Foglalkoztatási követelményrendszer szabályzata” szerint a 

tanársegédi és adjunktusi munkakörben foglalkoztatottak, valamint a hivatásos 

katonák számára elıírt nyelvi követelményeket 2010. december 31-ig kell teljesíteni. 

A követelmények teljesítésének segítésére a karok 2008-ban 11 fıt iskoláztak be 

különbözı szintő nyelvtanfolyamokra. A megoldás itt a határidı meghosszabbítása, 

mely a tárca vezetésének döntése meg is erısített. 

A 2008. szeptember 1-jétıl hatályba lépı követelményrendszerek teljesítése 

érdekében a múlt évben az egyetem 5 fıt iskolázott be különbözı képzési formában 
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(PhD) képzésre és ezt a beiskolázási ütemet az elkövetkezı években is meg kell 

tartanunk. 

A BJKMK oktatói állománya, a szakok önértékelése alapján, megfelel az 

akkreditációs követelményeknek. Az oktatók jelentıs része tudományos 

kutatómunkáját PhD képzés keretében folytatja. 2008-ban a karon 3 fı rendelkezett 

MTA doktora címmel, 16 fı kandidátusi és 35 fı PhD fokozattal. A habilitált oktatók 

száma 21 fı volt. A sikeres akkreditációt követıen, azonban itt is tovább kell lépni. 

Jelenleg nem minden oktató rendelkezik tudományos fokozattal, ami nem elégíti ki a 

felsıoktatási törvény által meghatározott követelményeket. E téren alapvetı változás 

szükséges. A tudatos beiskolázásokkal a Kar törekszik arra, hogy eleget tegyen a 

követelményeknek. Az oktatói létszám jelentıs csökkenése miatt a Kar jelenleg már 

csak külsı elıadók bevonása mellett képes ellátni feladatát, és ezen az erıforrások 

függvényében a jövıben változtatni kell. 

A KLHTK-on az oktató-nevelı munka személyi feltételei alapvetıen biztosítottak. A 

tanszékek oktatói létszáma jelentısen csökkent és elérte azt a kritikus értéket vagy 

mértéket, amely már-már az alaprendeltetésbıl fakadó feladatok teljesítését 

veszélyezteti. A tanszékek létszáma tovább már nem csökkenthetı. 

Az évek óta csökkenı létszám ellenére a tanszékek adminisztrációs feladatainak 

mértéke semmit nem változott, sıt némiképp növekedett. A tanszékek létszámával 

kapcsolatban külön is gondot jelent, hogy évek óta sikertelen a kutatóhely, 

kutatóhelyek létrehozását célzó erıfeszítésünk, ezen pedig feltétlenül változtatni kell. 

A tanszékek létszámának esetleges további csökkentése a mőködésképességet 

veszélyeztetheti, és ez az oktató-nevelı munka színvonalának érzékelhetı 

csökkenéséhez vezethet. 

A hallgatók létszámának folyamatos csökkenése mellett az oktatókkal szemben 

támasztott követelmények, elvárások tovább nıttek. Egyes gyakorlati foglalkozások 

elıkészítése és végrehajtása komoly szervezést, illetve az oktatói kapacitás 

átcsoportosítását követeli meg. Az oktatói kategóriákhoz rendelt követelmények, az 

oktatói utánpótlás megoldatlansága, az oktatói állomány aránytalansága és 

„elöregedése” 2–6 év távlatában megkérdıjelezi a képzés fenntarthatóságát. 

A humánpolitikai munka hatékonyabbá tételének érdekében tovább dolgozunk az 

elektronikus személyügyi nyilvántartó program bıvítésén, ami nem csak az alapvetı 

személyügyi igazgatási feladatok ellátására, illetve a nyilvántartás naprakészségének 

biztosítására lesz alkalmas, hanem – a vonatkozó jogszabályok keretei között – a 
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lehetı legtöbb adatot tartalmazza, hogy minél több tevékenységhez legyen 

felhasználható, megfelelı szintő adatkezelési jogosultság alapján. 

A Kancellária keretein belül folytatnunk kell – az integratív humán erıforrás 

gazdálkodás érdekében – egy olyan humánpolitikai funkció kialakítását, amely 

informatikai támogatottsággal nem csak a személyügyi ügyintézés alkalmával, de 

igény esetén a leendı munkatárs kiválasztása, a késıbbi beválás vizsgálata és 

teljesítményértékelése során is szakszerő segítséget tud nyújtani az adott szervezeti 

egység vezetıjének. Ebben a kérdésben a KGIR-HRMS verzióváltása is 

remélhetıleg biztosítani fogja, a gyorsabb-pontosabb és hatékonyabb, tárca- és 

intézményi szintő adatkezelést.  

Az egyetem mőködése szempontjából meghatározó állomány biztosítása érdekében 

szükséges az egyetemi tanárok és docensek megtartása. Fontos ugyanakkor a katonai 

vezetıképzéshez szükséges hivatásos oktatói állomány tovább foglalkoztatásának 

megtervezése, pótlólagos erıforrások feltárásával fejlesztve mobilitásukat. 

Átjárhatóvá kell tenni a csapatélet és tanintézeti munka között ma meglévı merev 

határokat, oda és vissza is. A Magyar Honvédség alakulataitól, egy bizonyos rotációs 

rend szerint be kell vonni a külszolgálati tapasztalattal rendelkezı állományt, 

gyakorlati oktatói feladatok végrehajtásába. A csapatokkal az eddigieknél 

hatékonyabban, életszerőbben kell együttmőködnünk.  

Meghatározó ugyanakkor a kiszolgáló állomány professzionalitása is, illetve annak 

növelése, hiszen ez esetben is fontos sikertényezırıl beszélhetünk.  Az iskolai 

végzettségi szint emelésével párhuzamosan javítani kell a szakképzettség 

színvonalát, az OKJ-s képzés és az élethosszig tartó tanulás nemzeti programjának 

segítségével. A cél itt a többszakmás foglalkoztatás elısegítése. 

A szervezetfejlesztés részeként, a felsıoktatási törvényben meghatározottak szerint 

jelentısen (közel felére) csökkentettük a vezetési szintek, illetve ezzel együtt a 

vezetık számát, és ezt a tendenciát a jövıben is folytatni kell. Hasonló módon 

tervezzük racionalizálni a kiszolgáló állomány összetételét és létszámát, az oktató és 

kiszolgáló állomány helyes arányainak kialakítása érdekében. 

Az érdekképviselet hatékonyságának fokozására szeretnénk kapcsolatainkat még 

szorosabbá tenni a szakszervezetekkel, már csak a munkaerı megtartása 

újragondolása okán és a munka békemegırzése érdekében is.  

A hatályban lévı Szervezeti és Mőködési Szabályzat, és a Kollektív Szerzıdés 

mindehhez megfelelı keretet teremt. 
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A humán erıforrás kontrolling-tevékenységet, melyet jelenleg is eredményesen 

folytatunk (létszám, bér, munkaidı), tovább kell fejlesztenünk, az Egyetem 

gazdálkodásának átláthatóságát biztosítva és a hatékonyabb erıforrás allokációt 

(elosztását) elısegítve.  

Az egyetem oktatói korfáját tovább elemezve láthatóvá válnak a jövıbeni tennivalók, 

mely szerint az oktatói karrierív részletes kidolgozásával a fiatal – tudományos 

fokozattal rendelkezı – kutatókat (köztük a nıket) is ösztönözni tudjuk a 

tudományos életpálya tudatos felvállalására, a mind magasabb elvárásoknak történı 

megfelelésre. A folyamat kulcskérdése, hogy a követelmények növelését mennyire 

tudjuk az ösztönzésmenedzsmenttel összhangba hozni, finanszírozhatóvá tenni, a 

teljesítményelvőség és a munkaerı megtartó képesség figyelembe vételével. 

Az Intézmény Fejlesztési Stratégia kialakítása központi kérdés volt, hiszen ma már, 

ennek alapján olyan részstratégiák kialakítása a cél, mint amilyen a humánstratégia, a 

kommunikációs és a szervezetfejlesztési stratégia, melyek együttesen növelhetik és 

kontrolálhatják a belsı erıforrásokat, azok célirányosabb integrálását és allokációját 

(elosztását) is elısegítve. Ezek egységes szerkezetbe foglalva határozzák meg az 

intézmény belsı stratégiáját. A külsı stratégiának a piaci versengés módját 

(növekedési, konszolidációs zsugorodási, védekezı, támadó), stratégiáját, a 

konszolidációs stratégiát választva, a munkaerı megtartás hatékonyságát, a 

stabilizációt növelve kell Egyetemünknek a versenyben részt vennie. Az intézmény 

növekedési határát elérte, a kapacitáselemzések is azt mutatják, hogy a mennyiségi 

szempont helyébe a minıségnek, a kutatás-fejlesztésnek, az innováció prioritásainak 

kell lépjeni. 

A stratégiát illetıen a jövıben ebbe a két irányba kellene elmozdulni, tudatos 

személyzetfejlesztési politikával támogatva a stratégiai irányok megvalósulását.  

Az egyetem humánpolitikáját, humán erıforrás gazdálkodását egységessé kell 

tennünk – hiszen részeiben mőködı elemeink vannak – annak érdekében, hogy még 

áttekinthetıbbé és hatékonyabbá tegye a gazdálkodást, a versenyképesség 

szempontjából kiemelkedıen fontos és értékes humán tıkével.  

Egyetem lévén azonban túl kell lépnünk a továbbfejlesztett tudásszint elérésén, a 

jövıben az innovatív tudástıke megteremtése és megtartása kell, hogy a 

humántevékenység középpontjába kerüljön: 

– a pályázati rendszer további korszerősítése 2009. szeptember 01-ig; 
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– a beilleszkedés segítése; beilleszkedési program és a mentori rendszer 

kialakítása, a beválás vizsgálat az újonnan érkezett munkatársaknál, de 

fıként a pályakezdıknél, 2010. szeptember 01-tıl; 

– a teljesítményértékelés teljes körővé tétele, a munkakörök 

kompetenciaregiszterének az elkészítése, és az ehhez kapcsolódó 

differenciált bér és ösztönzési rendszer kialakítása 2010. szeptember 01-

ig; 

– az Egyetemi Kiválóság Központ létrehozatala 2010. szeptember 01.; 

– a fejlesztés, a képzés, vezetıi tréningek, karriertervezés; 2009 szeptember 

01-tıl; 

– a dolgozói, hallgatói elégedettségmérés, munkaerı megtartás;  

– a nyilvántartás és adminisztráció, az elektronikus ügyintézés új technikáit és 

módszereit a felsıoktatási törvényhez illeszthetıen. 2011. szeptember 01-tıl. 

A katonai felsıoktatás célja a jövıben a versenyképesség erısítése, a piaci 

körülményekhez való igazodás, a rendelkezésre álló humán erıforrás 

racionalizálása, a hatékonyság megteremtése. Ebben meghatározó szerepe lehet a 

HRM-panel értéknövelı tevékenységének, a szervezet humanizálásának 

vonatkozásában, jelentıs hatást gyakorolva a munkafolyamatokra azok 

eredményességre, és az emberi kapcsolatokra. 

A humán tevékenységünk alapja az az adatgyőjtı, elemzı, prognózist készítı tevékenység, 

amely a munkakörelemzéssel, a munkaköri térkép, a munkaköri követelményprofil 

kialakításával kezdıdött egyetemünkön. Ennek megfelelıen dolgoztuk át munkaköri 

leírásainkat, gazdagítottuk azok tartalmát, és ezt a jövıben is folytatni kell, az egyetem 

tudás térképének és az egyes munkakörök kompetenciaregiszterének kialakításával együtt, 

a teljesítményértékelés komplex rendszerének kialakításával.  

Összefoglalva, humán szempontból egyetemünk sikerének záloga, csakis az elégedett 

hallgató és az elégedett egyetemi polgár lehet. 


