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A PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA , HIPOTÉZISEK 

Mind a magyar, mind az egyetemes hadtörténelem bebizonyította, hogy nincsen 

haderő tartalékosok nélkül. A tartalékosok azonban csak limitált ideig vannak tényleges 

állományban, ugyanakkor a fennmaradó időben is szükséges lenne – szakmai programokkal, 

fizikai és szellemi téren – együtt tartani őket. Az önkéntes tartalékosok ráadásul nemcsak 

alkalmasak erre, de ezt szinte el is várják. 

Ezzel párhuzamosan mára gyökeresen megváltozott térségünkben a haderő és a 

társadalom kapcsolata. A haderő jóval kisebb lett és nincs az a fajta párbeszéd, amit korábban 

a sorkatonák (és a hadköteles tartalékosok) biztosítottak. 

1. Feltételezésem szerint, mivel a tartalékosok, önkéntes tartalékosok csak az év 

korlátozott részében kerülnek tényleges állományba, ezért egy társadalmi 

szervezet alkalmas leginkább arra, hogy a fennmaradó időben is együtt tartsa 

őket. Egy ilyen szervezet képes biztosítani a tartalékosok testületi jellegű 

integráltságát, ezzel garantálva azt a morált, normarendszert, ami az írott 

szabályokon túl, fontos támogatója a sikeres feladatvégrehajtásnak. (Belső 

kohézió, integráltság.) 

2. Abból a feltételezésből indultam ki, hogy a NATO-tagállamokban a nemzeti 

tartalékos szövetségek látják el a tartalékosok együtt tartását, míg a nemzetközi 

tartalékos szövetségek ugyanezt nemzetközi keretek között biztosítják. A 

nemzetközi szervezetbe való beágyazottság bizalomerősítő, fejlődést támogató, 

és az interoperabilitást is nagymértékben elősegíti. (Nemzetközi integráltság.) 

3. Feltételezésem szerint, az önkéntes haderőkkel rendelkező NATO-

tagállamokban – a sorkatonák kiesésével – a tartalékos szövetségek kiemelt 

szerepet játszanak a haderő és a társadalom közötti kapcsolattartásban. 

(Külső/társadalmi integráció.) 

4. Abból a feltételezésből indultam ki, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetségét 

adekváttá lehetne tenni arra, hogy megfeleljen az önkéntes haderő és az önkéntes 

tartalékos rendszer kihívásainak. 

Értekezésemben az önkéntes tartalékos rendszer kulcsfontosságú integrációs 

mechanizmusait tárom fel (belső, társadalmi, nemzetközi), valamint a legfontosabb 
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kérdéseket érintő szintetizálást végzem. Ez utóbbi alatt az önkéntes tartalékos szolgálathoz 

kapcsolódó fogalmi, elvi és módszertani rendszerezést értem.  

KUTATÁSI CÉLOK  

Eddigi pályafutásomból kitűnik, hogy a hazai tartalékos rendszer ügyét, a Magyar 

Tartalékosok Szövetségét – egykori alapító elnökhelyettesként – szívügyemnek tekintem, 

ezért eltökélt szándékom volt megosztani többéves nemzetközi tapasztalataimat és 

kutatásaimat egy összegzett dolgozat formájában és a hazai politikai/katonai vezetés, valamint 

a döntés-előkészítésben részt vevők elé tárni. Szeretnék hozzájárulni a tartalékos rendszer 

alakításához, társadalmi elfogadtatásához és ezzel szolgálni a Magyar Tartalékosok 

Szövetségének a nemzetközi trendekhez történő harmonikusabb illesztését. Ennek 

megfelelően: 

1. Kutatásaim alapján feltárom, a nemzeti és a nemzetközi tartalékos szövetségek 

helyét, szerepét a NATO-tagállamokban. Vizsgálom sajátosságaikat, elemzem 

egyedi, meghatározó jellegüket, valamint a közös vonásaikat, rávilágítok az 

adaptálható megoldásokra. 

2. Feltárom a Magyar Tartalékosok Szövetsége szerepét, és elemzem jelenlegi 

működését különös tekintettel arra, hogy milyen lehetséges szerepe lehet az önkéntes 

haderőre történt áttérés utáni körülmények között. 

3. Bizonyítani kívánom, hogy az önkéntes tartalékos rendszer megbízható 

működésének egyik feltétele a tagjait együtt tartó, jól működő tartalékos szövetség. 

4. Az elemzéseimre támaszkodva szándékozom megfogalmazni egy jól működő 

tartalékos szövetség előnyeit, vizsgálom a magyar szövetség jövőbeni fejlődésének 

lehetőségét. 

AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK  

Kutatási céljaim elérése érdekében számos kutatási módszert alkalmaztam. 

Legfontosabb kritériumnak a tárgyilagosságra és tudományos megalapozottságra való 

törekvést, a rendszerszemléletű megközelítést, valamint az analízisekre és a szintézisekre 

épülő következtetések kialakítását, a tudományos tételek igazolását tartottam. 

A disszertáció vertikális és horizontális összefüggéseinek felépítésére, a célok, a 

módszerek és a tudományos eredmények kohéziójának megtartására egyaránt nagy hangsúlyt 
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helyeztem. Munkám folyamán főleg az indukció és az analógia eszközét használva a 

következő módszerekkel dolgoztam: 

Elemeztem és feldolgoztam a Magyar Tartalékos Szövetségében, a NATO Tartalékos 

Tisztek Szövetségében, valamint önkéntes tartalékosként szerzett tapasztalataimat. 

Tanulmányoztam és feldolgoztam a témához kapcsolódó hazai és külföldi írott és 

elektronikus szakirodalmat (jogszabályokat).  

Konzultációt folytattam a témában jártas hazai és külföldi szereplőkkel.  

Aktívan részt vettem a területtel kapcsolatos kutatásokban, előadásokon, 

konferenciákon, és bedolgoztam az ott szerzett ismereteket, tapasztalatokat.  

Számos kérdés vizsgálatánál alkalmaztam összehasonlító módszereket; ez elsősorban a 

NATO-tagállamok gyakorlatának tanulmányozásánál bizonyult eredményesnek. 

A jelzett szintetizáló munkát nagymértékben támogatta, hogy kutatási témám 

részeredményeit széles körben elérhetően, több folyóiratban is publikáltam. Eredményeimet 

felhasználtam a Magyar Tartalékosok Szövetségében végzett munkám során és az egyetemi 

oktatási tevékenységemben is. 

AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE  

A kutatási célokkal összhangban, értekezésem hat fő szerkezeti egységre tagozódik. 

Az első fejezetben a NATO Tartalékos Tisztek Szövetségének feltárásával 

ismertetem, mit értenek tartalékos szövetség alatt a NATO-ban. Megfogalmazom a tartalékos 

szövetségek legfontosabb karaktervonásait az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében. 

Bizonyítom, hogy az önkéntes haderőben miért van fokozottan szükség tartalékos 

szövetségekre. Levonom a magyar vonatkozású tanulságokat. 

A második fejezetben feltárom a CIOR testvérszervezetét a NATO Tartalékos 

Egészségügyi Tisztek Szövetségét (Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de 

Réserve – CIOMR). A szervezet érdekessége, hogy egy hagyományosan tartalékos 

vonatkozású területre szakosodott, amely előtt izgalmas kihívások állnak az önkéntes haderők 

és a válságreagáló műveletek korában. A magyar védelem-egészségügy számára tanulságokat, 

következtetéseket és javaslatokat fogalmazok meg.  

A harmadik fejezetben – az előzőekre támaszkodva – a jelentősebb és magyar 

szempontból legrelevánsabb nemzeti tartalékos szövetségek feltárásával illusztrálom a 

NATO-ban tapasztalható főbb trendeket. Tanulságok levonásával igyekszem segíteni a 

magyarországi útkeresést a megújult ÖTR keretei között. 
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A negyedik fejezetben további, kisebb nemzetközi tartalékos szövetségeket vizsgálok 

meg, amelyekben több NATO tagállam is található, bár számos tagjuk nem tartozik az Észak-

atlanti Szerződés Szervezetéhez. Felvázolom a nemzetközi tartalékos integrációkban várható 

trendeket, ezek várható kihatását hazánkra. 

Az ötödik fejezetben feltárom a Magyar Tartalékosok Szövetségét, és elemzem 

tevékenységét. A leírtakat összevetem a NATO-ban bevett gyakorlattal, javaslatot teszek arra, 

hogy milyen ottani tapasztalatokat lenne célszerű adaptálni nálunk is. Bizonyítom a tartalékos 

szövetség hazai létjogosultságát. Javaslatot teszek a további fejlődés irányaira az új ÖTR 

körülményei között. 

A befejezésben összegzem kutatómunkám következtetéseit és az elért eredményeket, 

emellett javaslatot teszek ezek hasznosítására. Megmutatom azt is, mely területek és feladatok 

igényelnek további kutatásokat. 

A KUTATÓMUNKA ÖSSZEGZÉSE  

Értekezésem elkészítése folyamán nagyban motivált a téma aktualitása és fontossága. 

Terjedelmi okok miatt törekedtem nem kitérni a témához kapcsolódó, azon területekre, 

amelyeket előttem mások már kidolgoztak (pl. maga az önkéntes tartalékos rendszer; a 

tartalék erők helye, szerepe, működésének aspektusai a magyar nemzeti haderőben; a magyar 

haderő tartalékos rendszerének történeti áttekintése; az önkéntes tartalékos szolgálat a 

nemzetközi kitekintés tükrében; az önkéntes tartalékos munkáltatói támogató program stb.). 

A fejlettebb, önkéntes haderőkkel régebb óta rendelkező, expedíciós képességekre 

hangsúlyt fektető NATO-tagállamok gyakorlatán keresztül feltártam, hogy napjainkban 

felértékelődőben van a tartalékosok szerepe. A haderő és a társadalom közötti hidat a 

sorkatonák kiesésével mára leginkább a tartalékosok és a tartalékos szövetségek képezik. A 

csökkenő katonai költségvetések mellett az önkéntes haderő tartalékosait ma már inkább 

„részmunkaidős” önkéntes katonáknak tekintik, akik olyan beosztásokat látnak el, amelyeket 

békeidőben nem szükséges „teljes állású” (hivatásos, szerződéses) állományviszonnyal 

rendelkező katonákkal betölteni. Ezen beosztások jelentős részére a haderő eleve nem képez 

szakembereket, így a hivatásos beosztásokat is többnyire a polgári oktatásból kikerült 

szakemberekkel tölti be: orvos, pszichológus, jogász, médiaszakember, tolmács stb.  

 Ebben a helyzetben egyre nagyobb érdeklődés kíséri a tartalékos szövetségek 

tevékenységét, amelyek fokozott figyelmet szentelnek ennek az állománycsoportnak, akkor is, 

amikor ezek a katonák nincsenek a haderő tényleges állományában. Ezek a szövetségek – a 
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társadalmi szervezetekre jellemző keretek között – lehetőséget biztosítanak a tartalékosok 

katonai ismereteinek gyarapítására, fizikai állóképességük javítására, segítenek a toborzásban, 

és a védelmi tudatosság növelését is magukra vállalják.  

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

Kutatásaim, és az értekezésben leírtak alapján új tudományos eredményeimnek 

tekintem az alábbiakat: 

1. A hazai – valamint a nemzetközi – viszonylatban elsőként tártam fel és 

rendszereztem egy tudományos igényű, összefoglaló munka keretében, a tartalékos 

szövetségek szerepét, tevékenységét a NATO-államokban. 

2. A történelmi tapasztalatokból és a külföldi gyakorlatból kiindulva, a hazai, valamint 

nemzetközi területen elsőként igazoltam, hogy miután a tartalékosok, önkéntes 

tartalékosok csak az év korlátozott részében kerülnek tényleges állományba, ezért 

egy társadalmi szervezet alkalmas leginkább arra, hogy a fennmaradó időben is 

együtt tartsa őket. Bizonyítottam, hogy egy ilyen szervezet képes biztosítani a 

tartalékosok testületi jellegű integráltságát, ezzel garantálva azt a morált, 

normarendszert, ami az írott szabályokon túli, fontos támogatója a sikeres feladat 

végrehajtásnak. 

3. A tapasztalatokból és a külföldi gyakorlatból kiindulva elsőként igazoltam, hogy az 

önkéntes haderőkkel rendelkező NATO-tagállamokban – a sorkatonák kiesésével – a 

tartalékos szövetségek kiemelt szerepet játszanak a haderő és a társadalom közötti 

kapcsolattartásban, biztosítják az önkéntes tartalékos rendszer társadalmi 

elfogadottságát. 

4. A tapasztalatokból és a külföldi gyakorlatból kiindulva elsőként bizonyítottam, 

hogy a NATO-tagállamokban a nemzeti tartalékos szövetségek látják el a 

tartalékosok két bevonulás közötti együtt tartását, míg a nemzetközi tartalékos 

szövetségek ugyanezt nemzetközi keretek között biztosítják. 

5. A kutatásaim alapján rámutattam , hogy a Magyar Tartalékosok Szövetségét 

adekváttá lehet tenni arra, hogy megfeleljen az önkéntes haderő és az önkéntes 

tartalékos rendszer kihívásainak. 
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JAVASLATOK  

Javasolom, hogy a honvédelmi vezetés a jelenleginél jobban éljen a Magyar 

Tartalékosok Szövetségében rejlő lehetőségekkel az önkéntes tartalékos rendszer, valamint a 

Magyar Honvédség és a társadalom közötti párbeszéd kapcsán. 

Javaslom, hogy a HM és a MATASZ évente koordinált terv alapján működjön együtt 

ezekben a kérdésekben. 

Olyan körülményeket kell teremteni a MATASZ-ban, hogy az megfeleljen az 

önkéntes haderő és az önkéntes tartalékos rendszerből adódó kihívásoknak.  

A Magyar Tartalékosok Szövetségében szakítani kell a korábbi pótcselekvésből adódó 

profil kialakítással és a NATO-államokban bevett trendeknek megfelelően a valódi 

tartalékosokra kell helyezni a hangsúlyt. A MATASZ szervezetét jobban kell a haderő 

szervezetéhez igazítani, különös tekintettel a klasszikus tartalékos területekre (pl.: hadijog, 

védelem-egészségügy, CIMIC stb.). 

Az önkéntes műveleti tartalékosok nemzetközi integráltsága szempontjából jobban 

kell élni a nemzetközi tartalékos szervezetek, elsősorban a CIOR és a CIOMR, kínálta 

lehetőségekkel.  

A MATASZ-nak meg kell céloznia, a kiemelten közhasznú státuszt. 

A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA  

A dolgozat – elsősorban – az új tartalékos koncepcióval, a NATO-val, a haderő és a 

társadalom kapcsolatával foglalkozó katonai és politikai vezetőknek, szakembereknek és a 

Magyar Tartalékosok Szövetsége számára nyújthat segítséget. Úgy vélem, munkám több 

része hasznosítható a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen történő oktatásban. 

Tágabb értelemben a haderő demokratikus kontrolljával, a Magyar Honvédség körül 

tevékenykedő társadalmi szervezetek ügyeivel foglalkozó politikusok, biztonságpolitikai, 

katonaszociológiai szakértők, kutatók munkáját segítheti.  
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09:09) 

5. UJHÁZY László: Híd a haderő és a társadalom között; 

http://honvedelem.hu/cikk/24412/hid-a-hadero-es-a-tarsadalom-kozott (2011.02.21. 

09:29) 

6. UJHÁZY László – VASTAGH László: Európai tartalékos tisztek konferenciája 

Gödön; http://honvedelem.hu/cikk/25647/europai-tartalekos-tisztek-konferenciaja-

godon (2011.04.30. 12:52) 

Országos szintű tudományos pályázat 

1. KLADEK András – KOROKNAY Csaba – KUTI Ferenc – MOLNÁR Ferenc – 

UJHÁZY László: „Haderő-átalakítás 2004” pályázat, Az önkéntes tartalékos 

munkáltató támogató program; 1–43. old.; megjelent: Hadtudományi Tájékoztató, 

Budapest, 2005., 73–84. old. ISSN 1419-7758 
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UJHÁZY LÁSZLÓ ŐRNAGY SZAKMAI ÉLETRAJZA  

 
Személyi adatok 
 
Születési adatok:  Budapest, 1963. 03. 30. 
Lakcím:  1026 Budapest, Érmelléki u. 9. I/1. 
Telefon:  06-30-352-2179, HM 29-495 
E-mail: ujhazy.laszlo@zmne.hu 
 
Iskolai végzettség 
  
2005–2008  ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola, biztonságelméletek 

tudományszak, PhD hallgató (abszolutórium)  
1991–1992   Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, tartalékos tiszti képzés 
1984–1989 ELTE BTK történelem – angol nyelv és irodalom szak 

 
Fontosabb tanfolyamok 
 
2009. 01. 05–02. 06. ECDL FULL tanfolyam, Budapest, ZMNE 
2008. 12. 08–12. 10. CIMIC funkcionális szakértői felkészítés, Budapest 
2008. 06. 16–06. 19. NATO System of Systems Analysis (SoSA) Training Seminar, 

Budapest, ZMNE  
2008. 03. 03–03. 14. Települő összhaderőnemi kötelék parancsnokság tréning  
 (DJF HQ Training), Brunssum, Hollandia 
2007. 12. 04–12. 06. CIMIC funkcionális szakértői felkészítés, Budapest 
2007. 03. 05–03. 16.  Angol nyelvi készségek törzstiszteknek tanfolyam (SOC), 

Zágráb, Horvátország 
2006. 11. 13–11. 15. CIMIC funkcionális szakértői felkészítés, Budapest 
2005. 12. 12–12. 16. CIMIC funkcionális szakértői alapfelkészítés, Budapest 
2005. 09. 18–09. 30.  NATO törzstiszti katonai terminológiai tréning (SOMTT), 

Szkopje, Macedónia 
2004. 10. 04–10. 22. Nemzetközi katonai megfigyelő tanfolyam (IMOC), Szolnok 
2004. 04. 26–05. 07. Nemzetközi biztonságpolitikai tanfolyam, Budapest, ZMNE 
 
Nyelvtudás 
 
Angol: angol szakos egyetemi diploma, 
 „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga és STANAG 4.4.4.4. 
Német: „C” típusú középfokú nyelvvizsga (ARMA) 

és STANAG 2.2.2.2. 
Orosz:  „C” típusú középfokú nyelvvizsga (ARMA) 
Latin: „C” típusú alapfokú nyelvvizsga 
 
Számítástechnikai ismeretek 
 
2009 ECDL FULL bizonyítvány 
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Szakmai pályafutás 
 
Főfoglalkozások 
 
2009– ZMNE KLHTK Hadtudományi Alapozó Intézet,  
 Katonai Vezetéstudományi Tanszék – egyetemi tanársegéd  
2004–2009 ZMNE Nyelvi Intézet BKNYK, angol katonai szaknyelvi oktató  
1996–2004 Biztonságpolitikai szakértő, katonai szaknyelvre szakosodott 

szabadfoglalkozású tolmács, nyelvtanár  
1992–1996  HM Hadtörténeti Intézet – tudományos munkatárs (hadtörténész) 
1989–1992 Budapesti Közgazdasági Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok  
 Tanszék – tanársegéd 
 
Mellékfoglalkozások 
 
1992–1994 Külkereskedelmi Főiskola Angol Tanszék – óraadó 
1990 OSZK–Magyarságkutató Intézet – szerződéses kutató 
1990 ELTE TFK Angol Tanszék – óraadó 
1989 Külkereskedelmi Főiskola Angol Tanszék – óraadó 
 
Katonai pályafutás 
 
2009. 09. 01. szerződéses állományba véve 
2002. 11. 13–2004. 09. 30. az ország első önkéntes tartalékosaként z. log. tiszt az MH  
 Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezrednél 
2001. 08. 27–09. 21. tartalékos a „DELTA 2001” gyakorlaton 
1999. 09. 13–10. 05. ejtőernyős–tartalékos átképzés (12 ugrás), Szolnok 
1994. 05. 16–06. 03. tartalékos továbbképzés, Tápiószecső 
1991–1992  sorkatonaként tartalékos parancsnoki hallgató a Bolyai János 

Katonai Műszaki Főiskolán 
1983–1984 sorkatona Gyálon 
 
Előléptetések 
 
2000. 03. 15-vel  t. őrnagy (2009. 09. 01-vel sz. őrgy.) 
1996. 05. 21-vel  t. százados 
1994. 06. 03-val  t. főhadnagy 
1994. 01. 01-vel  t. hadnagy 
1992. 02. 13-val  t. alhadnagy 
 
Kitüntetések 
 
2007 „Honvédelemért” kitüntető cím, I. osztály 
2003 „Honvédelemért” kitüntető cím, II. Osztály 
 
Egyéb 
 
2006 „B” típusú nemzetbiztonsági átvilágítás 
1999 „B” kategóriájú jogosítvány 
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Társadalmi szervezetekben betöltött tisztségek 
 
2005– Magyar Hadtudományi Társaság, Kiss Károly Hadtudományi és 

Biztonságpolitikai Szakosztály (tag) 
2000–2005; 2010– CIOR (NATO Tartalékos Tisztek Szövetsége), alelnök 
2001–2005 Magyar Tartalékosok Szövetsége, elnökhelyettes 
1999–2000 Tartalékos Katonák Országos Egyesülete, alelnök 
 
 
Budapest, 2011. augusztus 25. 

 

 Ujházy László sz. őrnagy 
 


