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AZ EGYÉNI KÉPESSÉGEK SZEREPE A HADERŐ MEGÚJULÁSÁBAN

INDIVIDUAL ABILITIES’ IMPORTANCE IN REFORMATION OF THE ARMIES

Az átalakult haderő szerkezeti működésének hatékonnyá tételéhez olyan személyi állomány kell, amely 
megtartva az eddigi „generalista” szerep jó tulajdonságait, képes felvállalni a „specialistát” igénylő be-
osztások kihívásait. A professzionális haderő minden beosztásában speciális tudással rendelkező, szak-
területéhez jól értő katonára van szükség, azonban a szervezeten belüli karrier befutásához meg kell őriz-
ni a szakmai mobilitás képességét is. Ez utóbbi szervezeti feltétele az egyes beosztások, munkakörök 
kompetenciaigényének meghatározása, az ehhez igazodó képzési feltételrendszer kialakítása. Egyéni fel-
tétel, a változási kényszer megértése, az elfogadásán alapuló nyitottság az új ismeretekre, új helyzetekre.

To activate the  transferred armies structural function it needs such ranks which, still having the good 
characteristics of being occupational generalists, is able to undertake the challenges of services that 
need specialists. In every status of the professional armies one must have knowledge for his/her own 
specialty,  although technical  mobility should be maintained for one having carrier  in  the system.  Its 
condition in general is to define competence of each station bill and to configure the education system 
for it. Its individual condition is to understand the compulsion of fluctuation as well as the opened way of 
accepting new store of learning and new situations.

AZ ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK KONVERZIÓS LEHETŐSÉGEI

A szervezet  sajátos  jellege  és feladatrendszere  elsősorban „specialistákat”  kíván  meg,  mivel  ezek  hatékony 

együttműködése révén lehet elérni a célkitűzésekben és elvárásokban szereplő szervezeti  képességek magas 

szintjét. A speciális képességek értelemszerűen csak meghatározott, „speciális” területen használhatóak fel, így a 

„több lábon állás” követelménye csak akkor teljesülhet, ha azonos időben több területen is rendelkezünk speciális 

képességgel, ami az átlagembert tekintve nehezen kivitelezhető, hiszen ahhoz, hogy valaki nagyon jó tudjon lenni 

egy területen, folyamatosan fejlesztenie kell magát, s ez általában felemészti energiáit. A törekvések és lehetősé-

gek között csak látszólagos ellentmondás van, hiszen a speciális képességeknek egyrészt különböző „szintjei”, 

másrészt eltérő összetevői vannak. A specialistákat jellemző „munkakör-specifikus” képességek hierarchikusan 

felépülő tudáskészletük legfelső szintjét jeleníti meg, ennélfogva az alatta lévő szintek „generális”, azaz egy bizo-

nyos körben általános tudásnak minősülnek. Minél lejjebb megyünk a szintek tartalmi összetevőinek vizsgálatá-

ban, annál szélesebb körben lehet felhasználni az adott szinthez kapcsolódó tudást és képességeket. A munka-

kör specifikuma határozza meg azt az elvet, amely alapján az egyes (munkakör betöltése szempontjából fontos) 

szegmensek összekapcsolódnak. Ezt az integrációs elvet a szervezet határozza meg olyan formában, hogy a po-

zíció betöltéséhez kritériumrendszereket kíván meg. Amennyiben a munkakört (beosztást) megpályázó személy 

rendelkezik a kritériumrendszerekben meghatározott képességekkel, valamint az ezek integrálásához szükséges 

képességgel, meg van az esélye, hogy sikeresen töltse be a munkakört. Az integráló elv az egyes képességek 

horizontális és vertikális kapcsolatrendszerét alakítja ki, jellemzően oly módon, hogy érvényesül közöttük az a szi-

nergikus hatás, amelynek révén a tudás „egyedivé” válik.

Mivel az egyes szintek inhomogének (s ez igaz a legfelső szintre is), az ott fellelhető „alkotórészek” egy másfajta 

elv szerinti csoportosításával elérhető, hogy a munkavállaló szükség esetén más munkakört is képes legyen sike-

resen betölteni.
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1. számú ábra: Az ismeretszintek egymásra épülése
(szerző által készített ábra)

2. számú ábra A munkakörök összetettsége
(szerző által készített ábra)

Az egyéni képességstruktúra ismerete lehetőséget biztosít arra, hogy a szervezet, illetve az egyén előtt álló kihí-

vások teljesítéséhez szükséges képességek minőségét meghatározza és megfelelő didaktikai támogatás mellett 

célirányosan fejlessze. Ennek megvalósításához feltétlenül szüksége van egy olyan, akár autodidakta módon ki-

alakított  értékelő rendszerre,  amely eredményeinek érvényességét nem csak saját maga, hanem környezete 

számára releváns elemei is elfogadnak. Természetesen ezen a helyzeten csak segíthet, ha ezt a rendszert az 

elöljáró, az érintettek egyetértésével alakítja ki, a kialakult eredményeket közösen értelmezik és értékelik, majd 

megegyeznek a további teendők tartalmában és sorrendjében. Az így elkészíthető fejlesztési terv egyrészt az ál-

talános képességek szinten tartására, fejlesztésére használható, másrészt a potenciális lehetőségek feltárásával 

lehetővé teszi az előre történő speciális felkészülést. A munkahelyi vezető (parancsnok) vagy annak a beosztot-

tak által is elfogadott megbízottja képet kaphat a beosztottak egészének „képességarzenáljáról”, amely adatok 

alapján feltárhatja mely területeken jellemző a képességek alacsony szintje, közösen lefolytatott „nem irányított 

interjúkon” keresztül meghatározhatja, melyek ennek a jelenségnek az okai, és milyen megoldási módozatai le-
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hetnek a célirányos fejlesztésnek. Ezen felül, az információk birtokában összegezheti a beosztottak által megfo-

galmazott fejlesztési igényeket, a szervezeti célokhoz leginkább kötődő (a lehetőségekhez mérten a nem kötő-

dő, de sokak által igényelt) fejlesztésre képzéseket, tanfolyamokat szervezhet, akár jutalom jelleggel is.  

A szervezet vezetőjének feladata a humán erőforrásokkal történő gazdálkodás, így a szakirányú szervezeti egy-

ségeken keresztül szerzett információkra és nyilvántartási adatokra alapozottan az alárendelt parancsnoki állo-

mány bevonásával neki kell döntenie a szervezeti egységen, illetve szervezeten belüli előmeneteli lehetőségek 

optimális felhasználásáról. Döntései meghozatala előtt, annak ellenére, hogy ő képviseli a szervezet érdekeit, cél-

szerű meghallgatni az egyének elgondolásait és elképzeléseit. A valósághű helyzet megközelítéséhez, hogy az 

igazságról szóljon, és ne csak udvarias formulaként szerepeljen a parancsnoki feladatok listáján, feltétlenül szük-

séges mindkét fél részéről az elvárható nyitottság, őszinteség.

Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, el kell készíteni a szervezet egyes munkaköreinek képességigényét, ezen felül 

minden egyes munkakör esetén meg kell határozni a várható kihívásoknak történő megfelelés jegyében a válto-

zások előrebecsülhető tendenciáját, annak lehetséges következményeit.

3. ábra A döntés háttere
(szerző által készített ábra)

A szervezet ezzel meg tudja teremteni azt a választékot, amelyet fel tud ajánlani azon munkavállalóinak, akik ed-

digi teljesítményükkel az átszervezések ellenére érdemesnek bizonyulnak a megtartásra. A valóban gondoskodó 

szervezet ennél többet vállal fel, megteremti a lehetőséget a szervezeten kívüli elhelyezkedésre, ehhez olyan in-

formációs bázist hoz létre a munkaerőpiac munkaadói oldalának együttműködésével, amely a potenciális elhe-

lyezkedési lehetőségek társadalmi (s talán EU) szintű adatbázisát kínálja fel választásra. Ehhez, legalább olyan 

szűrésre van szükség, amellyel meghatározhatók a haderőben dolgozók állománykategóriáira, illetve azok jellem-

ző munkaköreire vonatkozó szervezeten kívüli viszonyítási csoportok. Ez akkor oldható meg sikeresen, ha a had-

erő „lehámozza” a munkakörökről a katonai szervezet specifikus elvárás rendszerét. Valójában ez nem olyan ne-

héz feladat, mint amilyennek első ránézésre tűnik, ugyanis ha jobban megvizsgáljuk e munkaköröket, elsősorban 

az elvárásrendszer minőségében, a végrehajtás fizikai körülményeiben, és a formális szabályok (bürokratikus, 

magatartási, érintkezési) mint munkavégzési környezetben találunk jelentős eltérést (alapvetően a haderő javára), 

de a munkatartalom közel azonosnak ítélhető. 
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Tapasztalataim szerint1, annak a jelenségnek, hogy a haderőből kikerülő parancsnoki állomány jellemzően nem a 

katonai beosztásához hasonló munkakörben (vezetői) helyezkedik el első munkahelyként, három főbb oka lehet:

Az önbizalom hiánya: azoknál, akik valamilyen szintű vezetői, irányítói beosztásban dolgoztak a Magyar Honvéd-

ség berkein belül, az esetek nagy részében annak tulajdonítható, hogy vezetői teljesítményüket a viselt rendfoko-

zatnak és a betöltött beosztásnak, illetve az ezek mögött meglévő törvény által biztosított hatalmi háttérnek tudták 

be. Nem számoltak azzal (esetleg ilyen jellegű visszajelzést nem is kaptak sem beosztottaiktól, sem parancsno-

kaiktól), hogy személyes képességeik, magatartásuk és felkészültségük volt az, ami miatt elfogadták őket beosz-

tottaik vezetőnek, s ez volt az, ami minőségi munkavégzésre serkentette őket. Ez a gondolkodásmód meghatá-

rozta az általuk alkalmazott vezetési stílust is, amelyre a ridegség, merevség és szigorú szabálykövetés volt jel-

lemző. Hibáikat nyilvánosan nem ismerték el, hatalmi szóval törekedtek a parancsnoki tekintély fenntartására. 

Mivel életterük és vezetői tevékenységük alapeleme a haderő által biztosított hatalom, ennek hiányában elveszítik 

önbizalmukat, s inkább olyan területen vállalnak munkát, ahol nem kell emberekkel foglalkozni (sem beosztottak-

kal, sem ügyfelekkel) illetve ha mégis, akkor ezt privilegizált helyzetben, hatalmi források birtokában tehetik. Ilyen 

jellegű munkakör például a különböző technikai berendezések kezelője, a nevelőtanár, illetve a biztonsági őr. 

Szembesülés a sikertelenséggel: a háttér nagyban hasonlít az előzőhöz, annyi különbséggel, hogy a parancsnoki 

beosztásban  alkalmazható  kényszerítő-hatalmi  eszközcsoport  csak  olyan  "segítség"  a  beosztás  ellátásához, 

amelyet a folyamatosság biztosítására, a vezetési helyzetek „nehéz pillanataiban” célszerű alkalmazni. Ezeknek 

az embereknek vagy minden beosztásban eltöltött perc nehéz volt, vagy egyszerűen nem voltak képesek más 

eszközöket alkalmazni. Mivel szigorú „vakfegyelmet” tartottak, ezért ellenvetésnek helye nem volt beosztottaik kö-

rében, ellenvéleményeik megfogalmazását a tekintély csorbításának, a fegyelem lazulásának tekintették, amelyet 

megítélésük szerint, meg kellett torolniuk. Beosztottaikkal való kapcsolatukra a hűvös, hivatalos hangnem volt a 

jellemző, kreatív gondolkodásukat elnyomta, így azok rövid időn belül elhagyták az általa vezetett szervezeti egy-

séget, vagy rutinból, (a „futószalag” melletti munkára jellemző „értelemmentesen”) mechanikusan oldották meg 

feladataikat. A nyílt konfliktusok és az észrevételek hiányát saját vezetési stílusuk sikerének könyvelték el, ami to-

vább erősítette bennük a hitet, miszerint ez az eredményes vezetés titka. Kikerülvén a szigorú hierarchikus rend-

szerből, határozottságuk és „keménységük” rövid időn belül alsó illetve középszintű vezetői pozícióba segítette 

őket (az ilyen stílusú vezetőket kedvelik a gazdasági szféra szervezeteinek tulajdonosai és magasabb vezetői!), 

ahol pozíciójukban továbbra is a haderőben jól bevált módszereket akarták alkalmazni. Mivel új beosztottaik nem 

voltak olyan fegyelmezettek és tűrőképességük sem volt akkora, ezért nemtetszésüket akár szóban, akár tettek-

kel is kifejezték. A felszínre kerülő konfliktus kezelésére alkalmazott egyetlen módszer a megtorlás (büntetés, „ki-

rúgás”, megszégyenítés), aminek következménye a (civil szférában is) nyílt konfliktusok egy részének eltűnése 

lett, ezzel egy időben megjelent a szervezeti hatékonyságot csökkentő teljesítmény-visszatartás, információelhall-

gatás, lojalitáscsökkenés.

A gazdasági szférában a vezetőtől leginkább a teljesítmény fenntartását, illetve növelését várják el, ezért kudarcai 

okán az ő megítélése is romlott vezetőik szemében, immáron elveszítve teljes munkakörnyezetük megbecsülé-

sét. Szemléletükben az „ellenség” szerepét kezdetben a beosztottak töltötték be, később ez kiterjedt a munkatár-

sakra és felettesekre egyaránt. Ezt a típust jobb esetben sikertelensége arra ösztönzi, hogy olyan munkakört ke-

ressen magának, amelyben valamelyest sikereket érhet el, (az idő múlása, a technika és technológia váltása által 

jelentősen elkoptatott) szakmai kvalifikációja csak végrehajtói szintű beosztás betöltését teszi lehetővé, amelyben 

dolgozva szembesülnie kell a jó/rossz vezetői magatartással, ezzel újabb esélyt kapva a vezetővé válás folyama-

tának elkezdéséhez. Az ilyen típusba tartozók többnyire ismét valamilyen vezetők lesznek, de ekkor már nagy-

ságrenddel jobb minőségben látják el feladataikat, ami annak tudható be, hogy képességeiket tapasztalataik bir-

tokában alulról építik fel. Másik gyakran előforduló lehetőség az önállóvá válás, a vállalkozás indítása, amelynek 

1Az utóbbi években több olyan, volt parancsnokkal beszélgettem, akik nem vezetői beosztásban kezdték civil pályafutásukat. Az 
emlékek felidézése közben rendszerint szó esett arról, hogyan dolgoztak a hadseregben, milyen volt a kapcsolatuk a környeze-
tükkel. Meg kell jegyeznem, ellenpélda is van, néhány volt hivatásos katona viszont vezetői karriert csinált, meglehetősen rövid 
idő alatt. 
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eredménye lehet az (előzőekkel analóg) agresszíven törekvő, mást semmibe vevő, hatalom centrikus vagy pénz 

(-siker) orientált magatartás, illetve az önmagát „újraépítő”, másokra odafigyelő, aprólékos gonddal felépített és 

„ápolt”, szolid eredményeket produkáló vállalkozás.

Kiégettség: az ebbe a típusba tartozó volt parancsnok legjellemzőbb vonása az, hogy soha nem is kötődött a ha-

talomhoz, számára a parancsnoki beosztás csak nyűg volt. Valójában a szervezeti kötődésnek maximum érzelmi 

gyökerei voltak, igazából sohasem szerette mások felett gyakorolni a hatalmat. Beosztottait inkább munkatársnak 

könyvelte el, felelősséget nem érzett az ő tevékenységükért, így a velük kialakítandó kapcsolatot inkább a kétirá-

nyú megértésre alapozta. Valós követelményeket csak akkor támasztott, ha erre rákényszerítették, magatartását 

a következetlenség és a pártosság jellemezte. Vezetési stílusát tekintve liberális, amely számára annyit jelentett, 

mindenki végezze el azt, amivel megbízták, „őt lehetőleg hagyják békén”. Dicsérő és fenyítő jogkörével alig élt, 

akkor is inkább az érzelmei, mint az értelme vezérelték. Érdektelenségét felismerve beosztottai gyakran kihasz-

nálták, félrevezették, amelynek következményeit a jó kapcsolatok fenntartása ürügyén elkerülték. A felülről jövő 

teljesítménykényszer és tehetetlenségének következménye a munkája során adódó konfliktusok, veszekedések 

sorozata lett, amelyben addig sem nagy tekintélye további csorbákat szenvedett. Nem értette meg beosztottait, 

hálátlannak tartotta őket, hiszen bízott bennük, lehetőséget biztosított számukra az önálló feladat-végrehajtásra, 

mégis csalódást okoztak neki. Minden nap újabb „csatákra” készült, ennek megfelelően gondolkodva beosztottai-

val kapcsolatban „haditerveket” kovácsolt.  Munkatársaival (hasonló beosztású személyekkel) való kapcsolatai-

ban, azokat a potenciális „szövetségeseket” kereste, akiknek gondolkodásmódja közel állt az övéhez. A haderő 

elhagyásával elege lett az emberekből, számára mindegy mit dolgozik, lényeg az, hogy lehetőleg ne kelljen mun-

kája során kontaktusba kerülnie senkivel sem. 

A FELKÉSZÍTÉSI RENDSZER ANOMÁLIÁI

A haderőben megszerzett és alkalmazott ismeretek alkalmazhatóságát nagymértékben nehezíti az a közismert 

tény is, hogy szervezetünk technikailag és technológiailag jelentős lemaradásban van a hazai gazdasági és a civil 

szférától, s ekkor még nem beszéltünk a nyugati társadalmakban meglévő viszonyokról. Bármekkora is az, az 

erőfeszítés,  amelyet  a haderő technikai modernizációjára fordítanak, előreláthatólag, még optimista becslések 

szerint sem érjük el a hazai átlagot 6-8 éven belül. Nyilvánvalóan a hazai katonai képző intézmények sem képe-

sek felvenni a versenyt a piacképes tudás kialakítása tekintetében, egyrészt, mert a haderőnek olyan ismeretek-

kel felvértezett katonákra van szüksége, amelyek lehetővé teszik az „elöregedett” eszközpark kezelését, más-

részt sem a haderő vezetése, sem a képző intézmények nem tudják finanszírozni a közismerten drága gyakorlati 

képzést, harmadrészt az intézményekben oktatást, képzést illetve felkészítést végzők nem ismerik a modernnek 

számító berendezéseket és eljárásokat. A haderő felkészítési rendszere, néhány szak kivételével már nem ad 

olyan végzettséget (diplomát), amelyet a polgári életben munkakör betöltésére elismernének. Az ok meglehető-

sen triviális: a haderő nem hajlandó finanszírozni a „civil” képzést, ezzel is támogatva a fiatal hivatásos állomány 

kiáramlását. Ez bizonyos szempontból érthető, hiszen a szűkülő költségvetési keretek között a haderőnek a kato-

nák képzésére kell a hangsúlyt helyeznie, és nem a tanítók, tanárok, üzemeltető mérnökök felkészítésére. Vi-

szont azt sem lehet tagadni, hogy a megszerzett „másoddiplomákkal” járó ismeretek birtoklása egyaránt pozitív 

hatással van a munkavégzés minőségére és az állomány biztonságérzetére2. Attól még senki sem lett butább, 

hogy többet tanult, így a társadalom általános színvonala is növelhető lenne, nem beszélve az értelmiségi pozíció 

megnövekedő elérési esélyéről. Ma hiába rendelkezik a katonatiszt diplomával, az ahhoz társuló valós műveltség 

hiányában legfeljebb a felsőfokú szakképzés szintjét értük el. Ebben a kérdésben nem vigasztalhat az a tény, 

hogy az „értelmiségi réteget” nem az iskolákban alakítják ki, azok legfeljebb segítenek abban, hogy az életvitel és 

gondolkodásmód révén az értelmiség részévé válhassunk. 
2 Itt meg kell jegyeznem, a másoddiplomás képzésben itt felsorolt képesítések egyike sem tartozik a „sikerágazatba”, tehát 
ezektől a képesítésektől még nem lehet senkinek sem biztonságérzete.
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Másik tényező, amely a kétdiplomás képzés ellen szól, a magas fokú specializációra törekvés, amely a minden-

napokban annyit jelent, hogy a katona tudása és képességei révén legyen professzionális katona, a mérnök pe-

dig ugyanazon kitételekkel legyen professzionális mérnök. Amennyiben ez megvalósul, s a környezeti feltételek is 

adottak, létrejöhet az a munkamegosztás, amely során a parancsnok nem kényszerül arra, hogy kreatívan kitalált 

szükségeszközökkel önállóan szerelje meg technikai eszközeit, ha alkalmazni akarja azokat. A Magyar Honvéd-

ség lehetőségei tekintetében az előző mondatot akár Isaac Asimov is leírhatta volna, annyira futurisztikus a gon-

dolat.3 Az amerikai gyakorlat nem ültethető át egyben a magyar viszonyok közé. A sokoldalúság, amelyre a szük-

ség viszi rá a magyar katonát, kellő kreativitás birtokában csökkenti a kiszolgáltatottságot, ezáltal növeli a túlélő-

képességet. A kreativitás minden katonának, de különösen a parancsnoki beosztásban levőnek nagyon fontos 

képessége kell, hogy legyen, mert a siker egyik alapvető tényezője a meglepetés, a sablonok kerülése, az újsze-

rű megoldások kialakítása, alkalmazása. Ezt az előnyös képességünket nem szabad elveszítenünk, még akkor 

sem, ha megtartása majdan nem tűnik indokoltnak. A haderő eszközparkja már nem „old timerekből” áll,  de 

messze van még a modern technikától. A haderő technikai fejlesztése jelentős költségeket jelent, s talán ezért a 

vezetés „akciókban” gondolkodik, amelynek eredménye a rendszerek egyes elemeinek generációt átugró fejlesz-

tése, oly módon, hogy a többi elem megmarad a régi szinten a régi képességekkel. A „leggyengébb láncszem” 

elv szerint a rendszer annyira terhelhető, amennyire a leggyengébb eleme terhelhető. A támadó harckocsi alaku-

lat hiába tudna nagy sebességgel előretörni az átszegdelt terepen, ha az őket kísérő kerekes harcjárműveknek 

kerülgetniük kell a gödröket és árkokat. Mire a rendszer egészét apránként fel tudnánk hozni a modern szintre, 

addigra a régebben beszerzett eszközeink alkalmatlanná válnának, így sohasem lennénk képesek egy korszerű-

en felszerelt haderőt kialakítani. Igaz, a mai törekvések elsősorban az úgynevezett "résképességek" biztosítására 

koncentrálnak. A képzés finanszírozhatóságának nehézsége, a pénzhiány mellett elsősorban a rövidtávú gondol-

kodásnak, a lehetőségek kihasználatlanságának, a koordinálatlanságnak és a rendszer bürokratizmusának tud-

ható be. Ma az intézményekben túlsúlyban van az elméleti oktatás, egyszerűen azért, mert a képzés során meg-

határozott kredit pontértéket kell megszereznie a hallgatóknak ahhoz, hogy megfeleljenek a diploma követelmé-

nyeinek. Az elméleti oktatás a meglévő infrastruktúra mellett elenyésző összegekbe kerül a gyakorlatban végre-

hajtott feladatokhoz képest. Amennyiben a hallgató az elméleti képzésben hibát követ el, helyben, jelentősebb 

költségkihatások nélkül  lehet javíttatni  a hibát. Ugyanez a gyakorlatban üzemanyag,  esetleg technikai,  lőszer 

veszteséggel jár együtt, tehát anyagilag nagyságrenddel többe kerül. A térképen levezetett harcászati mozzanat 

újbóli elkészítése összegben összevetve az alegység harcászati manőverének újbóli, helyesbített végrehajtásával 

hatalmas aránytalanságot tükröz. Az alapelv, hogy csak akkor kerüljön sor a gyakorlati végrehajtásra, ha arra az 

állomány elméletben felkészült jó, csak a feszített ütemű, sarokpontokhoz rögzített tantervekben és tanmenetek-

ben nehezen (inkább helyes az, hogy nem) végrehajtható. A helyzetet súlyosbítja az a tény, hogy még az elmé-

letben legjobban felkészült szakemberek is követhetnek el hibát a gyakorlati végrehajtásban, s ekkor, didaktikai-

lag helytelen (lenne) pusztán szóban javítani a hibát. Egyrészt, alapos felkészüléssel csökkenteni lehetne a hibá-

zás lehetőségét, s ehhez felhasználhatóak lennének azok a gyakorlati tapasztalatok, amelyeket a hallgatók vagy 

beosztásban levők a gyakorlati tevékenységben, akár „éles” környezetben szereztek meg. Ezekről esettanulmá-

nyokat lehetne készíteni, szimulált környezetben (akár a régen jól bevált terepasztalon) elemezni lehetne a tevé-

kenységeket,  rávilágítva mindarra,  amit  jónak és rossznak  ítélünk,  s feltárva ezek ok-okozati  összefüggéseit. 

Másrészt az életszerűség biztosítására fel kellene használni a hazai és nemzetközi gyakorlatokat arra, hogy ott a 

hallgatók „adjutánsként” vagy egyszerű megfigyelőként mentori  segítség mellett tapasztalják meg a helyes és 

helytelen döntések következményeit,  a gyakorlatban ismerjék meg a lehetőségek feltárásának metodikáját,  a 

munkameneteket, az együttműködést, vagy a szakmai fogásokat, összességében mindazt, amellyel a későbbiek-

ben nekik is meg kell birkózniuk. Felmerül a kérdés, melyik megoldás az olcsóbb? A ma alkalmazott, amely elmé-

letre orientál, s olyan embereket bocsát ki, akik később a gyakorlatban, „élesben” követik el a hibát (viselve annak 

minden következményét), vagy az, amely a gyakorlatra koncentrál (ennélfogva, (megosztottan) több erőforrást 

3 Viszont a CJTF, és más szövetségi szintű műveletekben lehet valóság.
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vesz igénybe, de az életszerű felkészítésnek köszönhetően beosztásában kevesebb hibát követ el. Megítélésem 

szerint egyértelmű a válasz! Abban az esetben, ha a képző és felhasználó intézményrendszer a közösen elfoga-

dott cél elérése érdekében együttműködik, koordinálja tevékenységét, és közösen elhárítja az általuk önvédelem-

ből(?) teremtett bürokratikus akadályrendszert, akkor a képzési költségek csökkenésével olyan hatékonyságnöve-

lést lehetne elérni, amellyel valóban közelebb jutnánk a célkitűzésekben szereplő professzionalizmushoz. 

A Honvédelmi Minisztérium a Magyar Honvédséggel karöltve sajátos tradíciót ápol azzal, hogy a haderőben rend-

szeresítésre kerülő új eszközök többnyire késve jutnak el a képző intézményekbe, így a képzésben részt vevők 

nem tudják megismerni ezek alkalmazási lehetőségeit, kezelésük szabályait és fogásait. Ennek egyenes követ-

kezménye, hogy kikerülvén alakulatukhoz, ahol már gyakorlatban is alkalmazzák ezeket, applikációs tanfolyamon 

kell elsajátítaniuk mindazt, ami kimaradt a képzésükből. Sajnos hasonló a helyzet az eljárásmódokkal is, jellem-

zően a csapatok állományából mennek ki misszióba, így ők találkoznak a körülményekhez igazított, mások által 

kipróbált és beváltnak tekintett eljárásokkal, amelynek tapasztalatai legfeljebb a személyi kapcsolatok rendszerén 

keresztül, egyéni kezdeményezés szintjén kerülnek be a képzésbe. A tapasztalatok összegyűjtésével, elemzésé-

vel és értékelésével olyan információs adatbázist lehetne létrehozni, amelyet felhasználva már a képzés (átkép-

zés, továbbképzés) időszakában előre fel lehetne készíteni az állományt a később alapfeladattá váló műveletek-

re, ezzel is elősegítve a NATO követelmények teljesítését. Az alkalmazás során gyűjtött tapasztalatok lendületet 

adhatnának a kutatómunkának, s ebbe bevonhatóak lennének azok a csapatnál szolgáló katonák, akik nemcsak 

gyakorlatiasságukkal, hanem kutatói munkára való alkalmasságukkal járulhatnának hozzá a gyakorlatban is alkal-

mazható elméletek kidolgozásához. Kissé átfordítva a problémát, lehetőséget kellene biztosítani az oktatói kar 

bevonására a csapatnál végrehajtott kiképzésekbe, illetve más irányú feladatok megoldásába. Ezzel frissíteni le-

hetne az elmélet orientált tananyagot, életszerűbbé lehetne tenni az elmélet alkalmazását, ami egyben lehetősé-

get nyújtana arra, hogy az oktatók első kézből szerezzenek információkat az alakulatok és missziók igényeiről.

A haderő elé kitűzött és a vezetés által elfogadott célok megvalósítása szempontjából nem közömbös, hogy mi-

lyen képességekkel, mentalitással, fejlődési potenciállal rendelkezik a parancsnoki állomány. Ennek színvonala 

függ a felkészítési és továbbképzési rendszertől, azonban a „végleges formát” a beosztásban, csapatnál eltöltött 

idő, az ott szerzett élmények és kudarcok határozzák meg. Annak érdekében, hogy ne keserű szájízzel gondolja-

nak az első néhány beosztásban eltöltött hónapra, illetve a néhány hónap eltelte után a beosztásba helyezést 

megelőző iskolai tanulmányaikra, a speciális követelmények és elvárások megfogalmazásával és figyelembevéte-

lével szoros együttműködést kell kialakítani a szervezetek között. Ez szakmailag és emberileg egyaránt lehetővé 

tenné a zökkenőmentes átmenetet az iskolai évek és munkahely között, emellett biztosítaná az egységes követel-

ménytámasztást. Ennek érdekében a katonai specifikumokat nagyobb mértékben érvényre kell juttatni az oktatási 

rendszerben és intézményekben egyaránt. Meg kell valósítani a katonaállomány felelősségtudatra nevelését oly 

módon, hogy valós, bár kontrollált hatalmat kell adni a hallgatóknak, ezzel szembesítve őket azzal a ténnyel, hogy 

jól vezetni csak olyan parancsnok képes, aki magatartásával és képességeivel példaként szerepelhet beosztottai 

előtt. Ebben a környezetben valósítható meg az a célkitűzés, amely a hibákhoz büntetést, a kiemelkedő teljesít-

ményhez jutalmat kapcsolva helyes értékrendre, következetes és korrekt magatartásra sarkallja az éppen pa-

rancsnoki beosztást betöltő vezetőt és az azt „elszenvedő” beosztottat. Amit ezen a metodikán keresztül elsajátí-

tanak, annak ellenére, hogy a fegyveres szervezetekre jellemző miliőben kerül rá sor, nem katonai specifikum, 

hanem a társadalom minden apró szegmensében megtalálható, a társadalmi élet alapkövét képező s egyben az 

összes kultúrára általánosan érvényes érték: a mások tisztelete. E nélkül elképzelhetetlen az emberhez méltó tár-

sadalmi és szervezeti lét, a hatékony és eredményes együttműködés, függetlenül attól, hogy ki hol helyezkedik el 

a hierarchia szintjén.
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