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KÁROLY LÁSZLÓ 

Nemzeti Hírszerző Elem szervezeti kultúrája 

Organizational Culture of National Intelligenc Cell 

Absztrakt 

Egy Nemzeti Hírszerző Elem sajátos szervezeti kultúrával rendelkezik. Erre leg-

nagyobb befolyással az új típusú kihívások alkotta nemzetközi környezet van. 

Emiatt a NIC-ek szervezeti kultúráját rugalmasan kell alakítani azért, hogy képe-

sek legyenek végrehajtani a feladataikat. Ezt a szervezetszociológia részletes 

ismeretével és alkalmazásával lehet elérni. 

Kulcsszavak: aszimmetrikus hadviselés, szervezeti kultúra, nemzeti hírszerző elem 

Abstract 

One National Intelligence Cell has specific organizational culture. The 

international environment has been possessed with new challenges which is the 

most important influence of NIC’s organizational culture. The organizational 

culture of NICs have to shape flexibly that they are able to perform their tasks. It 

can achive with the knowledge and use of organizational sociology.  

Keywords: asymmtric warfare, organizational culture, national intelligence cell 

BEVEZETŐ 

A 2001. szeptember 11-i egyesült államokbeli terrortámadások új típusú kihívásokra irányí-

totta rá a NATO államok haderejének figyelmét. Ezek magukba foglalják a terrorizmust, a 

kiber-fenyegetést, a tömegpusztító fegyverek elterjedését, a demográfiai problémákat, az 

illegális migrációt, a környezetvédelmet, stb. A kialakult konfliktusok aszimmetrikus
1
 hábo-

rúkat jelentenek.  

                                                 
1
 „Az aszimmetrikus hadviselés pontosan körvonalazott, politikai célok érdekében folytatott, gyakran 

több szervezet ideológiai, vallási, etnikai közösségen alapuló katonai és nem katonai műveleteket, 
eljárásokat és módszereket alkalmazó közvetlen és közvetett hatásokra építő és egymás hatásait 
felerősítő, a biztonság különböző dimenzióinak területét veszélyeztető harcmodor, főként harcászati 
eljárás, melyek együttes hatásával kényszeríthetjük akaratunkat az ellenségre.” - Dr. Resperger Ist-
ván, Kiss Álmos Péter, Somkúti Bálint: Aszimmetrikus hadviselés a modern korban, Zrínyi kiadó, 2013, 
ISBN 978 963 327 592 4, 23.o. 
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Az aszimmetrikus hadviselés egyik legnagyobb kihívása a megfelelő mennyiségű és 

minőségű információk megszerzése. Az információk hiánya következtében hozott nem 

megfelelő döntések késleltetik a konfliktusok befejezését, sőt ki is szélesíthetik azokat.  

A felderítő és hírszerző szervezeteknek nem csak a hagyományosan értelmezett ellen-

ségről
2
 kell információt gyűjteni, hanem a lakosságról, a civil szféra szereplőiről és a köztük 

lévő kapcsolatokról, illetve a média hatásairól is. Ez bonyolultabb, mint a klasszikus hábo-

rúban végzett információgyűjtés, mert sokkal nehezebb válaszokat adni. Miért? Azért, mert 

már nemcsak harcmezőről, hanem komplex műveleti környezetről beszélünk. Példaként 

megemlíteném, hogy a hagyományos „harcmező felderítő előkészítése” (Intelligence 

Preparation of Battlefild - IPB) már a „környezet átfogó előkészítése” (Comprehensive 

Preparation of Enviroment – CPoE) a NATO hivatalos felderítő terminológiájában.  

Tovább bonyolítva a helyzetet, már figyelemmel kell lenni a kibertérből érkező fenyege-

tésekre is. A számítástechnika fejlődésével új típusú kihívások jelentek meg, amelyekről 

információt gyűjteni és az érintetteknek reagálni kell.  

Az aszimmetrikus kihívások kezelés során a globalizált világban meg kell érteni, hogy 

minden mindennel összefüggésben van, és hatást gyakorol rá. Ezért minden tevékenység-

nél elemezni kell a másod- és harmadlagos hatásokat is. Ebben jelentős szerep hárul a 

felderítő/hírszerző szervezetek állományára. 

A békeműveletekben az információgyűjtő szervek legfontosabb feladata a támogatott 

kötelék felderítő biztosítása. Azonban, ha az egész rendszert nézzük, akkor ez kevés, mert 

a hazai döntéshozók tevékenységére is figyelemmel kell lenni. Nekik is szükség van meg-

felelő mennyiségű és minőségű információkra, amelyek jelentős részét a műveleti területen 

szolgálatot teljesítő állomány tud megszerezni.  

A válságkezelő műveletekben részt vevő nemzetek felismerték, hogy a nemzetközi 

erők és a nemzeti kontingensek felderítő szervei nem minden esetben képesek kielégíteni
3
 

a hazai információigényt. Ezért a nemzetek saját információszerző szervezetet telepítenek 

a műveleti területre. Ezeket „Nemzeti Hírszerző Elemek”-nek
4
 hívják és általában a nemze-

tek felderítő/hírszerző szolgálatai működtetik.  

A NIC-ek a hazai bázison keletkezett információigények kielégítése mellett végrehajtják 

a nemzeti kontingensek információkkal történő ellátását is.
5
 Feladataikat a nemzetközi 

válságkezelő művelet célkitűzéseivel összhangban, a főparancsnok által kiadott „Egységes 

Műveleti Utasítás”-ban
6
 foglaltak szerint hajtják végre.  

                                                 
2
 Hagyományosan értelmezett ellenség alatt azokat a csoportokat, egyéneket értem, akikkel közvetle-

nül zajlanak a fegyveres összecsapások. 
3
 Ennek oka, hogy a feladatuk nem elsősorban a hazai bázison keletkezett információ-igények kielégí-

tése és emiatt a szervezeti felépítésükből eredően kapacitásuk sincsen hozzá. 
4
 NIC - National Intelligence Cell – Nemzeti Hírszerző Elem 

5
 Kovács Zoltán: A békeműveletek hírszerző támogatása, Felderítő Szemle, XIII. évfolyam 2. szám, 

HU ISSN 1588-242X, 59.o 
6
 SOP - Standard Operation Procedure – Egységes Műveleti Utasítás 
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Dolgozatomban a NIC-ek szervezeti kultúrájának sajátosságait kívánom vizsgálni. Ki-

emelem azokat a sajátosságokat, amelyek csak erre a szervezetre jellemzőek. Munkám 

során elsősorban a saját tapasztalataimra tudok támaszkodni, mert egyéb misszióim mel-

lett két alkalommal töltöttem be NIC parancsnoki beosztást Kabulban.  

A NIC-EK SZERVEZETI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKULÁSA 

A szervezeti kultúra: „A szervezetre jellemző gondolkodásmód, a szervezet tagjai által 

elfogadott gyakorlat, szokások, hagyományok, értékek, meggyőződések, hiedelmek rend-

szere, melyet a szervezet egykori és jelenlegi tagjai alakítottak ki, és amit az újonnan belé-

pőknek el kell sajátítani.”
7
 

A NIC-ek szervezeti kultúrájának vizsgálatakor a legfontosabb tényező, hogy az állo-

mány általában félévente cserélődik. Ekkor az új vezetővel más vezetési stílus érkezik és a 

beosztottak is más értékrendet képviselnek. Ennek oka, hogy többnyire más előképzett-

séggel, szolgálati múlttal és attitűdökkel rendelkeznek az újonnan érkezettek. Ez azt jelenti, 

hogy kialakul egy szervezeti kultúra, de az állomány személyiségének megfelelően az 

változik. Ettől függetlenül mégis lehet állandó kultúráról beszélni! 

A NIC-ek szervezeti kultúrájának alapját az adott műveleti területre érkező első váltás 

fekteti le. Ők azok, akik megteremtik az élet- és munkafeltételeket és kialakítják az együtt-

működési rendszer gerincét. Ezek eredményessége a vezető és beosztottak talpraesettsé-

gén és szervezőképességén múlik. A gyakorlati élet azt mutatja, hogy a következő váltások 

sok bejáratot mechanizmust átvesznek, ami biztosítja a kialakult kultúra továbbvitelét és 

fejlesztését. Természetesen némi változtatást minden váltás végrehajt, de az nagymérték-

ben nem változtatja meg a NIC-ek kialakult szervezeti kultúrájának alapját.  

A NIC-ek szervezeti kultúrájának kialakulására befolyással van: 

— nemzetközi környezet, 

— biztonsági helyzet, 

— három irányba történő megfelelési kényszer (hazai, nemzeti kontingens, nemzet-

közi közösség), 

— tagok missziós tapasztalata,  

— parancsnok vezetési stílusa, 

— szabadságolási terv (vagy nincs szabadság), 

— magyar helyszíni parancsnokokhoz való viszony, 

— infrastruktúra helyzete, 

— a NIC-eket irányító hazai szervezet
8
. 

A szervezeti kultúra kialakulására és a folyamatosság biztosítására jelentős befolyással 

van a NIC-eket irányító hazai szervezet. Nem engedi meg, hogy a hazai szervezet által 

képviselt értékek és érdekek csorbát szenvedjenek, ezért ha a dolgok rossz irányba tarta-

                                                 
7
 Világi Rudolf: A szervezeti kultúra érvényesülése a szervezet létszámgazdálkodásában 

www.zskf.hu/images_uploaded/4eedeaca51624.pdf; letöltés: 2014. 11. 05,  25.o   
8
 Dolgozatomban irányító osztálynak fogom nevezni. 

http://www.zskf.hu/images_uploaded/4eedeaca51624.pdf
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nak, akkor beavatkozik. Ez egyfajta erős kontrollt, ugyanakkor védőernyőt is jelent a NIC 

számára. A külszolgálatra utazók felkészítése során is nagy hangsúly helyeződik a szerve-

zeti kultúra bemutatására és a jelöltekben történő kialakítására. 

A SZERVEZET TÖRTÉNELME 

A NIC-ek viszonylag rövid múltra tekintenek vissza. Az első műveleti területre telepített 

magyar NIC 2003-ban állt fel. Általában néhány év a működési idejük, mert amint a nem-

zetközi kötelék befejezi tevékenységét, vagy a nemzeti szerepvállalásnak vége lesz, akkor 

a NIC is bezár. Egy másik műveleti területen felállítandó NIC szervezeti kultúrájának kiala-

kulása, pedig a rengeteg eltérő feltétel miatt szinte a „nulláról” kezdődik. Ezért a szervezeti 

kultúra kialakulása tekintetében történelmi háttérről nem nagyon beszélhetünk. 

A SZERVEZETI KULTÚRA KIALAKULÁSÁNAK TÉNYEZŐI
9
 

Egy szervezeti kultúra kialakulása a szervezet megalapításával elkezdődik, amit több té-

nyező befolyásol. 

KÜLSŐ HATÁSOK 

A NIC-ek szervezeti kultúrájának kialakulására jelentős hatással vannak a külső tényezők. 

Ezek közül a legjelentősebb a nemzetközi környezet. A NIC-ek soha nem önmagukban 

kerülnek telepítésre egy válságkörzetbe, hanem a nemzetközi kötelék mellett, általában 

annak főparancsnokságára. A műveletben résztvevő valamennyi jelentős nemzet állít fel 

ilyen szervezeti egységet. Ebből következik a nemzetközi jelleg. (Az nem elképzelhető, 

hogy egy NIC-en belül más nemzet munkatársa is teljesítsen szolgálatot.)  

A nemzetközi együttműködésnek vannak formális és informális módjai. Ezekben a NIC 

parancsnokának elemi érdeke a részvétel, mert ellenkező esetben nem jutna hozzá időben 

valamennyi információhoz és a NIC közösség mindennapi életéből is kimaradna. A nem-

zetközi együttműködés kihatással van a NIC belső életére is, mert abban nem csak a pa-

rancsnok vesz részt, hanem részfeladatokban az állomány valamennyi tagja is.  

A külső hatásként kell megemlíteni a válságövezetekre jellemző biztonsági környezetet. 

Ez missziónként eltéréseket mutat (például: más Afganisztán és más Koszovó). A bizton-

sági helyzet nagymértékben befolyásolja a NIC-ek feladatainak végrehajtását, az informá-

ciószerző módszereket és folyamatokat. Míg Koszovóban a NIC állomány önállóan, szinte 

minden korlátozás nélkül mozoghat az országban, addig Afganisztánra ez nem jellemző, 

illetve nem ajánlott. Az információszerzési lehetőségek, illetve az ezzel kapcsolatos moz-

                                                 
9 
Matkó Andrea Emese: A szervezeti kultúra és a vezetési tulajdonságok szerepe a regionális verseny-

képességben az észak-alföldi régió önkormányzatainál,  Debreceni Egyetem, 2013, doktori disszertá-
ció, www. 
dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/169348/Matkó%20Andrea%20Doktori%20disszertáció-
t.pdf?sequence=8&isAllowed=y, letöltés: 2015. 09. 29, 10.o 
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gásszabadság jelentősen befolyásolja a szervezeti kultúra kialakulását. Például Koszovó-

ban ez a táboron kívüli feladatok végrehajtását is jelenti, ami más kultúra kialakulását 

igényli. Ellenben Afganisztánban ez a táborokon belüli tevékenységre összpontosul.  

Külső hatásként lehet értelmezni a klimatikus viszonyokat. A Balkánon ez nem tér el a 

magyarországitól, de Afganisztánban már igen. Ez befolyásolja az öltözködési és megjele-

nési szokásokat, illetve elvárásokat.  

Külső hatásként jelentkeznek a Magyar Honvédég által meghatározott öltözködési és 

megjelenési formák. Ez viszonylag egyszerű, mert a különböző utasítások és előírások 

szabályozzák ezt. Hadszínterenként ez is eltéréseket mutat. Példaként említeném meg, 

hogy Afganisztánban nincsen tisztelgés, mint tiszteletadási forma, addig a Balkánon van. 

Ezek is befolyásolják nemcsak a NIC, hanem valamennyi szervezet kultúrájának kialakulá-

sát. 

SZERVEZET-SPECIFIKUS TÉNYEZŐK 

A NIC-ek állománya a mindennapi tevékenysége során eléggé magára van utalva. Termé-

szetesen kérhet segítséget a nemzeti kontingensektől olyan témákban, amelyek nem jelen-

tenek titoksértést. Például a speciális technikai eszközöket csak a hazai szervezet illetéke-

sei javíthatják. Ez azt jelenti, hogy az állománynak magabiztosan kell kezelnie a rendsze-

resített technikai, kommunikációs és informatikai eszközöket. Ez magával vonja a kiválasz-

tási rendszerben megfogalmazott szigorú jelentkezési feltételeket, mert nem mindenki 

alkalmas a beosztások betöltésére.  

A NIC-ek egyik alapfeladata a nemzetközi együttműködés végrehajtása. Ennek kereté-

ben angol nyelvű megbeszéléseken, előadásokon kell aktívan részt venni. Ennek alapfelté-

tele a magabiztos angol nyelvtudás és határozottság. Erre megint nem mindenki képes, 

bár tanulható. A kiválasztásnál ezt is figyelembe kell venni. 

Ha a NIC létszáma lehetővé teszi, akkor a részfeladatokat más-más arra speciálisan ki-

választott és felkészített tiszt, vagy altiszt hajtja végre. Azonban vannak egy-két fős NIC-

ek, ahol a szerteágazó feladatrendszert nekik kell végrehajtani. Ez a kettőség nagymérték-

ben befolyásolja az adott NIC szervezeti kultúrájának kialakulását.   

A NIC-EK SZERVEZETI KULTÚRÁJÁT JELLEMZŐ KULCSKATEGÓRIÁK
10

 

A szervezeti kultúrák vállalatonként, cégenként és szervezetként eltérőek. A „kulcskategó-

riák” határozzák meg a kultúra jellemzőit, vagyis ezek teszik különbözővé a szervezeteket.  

 

                                                 
10

 Mikulás Gábor: Szervezeti kultúra az információs és könyvtári szolgáltatásban – keretrendszer és 
tapasztalatok, Könyvtári Figyelő 51. évfolyam, 2005. 3. szám, www. 
http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2005/3/mikulas.html, letöltés: 2014. 12. 02, 4. táblázat.  

http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2005/3/mikulas.html
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AZONOSULÁS 

A NIC-ek katonai szervezetek. Az, hogy „katonai” már önmagában azt jelenti, hogy a NIC-

ekben szolgálatot teljesítők a munkakörrel és a szervezettel már a szolgálat megkezdése 

előtt azonosultak. A beosztásra való kiválasztás során a felkészítők figyelemmel kísérik a 

jelöltek motivációját és a cél érdekében történő tenni akarásukat. Akik nem „ütik meg a 

mércét”, azok nem fognak kiutazni a műveleti területre. A kiválasztási rendszerből az kö-

vetkezik, hogy a kiutazó állománynál alapvetően garantált az elvárt tevékenységgel és 

célokkal történő azonosulás és a hivatástudat.  

Jelenleg a műveleti területen tevékenykedő állománynak nincsen lehetősége szabad-

ságra hazautazni. Ez azt jelenti, hogy mindenkinél előjönnek holtpontok, amikor fáradt, 

kedvetlen és ez egyénektől eltérően más reakciókat vált ki. Találkoztam olyanokkal, akik-

ben ez a motiváció hanyatlását jelenti, vagyis gyengül a szervezettel való azonosulása. A 

NIC parancsnokának a felelőssége kezelni a helyzetet; beosztottját pihentetni, kizökkenteni 

a napi rutinból, stb, de ez inkább a pszichológia témaköréhez tartozik. 

EGYÉN- VAGY CSOPORTKÖZPONTÚSÁG 

A NIC-ek tevékenységére az a jellemző, hogy mindenki egy részfeladatot végez el, ame-

lyek együttesen alkotják az egészet. Ebből az következik, hogy a NIC kizárólag csoport-

központú szemléletben képes működni. Az „egyén” központú gondolkodásnak nincsen 

helye a műveleti területen. Elméletileg az állomány kiválasztásánál az illetékesek kiszűrik 

az ilyen személyeket és nem utazhatnak ki a műveleti területre. Ha mégis valaki ilyen 

szemlélettel kezdi meg a munkáját, akkor a NIC parancsnok felelőssége megértetni vele, 

hogy ez nem járható út. (Amúgy az érintett kolléga magától is rádöbbenne erre.)  

Azonban ennél a kérdésnél meg kell jegyeznem egy fontos dolgot. Az egyének munká-

ja külön-külön is értékelésre kerül a misszió végén. Ezért nem mindegy, hogy az állomány 

milyen minőségben végzi el a feladatait (például: egy jelentés vonatkozásában a helyes-

írás, a választékos megfogalmazás), mert ezzel önmagáról állít ki bizonyítványt. Ezért már 

a felkészítés során sulykolva van az igényes munka fontossága. Tehát mindenkinek érde-

ke a saját feladatának kiváló elvégzése, de ez nem mehet a csapatmunka rovására.  

HUMÁN-ORIENTÁCIÓ 

Ez vezetőfüggő. A NIC-ekre és magára a békeműveletekre jellemző, hogy az állomány 

általában félévente cserélődik. Ezzel együtt új vezető is érkezik a szervezet élére. A vezető 

vezetési stílusa, tapasztalata és hozzáállása nagymértékben befolyásolja a „humán orien-

tációt”. A hazai irányítók addig nem avatkoznak be a NIC parancsnok vezetési stílusába, 

amíg az elvárt eredmények megvannak, vagyis elég nagy „szabadkezet” kap a helyszíni 

parancsnok. 

Azonban minden NIC parancsnoknak tisztában kell lennie azzal, hogy a beosztott állo-

mány vezetése csak magára számíthat. Nincsenek mellette pszichológusok, tábori lelké-
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szek, tanácsadók, stb. A misszió hat hónapig tart és az elvárás folyamatos. A parancsnok-

nak ezek tükrében kell figyelembe venni a beosztottak szükségleteit, lelki állapotát, családi 

problémáikat és egyéb gondjait. Ha egy munkatársa kiesik a rendszerből, akkor a pótlása 

hónapok kérdése is lehet, de a feladatának elvégzését meg kell szervezni a parancsnok-

nak. Ez ezt jelenti, hogy minden NIC parancsnok jól felfogott érdeke, hogy „vigyázzon” a 

beosztottaira.  

FÜGGÉS – FÜGGETLENSÉG 

A kérdés megválaszolása előtt visszakanyarodok az első fejezethez, ahol szót ejtettem a 

NIC-ek szervezeti kultúrájának kialakulásáról. A NIC-eknek három irányba kell megfelelni-

ük (hazai, nemzeti kontingens és nemzetközi közösség). A Nemzeti Hírszerző Támogató 

Csoportok
11

-ok felelnek a támogatandó nemzeti kontingensért és ez nagyfokú önállóságot 

kíván meg, mert ők rendelkeznek a legtöbb és legaktuálisabb információkkal az adott terü-

letről. Ezért ők tudják a legjobb produktumokat/tájékoztatókat összeállítani.
12

 Emellett napi 

szinten tisztában vannak a kontingens információ-igényével is. Ezért kell képesnek lenni 

önállóan tevékenykedni a nemzeti kontingens érdekében. 

A hazai és nemzetközi elvárások kielégítése már a NIC koordinálása mellett történik. 

Ennek oka, hogy a hazai szervezetnek és a nemzetközi közösségnek készített jelentések-

nek, - mint egy magyar katonai szervezet által készített anyagoknak - minőségben és for-

mában magas szintet kell elérniük. Fontos kritérium még a duplikálás elkerülése. Ezért a 

NIC parancsnokának a felelőssége megszervezni, hogy a szervezet egy információt csak 

egyszer terjesszen fel, nehogy a felhasználók megerősítésnek véljék. Ezért szükséges 

mind a hazai, mind a nemzetközi információigények kielégítésekor a koordinált tevékeny-

ség.  

KONTROLL 

A NIC állománya teljes mértékben hazai és nemzetközi szabályzók/előírások szerint végzi 

munkáját. Nem megengedhető, hogy bármilyen tevékenységet ezekkel össze nem egyez-

tethetően hajtsanak végre. Ennek legfőbb oka, hogy a NIC – bármennyire nemzeti szerve-

zet – nemzetközi közösségben, azzal összhangban dolgozik. A misszió nemzetközi jellege 

miatt szükség van minden résztvevő által elfogadott és megértett szabályozásra, különben 

káosz alakulna ki. Ezért a NIC minden tevékenységét a nemzetközi kötelék parancsnoka 

által jóváhagyott előírások szerint hajtja végre. 

Hasonló a helyzet a nemzeti előírásokkal is. A nemzeti előírások szabályozzák a NIC-

ek tevékenységét olyan szempontból, hogy egyrészt eleget tudjanak tenni a nemzetközi, 

                                                 
11

 NIST – National Intelligence Support Team – Nemzeti Hírszerző Támogató Csoport 
12

 Eirik Kristofferson: A Requirement for a National Intelligence Support Team in Direct Support of 
Special Operations Forces Task Groups in Multinational Operations, Master of Military Studies, 
www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a509219.pdf, letöltés: 2015. 02. 18, 18.o 
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másrészt a hazai működést szabályozó törvényi előírásoknak is. Ennek célja, hogy meg-

előzzék az olyan hibák elkövetését, amelyek akár nemzetközi botrányokat is kiválthatnak.  

A vezetőnek erős kontrollt kell gyakorolni a beosztottak felett. Nem lehet a szabályzókkal 

össze nem egyeztethető módon tevékenykedni, mert abból bonyodalmak, nemzetközi 

botrányok és biztonsági kockázatok származhatnak.  

KOCKÁZATVÁLLALÁS 

A NIC-ek tagjai elég kockázatot vállalnak azzal, hogy műveleti területen teljesítenek szo l-

gálatot. A munkával kapcsolatos kezdeményezés, fejlesztés elvárt mindenki részéről, de az 

előző pontban részletezett előírások által megengedett mértékig.  

Az információ-gyűjtési feladatok megoldása elég sok kreativitást kíván az állománytól. 

Ezek mindegyike kockázatvállalást is jelent. A parancsok feladata és felelőssége eldönteni, 

hogy a vállalt kockázat arányban áll-e a várható eredménnyel.  

Azonban ebben a NIC parancsnoknak mindig van egy fogódzkodója, ami a hazai irányí-

tó szerv. Ha úgy érzi, hogy a feladat végrehajtása túlmutat a hatáskörén, illetve bizonyta-

lanságot érez, joga van kikérni az irányító szerv véleményét, vagy az engedélyét. Ebben az 

esetben a döntés felelőssége is átkerül az irányító szerv vezetőjéhez.  

JUTALMAZÁSI KRITÉRIUM 

A teljes állomány munkáját a hazai szervezet illetékesei a misszió végén szóban és írás-

ban is értékelik. Ez magával vonja, hogy a kimagaslóan teljesítők jutalmazását, illetve a 

hibázók elmarasztalását.  

Kimagasló teljesítmény esetén a nemzeti kontingens parancsnoka, illetve a nemzetközi 

közösség illetékesei is elismerhetik a NIC munkatársait. Ez teljes egészében az ő szuverén 

döntésük, az érintett szervezetnek erre nincsen és nem is lehet befolyása. Elmarasztalás 

ezeken a vonalakon nem jellemző, mert a nemzeti kontingensek parancsnokai kerülik is a 

konfrontációt, míg a nemzetközi közösségek félnek az esetlegesen kialakuló nemzetközi 

bonyodalmaktól.  

KONFLIKTUS-TŰRÉS 

Missziós területekre jellemző, hogy a katonák a hat hónap alatt gyakorlatilag össze vannak 

zárva. Ez óhatatlanul okoz kisebb-nagyobb konfliktusokat az állomány tagjai között. Ezek 

kezelésében legnagyobb szerep a NIC parancsnokának van, akinek feladata és felelőssé-

ge a konfliktusoknak a rendezése. A konfliktusoknak a NIC-en, de maximum a hazai szer-

vezeten belül kell maradnia. Ezek kiszivárgása a szervezet elismertségét csökkenti, ami 

nem megengedett senki részéről.  
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CÉL – ESZKÖZ ORIENTÁCIÓ 

A NIC-ek legfontosabb feladata az információ-igények kielégítése. Ez a munkájuk eredmé-

nye, ezen van a hangsúly. A megrendelők számára lényegtelen, hogy a NIC az információ-

kat milyen módon szerezte meg, tudva, hogy a nemzeti és nemzetközi szabályzókat min-

den esetben betartják. Az információt igénylőnek az eredmény számít. 

Más a helyzet NIC és a tevékenységüket irányítók vonatkozásában. Itt már más a hely-

zet. A megszerzett információ mellett releváns számukra a megszerzés körülménye is. 

Nekik a megszerzés folyamata, módszere és forrásai is igazán fontosak, mert ha ezek 

hatékony folyamatként működnek, akkor tudják csak kielégíteni az igényeket.  

NYÍLT - ZÁRT RENDSZER 

A válságövezetek misszióira jellemző az állandó változás. Változnak a célok, feladatok, 

kontingensek települési helyei, létszámok, stb. Ezekre minden esetben reagálni kell a NIC-

eknek. Ha nem képesek rá, akkor nem tudják a feladatukat ellátni.  

  megváltozott helyzetekre történő reagálásoknak sok esetben elég szélsőségesnek kell 

lennie. Gyakran fordulnak elő áttelepülések, létszámváltozások és új feladatkörök. A meg-

változott helyzetre történő reagálás leglassabban a NIC-ek létszámváltozásának tekinteté-

ben zajlik le. Ennek oka, hogy létszámnövelés esetében meg kell találni a szolgálatot válla-

ló kollégákat, őket fel kell készíteni és ki kell utaztatni a műveleti területre. Azonban a lét-

számnövekedést előidéző új kihívások már jelen vannak és az ezekre történő reagálást a 

meglévő állománnyal kell megoldani. Ez nagyfokú rugalmasságot követel meg a szervezet-

től.  

IDŐORIENTÁCIÓ 

Az előző pontban részletezett missziókat jellemző változások miatt, a NIC-ek tekintetében 

nagyon nehéz, szinte lehetetlen hosszú időre előre tervezni. Alapelv, hogy egy NIC addig 

marad a műveleti területen, amíg az adott nemzet katonái szolgálatot teljesítenek ott. A 

múltban több példa is volt arra, hogy egy gyors politikai döntés következtében megváltozik, 

vagy megszűnik a szerepvállalás. Ebben az esetben a NIC is megváltoztatja, vagy meg-

szűnteti tevékenységét. Ezért a NIC parancsnokok mindig rövid távon gondolkodnak és az 

adott pillanatban megfogalmazott információ-igények kielégítésére törekszenek.  
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A SZERVEZETI KULTÚRA SZINTJEI
13

 

A szervezeti kultúrának vannak látható és nem látható jellemzői. Jéghegyhez lehet hasonlí-

tani, mert a látható jellemzők kisebb arányban vannak, mint a nem láthatóak. 

LÁTHATÓ JELLEMZŐK 

Ceremóniák, szertartások 

A nemzetközi közösségben a NIC-ek nagy hangsúlyt fektetnek az olyan összejövetelek 

megszervezésére, amelyeken a nemzeti hovatartozást lehet bemutatni. Nemzeti ünnepek 

és haderő napja alkalmából szervezet informális találkozók, állófogadások, főzések a jel-

lemzők. Ilyenkor lehetőség van az adott államot kicsit jobban bemutatni, például nemzeti 

ételekkel, zenével.  

A NIC-en belül is kialakulnak a közös belső rendezvények. Ilyenek például a napi eliga-

zítások, születésnap/névnap köszöntése, közös filmnézés, stb. Ez nagymértékben a pa-

rancsnoktól függ, hogyan alakítja ki ezeket, illetve mennyire van rá igény. A parancsnoknak 

kell ismernie a beosztottait annyira, hogy ezeket az „aranyközépút” megtartásával szervez-

ze meg. Mivel ez parancsnok függő, ezért ezek a szokások váltásonként eltérően alakul-

nak, illetve alakulnak át.  

Történetek, sztorik, legendák, mítoszok 

A NIC-eknél, mint általában a válságövezetben részt vevő egyéb kontingensek tagjainak 

körében is terjednek a legendák és sztorik. Ezek általában igaz sztorikon alapulnak, de 

mindenki hozzáteszi a maga részét, aminek eredményeképpen alakulnak ki a legendák.  

A NIC-ekhez kapcsolódó történeteket csak egy szűk réteg ismerheti meg. A műveleti tit-

kosság és az információ-védelem alapvető feladat az állomány részére. Ezért ezek nem 

lehetnek egy „kocsmai” beszélgetés témái. 

Nyelvezet, szakzsargon: 

Ezek használata nagyon jellemző a NIC-ekre. Rengeteg olyan kifejezés és főleg rövidítés 

van, amelyek a mindennapi szóhasználatban előfordulnak. Ezeket nem a NIC-ek találják ki, 

hanem csak átveszik a nemzetközi közösségtől. Azonban ez annyira beivódik a szervezet 

napi életébe, hogy szervezeti kultúrájának részévé válik.  

                                                 
13

Matkó Andrea Emese: A szervezeti kultúra és a vezetési tulajdonságok szerepe a regionális ver-
senyképességben az észak-alföldi régió önkormányzatainál,  Debreceni Egyetem, 2013, doktori disz-
szertáció, www. 
dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/169348/Matkó%20Andrea%20Doktori%20disszertáció-
t.pdf?sequence=8&isAllowed=y, letöltés: 2015. 09. 29, 12.o 
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A nemzetközi szakzsargon átvétele, illetve használata nagyon fontos és nélkülözhetet-

len. Ezek ismerete és készségszintű használata nélkül sokkal nehezebb lenne a nemzet-

közi közösséggel való együttműködés, mert egyszerűen nem értenék meg őket. 

Szimbólumok, öltözködés, külső megjelenés 

A NIC az adott műveleti területre települt nemzeti szerepvállalás része. Ugyanolyan előírt 

egyenruhát és nemzeti jelképeket viselnek, mint a kontingens valamennyi katonája. Alkal-

manként engedélyezett a civil ruha viselete.  

NEM LÁTHATÓ JELLEMZŐK 

A szervezeti kultúra nem látható jellemzői a NIC-ek tagjainak belső értékeire vezethetők 

vissza. Amint beléptek az adott szervezet kötelékébe megkezdődött ezek kialakítása és 

kialakulása. Az állomány ezeket teljesen magukévá teszi, az azok szerinti életvitelt kötele-

zőnek tekinti. Amikor megkezdik szolgálatukat valamelyik válságövezet NIC-jében, akkor 

ezeket az addig már kialakult értékeket szem előtt tartva kell dolgozni és élni. Ez azt jelenti, 

hogy külön a NIC-ekre jellemző nem látható jellemzők nincsenek, hanem az adott hazai 

szervezetnél meglévőket kell „elhozni és életben tartani”.  

Ilyen nem látható jellemző lehet például a konspiráció. Ugyanolyan konspiratív életet 

kell élni a műveleti területen, mint otthon. Itt is jellemző a „need to know” elmélet.  

Ennél a fejezetnél szólnék néhány gondolatot a felderítő/hírszerző közösségekre jel-

lemző íratlan szabályokról. Az összes NIC teljes személyi állománya következetesen be-

tartja ezeket. Ilyen például, hogy senki nem kérdezi meg egy másik nemzet NIC munkatár-

sát, hogy mi a feladata a hazai szervezetnél. Az íratlan szabályok betartásának egyetlen 

oka, hogy mindenki hazája hasonló szervezetének munkatársa, vagyis kialakul az egy 

közösségbe tartozás érzése.  

Véleményem szerint a NIC-ek szervezeti kultúrájának alakulására a következő szocio-

lógiai ágazatok, területek által vizsgálható tényezők hatnak a leginkább: 

— Katonaszociológia; 

— Jogszociológia; 

— Értékszociológia; 

— Szociálpszichológia; 

— Szervezetszociológia; 

— Kultúra szociológia. 

KATONASZOCIOLÓGIA ÁLTAL VIZSGÁLT TÉNYEZŐK 

A NIC-ek szervezeti kultúrájára jelentős befolyást gyakorol a katonaszociológia. Ennek az 

alapvető oka az, hogy a NIC-ek katonai szervezetek, emiatt magának a szervezetnek és a 

tagoknak is azonosulniuk kell az ehhez kapcsolódó értékekhez és normákhoz.  
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Részletesebb vizsgálathoz ezt két részre bontom: klasszikus katonai, illetve nemzetbiz-

tonsági megközelítésre. Ez a kettősség onnan ered, hogy a NIC-ek állomány általában 

nemzetbiztonsági szolgálattól érkezik, de a NIC, mint szervezet az adott állam haderejéhez 

tartozik a műveleti területen. A magyar NIC-ek állományának tagjaival is az MH ÖHP pa-

rancsnok köt szerződést, vagyis ő a szolgálati elöljáró
14

. Ebből a kettőségből ered, hogy a 

NIC-ek szervezeti kultúrájára befolyással van a haderő klasszikus katonaszociológiája és a 

nemzetbiztonsági szolgálatok némileg eltérő szociológiája.  

A klasszikus katonaszociológia képviseli a hagyományos katonai normákat és irányvo-

nalat, amely bármely más katonai szervezetre is jellemző. A nemzetbiztonsági szociológia 

pedig „civilesebb, titokzatosabb”, katonai szemmel nézve a lazább normákat követi. A NIC-

ek feladatrendszeréből adódó, hogy a többi kontingens szemében egy misztikus, szabá-

lyokat áthágó
15

 csapat látszatát kelti. Ez a kettősség befolyással van a szervezeti kultúra 

kialakulására. Általánosságban elmondható, hogy a biztonsági szempontból veszélyesebb 

missziókban (például: Afganisztán) szolgálatot teljesítő NIC állománya inkább a katona-

szociológia felé mozdul el, míg a nyugodtabb területeken (Balkán) a nemzetbiztonsági 

szociológia felé. 

JOGSZOCIOLÓGIA ÁLTAL VIZSGÁLT TÉNYEZŐK 

A NIC-ek szigorú jogi szabályozás mellett látják el szolgálati feladataikat. Ez hármas irányt 

foglal magában: 

— A Magyar Honvédség által kiadott minden olyan előírás, utasítás és parancs, 

amely az adott misszióra és műveleti területre érvényes (vagy a missziókra általá-

nos érvényű). Ezek szabályozzák a magyar kontingensek és katonák tevékeny-

ségét, meghatározzák a feladatvégrehajtás kereteit és előírják a nemzeti korláto-

zásokat. Ezek szabályozzák a NIC-ek szolgálati tevékenységét. 

— A nemzetbiztonsági törvény, illetve az azzal összhangban álló és a nemzetbizton-

sági szolgálatra vonatkozó utasítások, amelyek szabályozzák a NIC-ek szakmai 

tevékenységét. 

— A nemzetközi erők által kiadott SOP
16

-k, amelyek a műveleti területen betartandó 

szakmai, biztonsági, viselkedési, stb. előírásokat tartalmazzák.    

A NIC-eknek mind a három irányból meghatározott előírásoknak eleget kell tenniük, ezért 

ezek jelentős mértékben befolyásolják a szervezeti kultúra kialakulását és formáját.  

 

                                                 
14

 Ennek az oka az, hogy a NIC-ek a NATO által deklarált szervezetek és a működtetés anyagi vetüle-
tének jelentés részét valamilyen formában átvállalja az Észak-atlanti Szövetség, illetve a kiküldő állam 
hadereje. Így az nem terheli a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetését. 
15

 A NIC állománya nemzetközi erők általános SOP-jait módosító speciális engedélyek birtokában 
tevékenykedhetnek, mint például civil ruhában történő tábor elhagyás, egy gépjárműves mozgás, stb.  
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ÉRTÉKSZOCIOLÓGIA ÁLTAL VIZSGÁLT TÉNYEZŐK 

A NIC tagjainak is azonosulni kell a katonákat jellemző értékekkel: kötelességtudat, elhiva-

tottság, bátorság, becsület.  

Emellett a NIC állományának meg kell értenie, hogy tevékenységük jelentős mértékben 

hozzájárul a bajtársak (magyar és külföldi egyaránt) biztonságához. A kontingensek számí-

tanak rájuk, tőlük várják azokat az információkat, amelyek az életüket megmenthetik. Ez 

felelősséget jelent! Ezért a feladatok végrehajtásához az olyan speciális értékeket is követ-

ni kell, mint például: pontosság, alaposság, időszerűség, lényeglátás, objektivitás.  

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA ÁLTAL VIZSGÁLT TÉNYEZŐK 

A NIC parancsnoknak pszichológiai képességekkel és ismeretekkel is rendelkeznie kell. 

Ennek oka, hogy az ő feladata a beosztott állomány pszichikai állapotának ellenőrzése és 

szükség esetén kezelése.  

A féléves, szabadság nélküli missziók jelentős lelki terhet jelentenek a katonáknak. A 

bezártság, a biztonsági- és klimatikus környezet, a család hiánya feszültségeket és ezáltal 

problémákat okozhat, amelyeket a parancsnoknak a helyszínen tudnia kell megoldani.  

Nincsen sok lehetőség! A beszélgetések, a hétköznapi rutinnal össze nem függő tevé-

kenységek szervezése lehet a megoldás, ami odafigyelést, tenni akarást és komoly empá-

tiát követel meg a parancsnoktól. Ezek megszervezésének üteme és módja lehet befolyás-

sal a szervezeti kultúra alakulására.  

SZERVEZETSZOCIOLÓGIA ÁLTAL VIZSGÁLT TÉNYEZŐK 

A NIC egy szervezet, ami meghatározza, hogy a szervezetszociológia markáns szerepet 

tölt be szervezeti kultúrájában. A szervezeti jelleg egy szilárd keretet ad a NIC alaprendel-

tetéséből adódó tevékenységnek, amely meghatározza a vezetés rendszerét, az egyéni és 

csoportos magatartásformákat és az eredményesség kritériumait.   

KULTÚRA SZOCIOLÓGIA ÁLTAL VIZSGÁLT TÉNYEZŐK 

Itt a műveleti terület kultúrájára gondolok, az ugyanis befolyással van a stabilabb biztonsági 

helyzetű területekre telepített NIC-ek szervezeti kultúrájának kialakulására. Ennek oka, 

hogy ebben az esetben a NIC állománya feladat végrehajtás céljából többször civilben 

hagyja el a tábort. Ezekben az esetekben figyelemmel kell lenni a helyi kultúrára és öltöz-

ködési normákra, amelyek automatikusan beépülnek a NIC-ek szervezeti kultúrájába. 

De minden műveleti területen megfigyelhető, hogy a helyi kultúra néhány elemét a NIC-ek 

átveszik. Ilyen például Afganisztánban a „súra” kifejezés, illetve a helyi sál viselete. Ezek 

részévé válnak a NIC-ek kultúrájának.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Véleményem szerint az előző fejezetek pontjai során megvizsgált NIC-ek szervezeti kultú-

rája leginkább Quinn „célorientált” kultúra modelljére
17

 illik:  

Racionális tervezés: az információ-gyűjtési feladatok végrehajtása érdekében un. Adat-

gyűjtési terveket készítenek, amely alapján történik az erők és eszközök felhasználásának 

az optimalizálása. 

Központi célmeghatározás: a NIC-ek tevékenységét szabályozó műveleti utasításban 

konkrétan le van írva az elérendő cél. Minden tevékenységet ennek érdekében kell tervez-

ni és szervezni. 

Hatékonyság és teljesítmény: ezek a megrendelők által kiadott információ-igények 

megválaszolásával konkrétan mérhetőek és ezáltal visszaellenőrizhetőek. 

Vezető központi szerepe: strukturált katonai szervezet lévén a vezető egy személyben 

felelős a szervezetéért.  

Kommunikáció: egyértelmű és világos feladatszabás, illetve a feladat-végrehajtás után 

a beosztottak beszámoltatása, teljesítményük értékelése. 

BEFEJEZÉS 

A NIC-ek az adott műveleti területre deklarált szervezetek. Szervezeti kultúrájuk megérté-

séhez nyitott, a régi „kémes” beidegződésektől mentes gondolkodás szükséges. A szakmai 

munka mellett a NIC állománya egyfajta összekötő és a hazai szolgálat reprezentatív sze-

repét is betölti, ami a hidegháború alatt elképzelhetetlen volt. Ez a nyitottság nagymérték-

ben meghatározza a szervezeti kultúráját is.  

Az eredményes munkához meg kell érteni az új típusú kihívásokat (például aszimmetri-

kus hadviselés, média szerepe, terrorizmus). A kiküldő szervezetnek a NIC-ek szervezeti 

kultúráját ezekhez a kihívásokhoz idomulva kell rugalmasan és gyorsan alakítani.  

Ugyanakkor a NIC-ekben lévő szolgálat, sehol máshol meg nem szerezhető tapasztala-

tot ad az állomány részére. Van lehetőség megismerni a nemzetközi környezetet, a NATO 

munkafolyamatait, szakterminológiáját és begyakorolni az angol nyelv használatát.  

Egy misszió soha nem múlik el nyomtalanul. Az ott megismert tapasztalatot és tudást 

mindenki beépíti a hazai munkájába, megismerteti az alapszervezetével és ezáltal akarat-

lanul is befolyásolja annak kultúráját. Az itthon maradt kollégák is sokat profitálnak a misz-

sziókból, mert közvetetten ők is tanulnak belőle. 

A Magyar Honvédségben már a missziót(kat) megjárt katonák vannak többségben. En-

nek közösségformáló ereje is van. Növeli az összetartozás érzését és sok barátság, be-

szélgetés indul úgy, hogy „igen, én is jártam ott”. A bajtársiasság érzése, a közös – még 

akár közvetett – élmények pedig elengedhetetlenek egy fegyveres szerven belül.  

                                                 
17

 Dr. Rozgonyi Tiborné: Szervezetpszichológia, Debrecen, 2010, PPT előadás, www. 
nyfmt.ucoz.hu/_ld/0/57_unideb-2-b-szer.ppt, letöltés: 2015. 09. 29. 30. slide 
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A missziókban való nagytömegű részvétel pedig önmagában hordozza azt, hogy a Ma-

gyar Honvédség, mint egy szervezet egyre jobban megismeri a NATO-ban használt mun-

kamódszereket. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy aktív részesei váljunk a szövetség-

nek.  

A Magyar Honvédség által telepített NIC-ek elérték ezt. Bizton merem állítani, hogy 

megbecsült tagjai lettek a nemzetközi közösségnek, szakmai munkájukat elismerik és 

szövetségeseink barátként, bajtársként tekintenek rájuk.  
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