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A KATONAI PÁLYASZOCIALIZÁCIÓ NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGÁRÓL

(FROM SOME PECULIARITIES OF THE MILITARY PROFESSION SOCIALISATION)  

Mottó: A megfelelés elve lényegében azt a kívánatos viszonyt fejezi ki, mely szerint minél tökéletesebb a szemé-
lyiség és a munka jellegzetességeinek kölcsönös alkalmassága, annál megalapozottabb az értékes, eredményes 
és egyben tartósan harmonikus munkavégzés valószínűsége.(Csirszka, 1985:13.)

Bármely szervezet optimalizált működésének kardinális eleme a hatékony humán erőforrás gazdálkodás, 
fejlesztés. A hadsereg modernizációja, a szövetségi stratégiához illeszkedés, a folyamatosan változó tár-
sadalmi-gazdasági környezeti hatások a civil- és katonaszakmai tudás fejlesztési igénye mellett az életpá-
lya késztetések alakulását is befolyásolják. A korszerű tisztikar hivatásos testület, a modern katonatiszt 
pedig hivatásos szakember.[Huntington, 1994:13) A katonai életpályára felkészítés, a pályaszocializációs 
folyamat sajátosságainak ismerete a felkészült, hivatását büszkén és felelősségteljesen gyakorló humán 
erő beválását, a pályakötődés erősítését, végső soron a professzionális haderőkultúra fejlesztését befo-
lyásoló jelentős tényező. 

Effective human resource management and development are essential elements of the optimised opera-
tion of any organisation. The modernisation of the armed forces, complying with the federal strategy, the 
continuously changing social-environmental effects, besides the requirement to develop civilian and mil-
itary professional knowledge, influence professional career path inclinations as well. “The modern officer 
corps is a permanent body, and the modern officer is a professional expert”. (Wilbert, 1976:56) Prepara-
tion for a military career and familiarising with the characteristics of the career socialization process are 
significant factors that influence the proving fit of the human forces that are well-prepared and that prac-
tice their profession proudly and with a sense of responsibility. They also influence the strengthening of 
the attachment to the career and eventually, the development of the professional military culture. 

BEVEZETÉS

A szocializáció fogalma, ami az emberi viselkedésminták szociokulturális hátterét, típusait, rétegződését írja le, a 

XIX. században ágyazódik be a társadalomtudományok terminológia készletébe. A szocializáció az egyén társa-

dalmi lénnyé válásának folyamatát jelenti, keretezi a társas viszonyok, a társadalmi hatások és kulturális jelentés-

világok strukturált beépülését a személyiségbe. A szocializáció a születéstől az elmúlásig tart az életformák, a vi-

selkedésmódok és az interperszonális kapcsolatok permanens változása következtében. 

A pályaszocializáció [másképpen: foglalkozási szocializáció (Wilbert, 1976:56)] a felnőttkor, a szociális érettség 

elérése, a személyiség stabilizálódásának időintervallumában helyezhető el. A felnőttkor az emberi élet leghosz-

szabb periódusa, melynek során az egyén számos új társadalmi szerepet sajátít el az őt érő, jellemzően mikro-

környezeti hatásokra reagálva, a társas mezőkben formálódó kapcsolati hálózatokban. 

A pályaszocializáció a társadalmi integrációs folyamat egy rétegének tekinthető, amely a pályairányultság kialaku-

lását követő képzési ciklust átívelve zajlik az ifjúkortól az időskor kezdetéig, hogy végül a munka világában telje-

sedjék ki. Az egyén elsajátítja a munkavégzéshez szükséges ismereteket, az általános és kulcs kompetenciákat 

(képességeket, készségeket), valamint  a funkcionális munkakompetenciákat, mint például a rugalmasságot, a 

kreativitást, az önálló döntéshozatalt, a magabiztosságot, a kritikus szemléletet, a lehetőségek feltárását, a fele-

lősségtudatot és a cselekvőképességet. 
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A képzés és a képességek kialakulásának szimbiotikus kapcsolata evidens. Az általános műveltség elérését cél-
zó közoktatás az alap kompetenciakészlet kialakításában vesz részt. Az  alapkompetenciák esélyt biztosítanak 
arra, hogy az egyén magasabb rendű kulcs- és szakmaspecifikus kompetenciákat sajátítson el, kialakítsa isme-
ret, és morális normarendszerét. Amennyiben az alapkompetenciák nem, vagy csak részben lelhetők fel, akkor 
nem fejlődhetnek ki, illetve nem fejleszthetők a jártasságok és készségek, illetve a motivációs személyiségkom-
ponensek. Az alapkompetenciák hiányában az egyén képtelen lesz konstruktív, sikeres szakmai életpályát folytat-
ni. 

A szakmaspecifikus (funkcionális) kompetenciák kialakításának színtere: 
a szakképző intézmények, valamint a felsőoktatás

A kompetenciák harmadik csoportja a  kulcs kompetenciák (például a kommunikációs képesség, a kooperatív 
munkára való alkalmasság, a problémamegoldó készség, a tanulási- és teljesítmény-fejlesztési készség), ame-
lyek a munkaszervezet, a szervezeti stratégia céljait támogatják. Ezek részben a munkaszervezeten kívül, rész-
ben azon belül alakulnak. A kulcskompetenciákra úgy kell tekintenünk, mint amelyek kellő szintű birtoklása stimu-
lálja a szakembert az élethosszig történő tanulásra, a szociálisan értékes és eredményes karriercélok megvalósí-
tására, a megfelelő munka(hely) megtalálására, a közösség megbecsülésére. A kulcskompetenciák – az általá-
nos aktivitási szükségletekre ráépülve – kellő hajtóerőt jelentenek a kitűzött életprogram valóra váltásához. 
A szakirodalomban a kulcskompetenciák sokféle értelmezésével és eltérő preferenciák alkalmazásával találkoz-
hatunk. Ez a jelenség a kompetencia összetettségével, pedagógiai, andragógiai, pszichológiai dimenziójával ma-
gyarázható. 
A kulcskompetenciák közé mindenekelőtt a következők sorolhatóak (QCA): 

− számolástechnika; 

− kommunikáció; 

− saját tanulási folyamat megszervezése és fejlesztése; 

− e-kommunikáció; 

− problémamegoldás; 

− kooperáció, illetve együttműködés. 
A kompetencia-térkép a katonai műveletek végrehajtásához további affektív, fejlesztést igénylő tulajdonságokkal 
való kiegészítést igényel, mint például a flexibilitás, a kreativitás, az önálló információszerzés, -feldolgozás és -to-
vábbadás képessége, valamint a csapatmunkára való alkalmasság. 
A pályaszocializációs folyamat mentális eredményeként említhető még a választott hivatáshoz, a stabil értékren-
den alapuló életvitelhez szükséges pszichés és szomatikus terhelhetőség megjelenése is. 
A katonai pályaszocializáció praxeológiájában a személyiség fejlődése, az orientáció, a képzés, az azonosulás, a 
beilleszkedés, és a beválás a hivatásjellemzők által erőteljesen meghatározott. A folyamatot a katonai oktatási in-
tézményben, majd a munkaszervezetben, és a külföldi szolgálat során multikulturális környezetben végzett tevé-
kenységek befolyásolják. A katonai szocializáció végigkíséri a hadsereghez köthető teljes életpályát. Írásomban a 
katonai pályaszocializációs folyamat néhány sajátosságára hívom fel az olvasó figyelmét. 

A PÁLYASZOCIALIZÁCIÓ SZAKASZAI KATONAI KÖRNYEZETBEN 

A pályaszocializáció pszichikus hatások által vezérelt folyamatai alapvetően tematikus időintervallumokra szaka-
szolhatók  katonai  környezetben is:  a pályairányultságot  alakító orientáció  meghatározza  a pályaválasztást,  a 
szakmai és kompetencia képzés irányát. Mindez elvezet a pályakezdéshez, majd a beválási szakaszt követően a 
hivatás gyakorlásával zárul a folyamat. Az objektív szakaszok a valóságban csak a legritkább esetben mutatnak 
éles határokat, a legtöbbször egyénenként különböző átmeneti sávokban történik a fejlődés. (Csirszka, 1985:315)
A katonai pályaszocializációt az a sajátos körülmény határozza meg, hogy az egyén munkája során fegyveres 
testületben lát el közszolgálatot. 
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A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉRLELŐDÉSE, PÁLYAVÁLASZTÁSI DÖNTÉS 

A pályavízió különböző társadalomkörnyezeti befolyások (például a család, az oktatási rendszer, a vonatkoztatási 
csoport, a választott példakép, a divatos szakmák), és az egyéni érdeklődés, beállítódás együttes hatására for-
málódik, és a pályaválasztásban ölt formát. A pályaszocializáció első konkrét lépése a pályaválasztás. Vajon mi 
motiválja a professzionális katonai életpályát választó fiatalokat, amikor közismert a civil szektor proteszt hangula-
ta a hadsereggel szemben? Valószínűleg többféle válasz is adható, például a haza védelmének ideája; a magas 
szintű szakmatanulás lehetősége; új kihívások, és karrier vagy éppen a más lehetőség hiánya. 
A kérdés széleskörű elemzést igénylő megválaszolása még várat magára. Ezzel együtt úgy vélem, a társadalmi 
közvélekedésben ma a honvédelem emocionális töltete háttérbe szorul a társadalmi jelleget felváltó foglalkozási 
szerep professzionalizmusa mellett. 

A SZAKMAI ÉS KOMPETENCIA-KÉPZÉS 

Tanulmányai alatt a szakmai képzéssel egyidejűleg az egyén elsajátítja a hierarchikus szerveződésből eredő for-
mális szabályokat. A kívánt katonai viselkedési és tevékenységrepertoár elérésének pedagógiai eszközei: a szi-
lárd meggyőződés formálása, a gyakorlás és az újszerű viselkedésformák életvitelszerű elsajátíttatása. Termé-
szetesen a szakmai képzés maga is a szocializáció eszköze, de a teljes pályaérettség elsősorban a személyes 
kompetenciák fejlesztése révén érhető el. A pályaérettség a katonai hivatás sikeres gyakorlása  szempontjából 
olyan minőségű felkészültséget jelent, amely a sikeres pályabeválás előfeltétele. 

A PÁLYAADAPTÁCIÓ 

A pályakezdés az új szakmai, szociális közegbe integrálódást meghatározó mozzanat. Ebben az időszakban az 
egyén pályabeválásának esélyei  a napi gyakorlatban kerülnek megmérettetésre, s a szakmai eredményesség 
függvényében alakul a komfortérzet. Ez rendkívül fontos tapasztalati periódus, ugyanis a sikeres pályakezdés a 
pályamegtartás és a hivatástudat pillérévé nemesedik. Ám amennyiben konfliktusokkal, kudarcélményekkel ter-
helt, kiválthatja a szakma iránti közömbösség kialakulását, a rekonverziót. 

PÁLYAÉRETTSÉG, BEVÁLÁS 

Akkor beszélhetünk eredményes pályaszocializációról, vagyis beválásról, amikor a katonában már kialakult a hi-
vatástudat, a professzió gyakorlásához kapcsolódó beidegződések rendszere. 

A PÁLYAKEZDÉS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI ASPEKTUSAI 

A Magyar Honvédség rendeltetését, norma- és célrendszerét, feladatait a Nemzeti Katonai Stratégia egyértelmű-
en definiálja. A szocializációs folyamat a katonai képzésbe kapcsolódással a Magyar Honvédség, mint speciális 
társadalmi szervezet  kultúrájában veszi  kezdetét.  Ebből  következően nyilvánvaló,  hogy a pályaspecifikációt a 
szervezet rendeltetéséből adódó feladatok végrehajtása, az azokra történő optimális felkészítés és a készenlét 
határozza meg. Ezek a feladatok alapvetően: 

− a haza függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi  javainak külső támadással 
szembeni fegyveres védelme; 

− a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek – különösen a kollektív 
védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok – teljesítése; 

− közreműködés az arra kijelölt és felkészített erőkkel a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai felada-
tainak ellátásában; 

− a befogadó nemzeti támogatás katonai feladatainak ellátása. 
A feladatok sokrétűsége alapos, jól rendszerezett tudást igényel; az ismeretek alkotó, kombinatív alkalmazásának 
képességét, azaz jártasságot feltételez, különösen a békefenntartó műveletek során. Ennek megfelelően a kép-
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zés kiemelkedően fontos területei: a katona elkötelezettségének kialakítása, a katonai célrendszerrel való azono-
sulása, szakmai tudásának, személyes és társas kompetenciáinak kibontakoztatása és felkészítése a különleges 
helyzetek kezelésére. 

Az önkéntes állomány felkészítése a követelmények teljesítésére, az eredményes beilleszkedésre akkor tekinthe-

tő teljes körűnek, ha a képzés a szakmai tudástartalom elsajátítása mellett mentális elemeket is tartalmaz. 

A katonai szervezetbe újonnan bekerülők beilleszkedésének szervezett támogatása a katonai életpálya kiteljese-

déséhez szükséges első szocializációs törekvés. Ez minden esetben fontos lenne, függetlenül attól, hogy a pálya-

kezdő rendelkezik-e szervezeti tapasztalatokkal. A hadsereg mentálhigiénés kultúrája azonban ― az alapkikép-

zés−BSc-képzés−MSc-képzés folyamába épített személyiségfejlesztő törekvései ellenére ― nem ismeri (f)el a 

svéd példából  is ismert  mentoring rendszer  szervezetszerű működtetésének előnyeit,  mely a bizalom−elfoga-

dás−mintakövetés értékhármas alakításával komoly támogatást jelentene a pályakezdés szakaszában. A mentor-

szerep azt is jelenti, hogy mint vezető, elsősorban a jövőkép megrajzolásával, a közös értékrend építésével, a te-

vékenységek közös cél érdekében való összehangolásával, személyes példamutatással irányít. Képes aktív hall-

gatásra, vagyis arra, hogy a segítés szándékával hallgassa a problémákat, véleményeket, ötleteket, majd értékel-

je a belső információt. Egy jó mentor jelentősen növelheti a személyes elégedettséget, valamint pozitívan befolyá-

solhatja az egyén szervezeten belüli előrejutásának irányát és sebességét. 

A katonai szervezet hierarchikus szerveződése, a parancs végrehajtásának, valamint a személyiség alávetésé-

nek képessége mellett az állomány tagjai alapértékként interiorizálják a feladatért, önmagáért és társai iránt tanú-

sított felelősségvállalást, a szervezeti lojalitást. Ahhoz, hogy ezen értékek a feladat végrehajtásának természetes 

együtthatóivá váljanak, az önkéntes katonának a pályakezdés pillanatától kezdve meg kell kapnia a beosztásá-

nak, feladatának, szervezeti  beágyazódásának megfelelő információt. A kommunikációs csatornákon keresztül 

részesül abban a mentális támogatásban, odafigyelésben, mely segíti a harmonikus beilleszkedésben. A munka-

helyi kommunikációs háló működőképessége, őszintesége elsődleges a csoportkonformitás kialakulásában, így a 

hivatáshoz való kötődés kiemelkedő motivátoraként értékelhető. 

A pályakezdő fokozott elvárásokkal, lendülettel és bizonyítási vággyal kezdi meg munkáját. Ez a nyitott, motiváci-

ó-gazdag időszak eredményesen használható fel a szervezet belső értékrendjének megismertetésére és elfogad-

tatására. Az értékek, célok megismerése és a velük való korai azonosulás révén hosszú távra elköteleződhet a 

szervezeti célok végrehajtása iránt, növekedhet az önfejlesztés iránti igénye. 

A beilleszkedés támogatásakor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a honvédségi feladatok egyidejűleg több-

féle szervezeti struktúrában, tevékenységi mezőben zajlanak. A modern hadseregben a katonai professzió koráb-

bi  társadalmi  csoportjellegét  a  foglalkozási  csoportjellemző  váltja  fel.  A  hierarchia  ennek  megfelelően  a 

háborús/béketámogató műveletekben a katonai szervezet mintájára szerveződik, védelmi időszakban akár cél-

projekt csoportokban, akár a „civil” szakmának megfelelő munkacsoportokban. A hierarchiaszerveződés inhomo-

genitása szerepfeszültséghez, súlyosabb esetben szerepkényszerhez vezethet. 

A flexibilis személyiségkomponenssel felvértezett katona elkerülheti a szerepkényszer kialakulását, melyet a fent 

említetten kívül előidézhet a nem megfelelő felkészültség a betöltött státuszra, vagy a szervezeti, a szakma-kultu-

rális és technológiai  változások következtében törvényszerűen bekövetkező ismeretavulás is. A teljes katonai 

életpálya a modernizált hadseregben ismétlődő státusz- és szerepváltozásokkal járhat. 

AZ ÉRZELMEK SZEREPE A KATONAI PÁLYASZOCIALIZÁCIÓBAN 

A katonai életpályával kapcsolatban érzelmeket emlegetni a közvélekedés szerint „férfiatlan” dolog. Amennyiben 

eltekintünk attól a ténytől, hogy a korszerű haderő állományában folyamatosan növekszik a nők aránya, s így a 

fejtegetés oka-fogyottá is válhatna, axiómaként elfogadható, hogy az érzelmek befolyással bírnak az egyén gon-

dolkodására, viselkedésére: miért történne ez másképpen bármely fegyveres testületben? 

Az érzelem, a gondolkodás és a megismerés kapcsolatának kérdése nemcsak az ókori tudósokat foglalkoztatta 

― Aristoteles-től Szent Ágostonon, Descartes-on, Pascalon át Kantig ― hanem a nyugati filozófiai irányzatok tör-
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ténetén is végigvonult. (Forgas, 2001) Az érzelemkutatás eredményei azt mutatják, hogy az érzelmi kompetenci-

ák befolyásolják a pályabeválásban,  a munkahelyi  kompetenciák kialakításában nélkülözhetetlen megismerési 

funkciót, az információszerzés és -feldolgozás módját, s ezen túl jelentős szerepet töltenek be kiemelkedő teljesít-

mények elérésében. Vagy tekintsük a sikeres pályaszocializáció eredményeként interiorizálódott hivatástudat lé-

lektani szerkezetét. A pályavízió valósággá válásának feltétele az életpálya hivatássá emelése. A hivatást képvi-

selő értékrenddel történő azonosulás, a hivatás gyakorlása a személyiség kognitív és affektív funkcióinak együt-

tesében valósulhat meg. Az egészséges személyiség hivatástudata természetesen és életszerűen dinamikus, ér-

zelmekkel átitatott, és önmagán túl, a megvalósítás irányába mutat. (Csirszka, 1985:321) 

Az érzelmi kompetencia az érzelmi intelligenciára (EQ) támaszkodó tanult képesség, amely kiemelkedő munkatel-

jesítményt eredményez. Természetesen a magas EQ sem szofisztikálható, hiszen önmagában még nem garan-

tálja, hogy az egyén valóban elsajátítja a hivatása gyakorlásához fontos érzelmi kompetenciákat, csak azt, hogy 

erre kiváló esélyekkel rendelkezik. 

Bár az érzelmi kompetenciák részletes elemzése, a szervezet teljesítményét és az összhaderőnemi kultúraváltást 

alapvetően befolyásoló humán erő fejlesztési irányainak felrajzolásához szolgáltathat adalékokat, jelen írás tema-

tikus keretei nem nyújtanak erre lehetőséget. 

A kognitív és affektív kompetenciakészlettel felvértezett személyiség olyan jelentős befolyással bír az egyéni cse-

lekvésre, hogy annak megértése nélkül csak hiányos kép alkotható a szervezeten belüli viselkedéséről. Ennek 

okán, folytatva a személyiség érzelmi jellemzőinek vázlatos megközelítését, az alábbiakban a Daniel Golman el-

mélete mentén készült modellvázlat kerül bemutatásra, mely öt különböző érzelmi és szociális kompetenciát emel 

ki az általánosan elfogadott huszonötből (Goleman, 1998:448): 

− én-tudatosság: a pillanatnyi érzések felismerése, s e preferenciák felhasználása a döntéshozatalban; a 

saját képességek reális felmérése, és a megalapozott önbizalom; 

− önszabályozás: az érzelmek olyan módon való kezelése, hogy az előmozdítsa, ne pedig akadályozza az 

aktuális feladatvégzést; lelkiismeretesség, valamint a kielégülés késleltetésének képessége a célok köve-

tése során; készség a talpra állásra az érzelmi egyensúlyvesztések után; 

− motiváció: a legmélyebb indítékok mozgósítása a célirányos cselekvésben, hogy azok lendületet adjanak, 

fejlődésre sarkalljanak, és segítsenek kitartani a kudarcok és akadályoztatások közepette; 

− empátia: annak átélése, hogy mit éreznek mások, perspektíváik átvételére való készség, s a legkülönbö-

zőbb emberekkel való érintkezésre és egybehangolódásra való hajlandóság; 

− társas készségek: az érzelmek megfelelő kezelése az emberi viszonylatokban, valamint a társas helyze-

tek és kapcsolatrendszerek pontos megértése; az érintkezések zökkenőmentessége; mindezen készsé-

gek alkalmazása a meggyőzés és vezetés, a tárgyalások és a véleménycserék lebonyolítása során, az 

együttműködés és a csapatmunka érdekében. 

Az érzelmi kompetenciák úgy is csoportosíthatóak, hogy egy-egy csoport az érzelmi intelligencia egy bizonyos 

összetevőjére épüljön. A sikeres pályavitel szemszögéből elengedhetetlen kognitív kompetenciák megtanulásá-

hoz ezek az érzelmi intelligencia elemek rendkívül fontosak. Könnyen elfogadható ez a tétel, ha példával világít-

juk meg gyakorlati hasznát: 

− amennyiben  az  egyén  csekély  én-tudatossággal  rendelkezik,  könnyedén  túllép  saját  gyengeségein, 

ugyanakkor nem rendelkezik az erősségeinek ismeretéből származó magabiztossággal,  önbizalommal 

sem; 

− a megfelelő szociális készségek hiányában a vezető alkalmatlan a beosztottai inspirálására, csoportok 

vezetésére, a változás, a pályabeválás előmozdítására. 
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ÖSSZEFOGLALÁS

Az eredményes pályaszocializáció a pályaorientációval kezdődik. A folyamatot a személyiség összetevők mellett 

mikro-szinten a család, a civil vonatkoztatási csoport, a hadseregben érvényesülő életstílus; mezo-szinten a kato-

nai szervezeti kultúra, a vezetés értéknormái határozzák meg. A katonai szervezetbe való beilleszkedés (pálya-

szocializáció) eredményességét a segítő közreműködőkön kívül (oktató, elöljáró, csoporttagok, civil kapcsolatok) 

a következő szociokulturális és szociálpszichológiai organizáló tényezők érvényre jutása szavatolja: 

− azonosulás (identifikáció): a hivatásjellemzőkkel, az új szereppel; 

− alkalmazkodás (akkomodáció): az önfegyelem, az önszabályozó viselkedés kialakulása, megszilárdulása; 

− a személyiség kompetenciakészletének kiteljesedése (önálló felelősségvállalás, gondolati, cselekvési ön-

állóság); 

− a feladatok teljes elfogadása, a célok interiorizációja; 

− adekvát szakmai képzés, mentorálás; 

− a csoportnormák elsajátítása; 

− a mezo- és mikro-szintű szervezeti kultúra (széleskörű információáramlás, korrekt, fejlesztő célú teljesít-

ményértékelés, a saját hibából való tanulás lehetősége, kölcsönös bizalom és segítségnyújtás). 

Az elméleti fejtegetések holisztikus megközelítése, gyakorlati alkalmazhatósága szervezetszerű beválás vizsgá-

lat, illetve további empirikus vizsgálati eredmények birtokában lehetséges. 

Kulcsszavak: katonai hivatás, motiváció, felsőoktatás, szakképzés, humánerőforrás, tisztikar, alkalmasság, pálya-
választás.

Keywords:  military profession, motivation, higher education, vocational training, human resources, officer corps,  
competency, choice of career.
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