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A MAGYAR HONVÉDSÉG MEGÍTÉLÉSE PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLÓ FIATALOK  

KÖRÉBEN 

IMAGE OF THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES AMONG THE YOUTH FACING JOB 

SELECTION 

A pályaválasztás előtt álló fiatalok körében végrehajtott nem reprezentatív mintavétel egyértelműen 

kimutatta, hogy tíz évvel a hivatásos hadseregre való átállás után a Magyar Honvédségről kialakult 

kép még mindig a sorkatonaság intézményéhez kapcsolódó sztereotípiákon alapszik. 

A non-representative survey conducted among students facing job selection in two high-schools in 

Budapest revealed that ten years after the introduction of the full professional force the image of the 

Hungarian Defence Forces is still shaped by stereotypes of the conscripted force of the past. 

 

A különböző közvélemény kutatások, felmérések és tanulmányok azt mutatják, hogy a honvédelem ügye széleskörű 

támogatással bír, a Magyar Honvédség (MH) társadalmi integrációja folyamatos, feladatait a lakosság fontosnak tartja.
1
 

Ezzel szemben a katonai felsőoktatásra jelentkezők között csak elvétve találkozunk olyan jelöltekkel, akik tanulmánya i-

kat az ország vezető középiskoláiban fejezték be. 

A jelen írásban ismertetésre kerülő felmérés eredményei ugyan nem nevezhetők reprezentatívnak, de mindenképpen 

elgondolkodtatóak. 

BEVEZETÉS 

A pályaválasztás előtt álló fiatalok körében végzett felmérés előkészítését két alapvető cél vezérelte: 

— a honvédelem ügye és ezen belül az MH megítélése; 

— a feltárt eredmény lehetséges okainak vizsgálata. 

Az MH Ludovika Zászlóalj (MH LZ) kiképző főtisztjeként a szerzőt az is érdekelte, hogy mi lehet az oka annak a je-

lenségnek, mely szerint az ország vezető gimnáziumai közül elhanyagolható a katonai felsőoktatásba és ezzel párhu-

zamosan az MH LZ-be jelentkező fiatalok száma. 

A kiscsoportos mintavétel két patinás budapesti gimnázium harmad- és negyedéves tanulói segítségével történt. A 

kiértékelést követően lehetőség volt az egyik csoporttal az eredmények megbeszélésére is. A mintavétel során a diákok-

kal történő beszélgetés során nyilván valóvá vált, hogy az intézmények sajátossága és eltérő jellege abból fakad, hogy 

míg az egyikben zömében magukat inkább konzervatívnak,
2
 addig a másikban magukat inkább liberálisnak

3
 valló szülők 

gyermekei tanulnak. 

                                                 
1
 Lásd Dr. Jobbágy Zoltán alezredes – Stummer Judit: A KatonaSuli programban rejlő lehetőségek a Magyar Honvédség utánpótlásá-

nak biztosítása érdekében, Sereg Szemle, 2010/4. pp. 102-107; Dr. Jobbágy Zoltán alezredes – Stummer Judit: Marketing 
Opportunities in Educating the Youth in National Defence: A Systems-Based Approach, Science and Military, VI. évfolyam, 2. szám 
(2011), pp. 72-75 
2
 Jogász és orvos felmenők, egyes esetekben három generációig visszamenőleg az intézmény diákjai, akik többnyire konzervatív 

eszmék mentén élik életüket. 
3
 Inkább tanár és mérnők felmenők, akik egyértelműen liberális eszméket vallanak. 
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KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 

A mintavételhez használt rövid kérdőív kifejezetten erre az alkalomra készült és tartalmai felépítését tekintve négy kér-

déskörre bomlott. Kérdésenként 1-től 5-ig terjedő számskálán jelölhették a tanulók a válaszaikat (1 – nem, 2 – inkább 

nem, 3 – nem tudom/nincs kialakult véleményem, 4 – inkább igen, 5 – igen). Az anonimitás megtartása mellett, a kérdé-

sekre adott válaszokon túl a válaszadók neme és kora is feltüntetésre került. 

A kérdések első csoportja azt a célt szolgálta, hogy felmérje, milyen úton szerzik a tanulók a honvédelemre és az 

MH-ra vonatkozó ismereteiket. A kérdések ennek megfelelően arányosan oszlottak meg a családi, a baráti és hivatalos 

források feltárása érdekében. Az eredmények alapján válaszadók kevesebb, mint 25% százaléka rendelkezik katonavi-

selt családtaggal és szinte elenyésző a jelenleg is szolgálatot teljesítő családtagok, rokonok és barátok száma.  

Egyértelműen kijelenhető, hogy a honvédelem ügye sem a családi, sem a baráti körben nem számít központi témá-

nak, valamint a tanulók a hivatalos forrásokból (iskolai tanulmányok, média, hivatalos hírportálok) sem szoktak erről a 

témáról tájékozódni. A kérdésekre adott válaszok arányában a nemek között nem lelhető fel számottevő különbség, 

azonban az intézmények között észlelhető nagyon kismértékű eltérés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. számú diagram: A honvédelem ügye és ezen belül az MH, mint beszédtéma 

(Készítette: a szerző) 

 

 

A kérdések második csoportja általában a honvédelem ügye és ezen belül az MH általános megítélésének felméré-

sét célozta meg olyan területek érintésével, mint a honvédelem szükségessége, a NATO által támasztott követelmé-

nyeknek történő megfelelés, vagy az MH fegyverzeti és technikai eszközeinek korszerűsége. Az eredmények összegzé-

se után kijelenthető, hogy a válaszadók egybehangzóan negatívan ítélik meg a helyzetet. 
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2. számú diagram: A honvédelem ügye és ezen belül az MH általános megítélése 

(Készítette: a szerző) 

 

A kérdések harmadik csoportja a tanulóknak az MH által biztosított fizetések versenyképességről kialakított vélemé-

nyét mérte fel. A legénységi és az altiszti állomány viszonylatában kijelenthető, hogy a tanulók a fizetés nagyságát egyál-

talán nem tartják megfelelőnek, amíg a tiszti állomány esetében csak kismértékben tartják azt versenyképesnek. Az 

előző kérdéscsoporthoz hasonlóan itt sem mutatkozott eltérés a nemek, vagy az intézmények között. 

A kérdések negyedik és egyben utolsó csoportja a honvédelem terén történő lehetséges továbbtanulás és/vagy élet-

pálya választásának hajlandóságát volt hívatott felmérni. Itt többek között olyan kérdésekre lehetett válaszolni, mint az 

MH keretében szerezhető végzettségek versenyképessége, vagy a szolgálat vállalásának lehetősége. Már az első né-

hány kérdőív kiértékelésénél látszódott, hogy ez a kérdéscsoport hozza meg a legszínesebb eredményt, ezért ezt cél-

szerű a tanulmányok és a szolgálat vállalása szerint alcsoportokra bontani: 

— amíg a tanulók körében a honvédség által kínált továbbtanulási lehetőségek egyáltalán nem számítanak vonzó-

nak; 

— addig a rövidebb idejű kiképzések (pl. néhány hetes túlélő tanfolyamok) iránt komoly érdeklődés mutatkozott. 

A kérdéseke adott válaszok alapján egyértelművé vált, hogy a válaszadók alig 10%-a tudja elképzelni, hogy tanul-

mányai befejezése után a katonai szolgálatot élethivatásként válassza. 
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3. számú diagram: Továbbtanulási és életpálya választásának hajlandósága 

(Készítette: a szerző) 

 

Összességében kijelenthető, hogy felmérés alapján a honvédelem ügye és ezen belül az MH megítélése nem túl 

népszerű. A kérdőívek kiértékelése közben több apróságnak tűnő összefüggés is feltűnt: 

— a liberális beállítottságú szülők gyermekei pozitívabb értékeket adtak az egyes kérdésekre; 

— a liberális beállítottságú szülők gyermekei közül került ki a szolgálatot vállalni hajlandók döntő többsége; 

— a szolgálatot vállalni hajlandók közvetlen környezetében nincs a közelmúltban, vagy jelenleg is katonai szolgá-

latot ellátó személy; 

— azon válaszadók, akik ismeretségi körében voltak ilyen személyek, egyértelműen elutasították az MH-val törté-

nő bármilyen közös tevékenységet. 

A felmérés nem tekinthető reprezentatívnak a fiatalok honvédségről kialakított megítélése terén, de számos további 

kérdést vetett fel. A bevezetőben már felvázoltaknak megfelelően a szerző arra a jelenségre próbált választ találni, hogy 

mi lehet az oka az ország vezető gimnáziumaiból a katonai felsőoktatásra jelentkezők elhanyagolhatóan alacsony szá-

mának. Az eredmények újbóli áttekintése után egyértelművé vált, hogy a felmérésben részt vett diákok általános ismere-

tei a honvédelemről és az MH-ról erősen hiányosak. 

KISCSOPORTOS INTERJÚ 

A tanulók nagy része a felmérés napjáig sem szervezett formában, sem a saját közvetlen környezetében, sem tágabb 

környezetében nem találkozott a honvédelem ügyére és az MH-ra vonatkozó megbízható és naprakész információval. 

Az ilyen jellegű információ a vizsgált csatornákon keresztül vagy nem állt rendelkezésükre, vagy nem tudták, hogy 

hol és milyen formában kereshetnék meg azokat. Mindezek ellenére meglepő volt a kutatásban önkéntesen részt vállaló 

személyek pozitív és érdeklődő hozzáállása. A felmérést követő kiscsoportos interjú ugyan sokkal szűkebb körben, de 

lehetőséget biztosított a feltárt eredmények és a felmerült kérdések megbeszélésére. 

Elsőként az információ hiány/torzulás okaira kerestük a választ. A tanulók egyetértettek abban, hogy a rendelkezé-

sükre álló információk még mindig a sorkatonaság sztereotípiáin alapulnak, amit elsősorban idősebb rokonaik szolgálta t-
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nak. Az MH-val foglalkozó hivatalos hírforrásokról még említést sem tudtak tenni, korábbi tanulmányaik alatt szervezett 

formában honvédelmi oktatásban nem részesültek.
4
 

A téma további feldolgozása során egyértelművé vált, hogy objektív értékelés az előbb feltárt okok miatt nem lehet-

séges. Azonban ettől függetlenül fontos volt feltárni és összefüggéséiben alaposabban elemezni azokat a motívumokat, 

melyek megmagyarázhatják a katonaviselt rokonokkal rendelkező fiatalok részéről a katonai szolgálat vállalásának e l-

utasítását. 

A tanulók körében lefolytatott interjú megerősítette, hogy az ismeretségi körükben jelenleg is szolgálatot teljesítő 

személyek száma elenyésző. A megkérdezettek azonban egybehangzóan állították, hogy az MH sem a sorkatonai idő-

szakban, sem napjainkban nem képes a piacon fellelhető más munkáltatókkal versenyképes tanulmányi, fizetési és 

munkakörülményeket biztosítani. A tanulók emiatt a hazaszeretettel, a kihívások és a kaland lehetőségével indokolták 

esetleges katonai pályaválasztásukat. 

ÖSSZEGZÉS 

Mindezeket összegezve megállapítható, hogy a felmérésben részt vállaló középiskolai tanulóknak a honvédelem ügye 

és az MH irányába mutatott érdektelensége: 

— a környezetükben meglévő torz és hamis információkon, illetve 

— az információ teljes vagy részleges hiányán alapul. 

A felmérés azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a honvédelem ügyének népszerűsítése és az MH társadalmi integrációja 

nem képzelhető el tudatos és célirányos kommunikáció nélkül.
5
 Központilag irányított kommunikáció nélkül az MH-ról 

kialakított kép vagy túlzottan negatív, vagy túlzottan romantikus, de semmi esetre sem nevezhető reálisnak. 
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