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HARANGI-TÓTH ZOLTÁN1 

Az alkoholfogyasztás szabályozásának kérdése  
a Magyar Honvédség misszióiban 

About the regulations of alcohool consumption during the 
foreign deployments of the Hungarian Defence Forces 

Absztrakt 

Kutatásomban a Magyar Honvédség missziós tevékenysége során, a különböző 

állománykategóriák és eltérő beosztásokat betöltő katonák alkoholfogyasztási 

szokásait vizsgáltam. A felmérés során kijött eredményt vetettem össze a jelenleg 

érvényben lévő jogi szabályozással. Az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

 Milyen szabályzás van érvényben jelenleg és ez mennyire hatékony? Miért, 

és milyen formában van jelen az alkoholfogyasztás a missziók során? Hogyan 

lehetne a rendszert hatékonyabbá tenni? 

A kutatási eredmények feldolgozása és kiértékelése képezi a dolgozatom fő 

részét. A felmérésből leszűrt tapasztalatokat olyan kérdéseket vetnek föl, amelyek 

mindendképpen gondolatébresztők és a további missziók során a parancsnokok 

számára ismeretük hasznos segítség lehet.  

Kulcsszavak: alkohol, misszió, Herzberg, higiénés tényező, kutatás, empirikus, 

Harangi-Tóth, tiszt, altiszt, legénység, hatékonyság 

Abstract 

The main topic of my research was the alcohol consumption behaviour of the 

different ranks of soldiers during the foreign deployments of the Hungarian 

Defence Forces – from the point of view of the current legal standards. My main 

topics were: 

What are the current standards, and how effective is the control? Why alcohol 

consumption is present during deployment, and how it effects the tasks? How can 

the whole control system be more effective?  
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The evaluation of the results of my research is the main and most important 

part of my essay. I hope that these results will help the future commanders during 

their next deployments.  

Keywords: alcohol, deployment, Herzberg, hyginene factors, research, empirical, 

Harangi-Tóth, officer, NCO, enlisted soldier, efficency 

TÉMAVÁLASZTÁS 

Dolgozatomban egy olyan kérdést vizsgálok, amelynek kezelése sokszor kifejezetten prob-

lémás – mégis, mindezek ellenére gyakran nem kap megfelelő hangsúlyt. Ennek oka ösz-

szetett – egyfelől a téma személyes, az állomány egyéni felelősségtudata is nagy szerepet 

játszik kialakulásában, másrészt viszont a parancsnokok számára is nehéz a kérdés helyes 

kezelése.  

Mindezek ellenére természetesen egy létező problémáról van szó, amelyről gyakran 

pont annak nehezen kezelhetősége miatt a parancsnokok vagy egyáltalán nem vesznek 

tudomást, vagy egyszerűen az alkoholfogyasztást minden formában tiltják. Ezen gondolko-

dásmód miatt a valós probléma jóval kevésbé tűnik jelentősnek, mint amennyire az a misz-

sziók során jelentkezik.  

Személyes véleményem, hogy ezen megoldások, kezelési módok egyike sem haté-

kony, sőt a feladat végrehajtás szempontjából egyenesen káros – egyes misszióknál hat-

ványozottabban – veszélyes is.  

Ez a gondolatmenet, melyben szerepet játszott saját missziós tapasztalatom is, vezetett 

oda, hogy ezt a problémakört választottam a kutatásom témájának. Úgy gondolom, hogy a 

két véglet („félrenézés” és zéró tolerancia) között létezik egy hatékonyabb megoldás, 

amely az alkohol fogyasztás kérdését a helyén kezeli – és a parancsnoki állomány számá-

ra egy elfogadható megoldást jelent, és a korábbi szélsőséges, sokszor drasztikus bünte-

téssel járó, mégis kevés eredményt felmutató rendszernél jobb alternatívát kínál. Biztos 

vagyok benne, hogy egy ilyen megoldással adott esetben a parancsnoki állomány is köny-

nyebben azonosul, és annak végrehajtása és végrehajtatása így elfogadhatóbb lesz a 

teljes állomány számára.  

A kérdőív összeállításakor főleg ez a cél motivált, és ennek megfelelően választottam ki 

a vizsgált célcsoportot is. A kiválasztott csoport tagjai egy olyan, harcoló alakulatnál szo l-

gáló, missziós tapasztalatokkal rendelkező állomány volt, amely a főtisztektől a legénysé-

gig minden állománykategóriában képviseltette magát – a parancsnokoktól a végrehajtói 

beosztásig minden szinten. Az alapvetőnek vett misszió kiválasztásának alapja (amely 

szintén hatással volt a csoportom összeállítására), egy olyan nagy létszámú kontingens 

volt, ahol egyszerre jelen van egy magyar törzs, és egy magyar végrehajtó állomány is 

(például a volt MH PRT vagy MH KNR ŐBK, vagy a jelenlegi KFOR missziók). Az egyéni 

missziók, és más kis létszámú megfigyelő, stb. missziók ebből a szempontból kívül estek a 

vizsgálódásom tárgykörén, hiszen ott a kérdés szinte személyre szabott elbírálás alá esik – 

és az állománykategóriák szűkebb spektrumát érintik csak.  
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AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS, MINT MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐ 

A gondolat, miszerint az alkohol motivációs tényezőként is megjelenhet, meglehetősen 

furcsán hat – pedig pontosan erről van szó. Dolgozatomban elsősorban a missziós tevé-

kenységre vonatkoztatva értelmezem a kérdést, hiszen ott hosszú időn keresztül, a nap 

huszonnégy órájában összezárt, főleg férfi „közösség” esetén ez a kérdés előbb vagy 

utóbb, de biztosan előkerül.  

Mégis mi módon lehetne ez motiváló tényező? A válasz természetesen nem a kontin-

gens egészére vonatkozik, és szerepe egyénenként, sőt csoportonként eltérő – de általá-

nosságban mindenkinek van véleménye róla. Mindezekből következik, hogy a csoport, a 

missziós állomány egy része számára komoly tényező az alkohol fogyasztás misszió során 

is, míg mások számára elenyésző jelentőségű – azonban a probléma abból keletkezik, ha 

ez az igény szembemegy a hivatalos szabályzókkal, tiltásokkal – valószínűleg mindenki 

tudna legalább egy példát mondani ilyen eseményre.   

Az alkoholfogyasztás ténye tehát a misszió során kevésbé motiváló – azonban tiltása 

az állomány egy részénél komoly feszültségforrásként jelenik meg, és problémákhoz ve-

zethet. Ezt a folyamatot elég jól írja le Herzberg két tényezős motivációs elmélete. 

A MOTIVÁCIÓ HELYE, SZEREPE 

A motiváció szó a latin eredetű „movere” igéből ered, melynek jelentése mozogni, mozgat-

ni.
2
 A motiváció gyűjtőfogalom, minden cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényezőt 

magában foglal.  

A katonai vezetés egyik funkciója a motivációs rendszer működtetésében jelenik meg.
3
 

Általában a közvetlen, személyes vezetésen keresztül jelentkezik, és hatásosságában 

döntő szerepe van a parancsnok vezetési stílusának. Összességében elmondható, hogy a 

szervezet hatékonyságának szempontjából döntő szerepe van, hogy az alárendeltek 

mennyire tudnak azonosulni a szervezeti célokkal, és hogy a parancsnok személyében 

mennyire tudja őket a célok elérése érdekében motiválni.  

A vezetési és szervezési elméletek egy része azonban nem katonai területről ered – a 

vállalati és üzleti szférában legalább olyan nagy a jelentősége a hatékonyságnak, mint a 

katonai szervezetekben (bár természetesen eltérő a szervezeti cél).  

A motiváció kutatás a vezetés és szervezéselméletek között jelent meg, felhasználva a 

pszichológia egyes területeinek eredményeit is, létrehozva ezzel a motiváció elméletek 

sokaságát – ezek szerepe kiemelkedik abban, hogy a vezetőt információval látják el a 

szervezetében tevékenykedő egyénekről és csoportokról, megkönnyítve számára azok 

hatékonyabb ösztönzését a szervezet céljainak elérésére.  

 

                                                 
2
 Szelei Ildikó: A beosztottak motiválásának pedagógiai kérdései.  Pedagógia I. egyetemi jegyzet, Bp., 

ZMNE, 2004. 
3
 Dr. Czuprák Ottó: Katonai szervezetvezetés egyetemi jegyzet, Bp., ZMNE, 2004. 
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HERZBERG KÉT TÉNYEZŐS MOTIVÁCIÓS ELMÉLETE 

A motiváció elméletek között az egyik legkorábbi tartalomelmélet, Maslow-féle „szükséglet 

piramis” elméletének
4
 (a szükségletek kielégítése automatikusan elégedettséget okoz, 

tehát motiválja az alárendelteket, és magasabb szintű szükségletek elérésére serkent) 

vizsgálatával az amerikai pszichológus, Frederick Herzberg (1923-2000) további megálla-

pításokat tett.
5
 

Elmélete szerint két eltérő típusú tényező jelenik meg – egyik a „motivátor” tényező, 

melynek kielégítése elégedettséget szül, ezen keresztül motiválja a beosztottakat. Ilyen 

tényezőnek veszi a sikerélményt a munkában, a teljesítmény elismerését, az elvégzendő 

munka tartalmasságát, vagy az előmenetel lehetőségét. Az ilyen jellegű igények kielégíté-

se Herzberg elmélete szerint tehát a korábbi elégedetlenségből teljesülése esetén elége-

dettséget okoz, így motiválja a beosztottakat.  

Új elemként jelenik meg a másik tényező, a „higiénés” faktor – ez a kielégítése esetén 

az elégedetlenségből egy „elégedetlenség nélküli” állapothoz vezet, amely nem egyenlő az 

elégedettséggel. Ez egy új szintet jelent, megcáfolva azt, hogy a beosztott csak elégedett, 

vagy elégedetlen lehet. A higiénés tényezők kiiktatásával tehát a vezető egy elégedetlen-

ségi faktort szüntet meg, és azzal motiválja beosztottját, hogy az általa okozott negatív 

hatást szünteti meg. Ilyen tényezőnek veszi a vezetővel való kapcsolatot, a vezető kompe-

tenciáját az adott területen, a fizetést, magánéleti dolgokat – és a dolgozatom szempontjá-

ból kiemelt fontosságú tényezőket, mint például a munkahelyi kapcsolatok, és a munkafe l-

tételek.  

 HERZBERG ELMÉLETE ÉS AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS KÉRDÉSE 

A kutatásom elkészítésekor abból a feltevésből indultam ki, hogy az alkoholfogyasztást 

motivációelméleti szempontból föl lehet fogni higiénés tényezőként is. Ehhez azt vettem 

alapul, hogy van a misszióban részt vevő katonáknak egy része, akik számára elégedet-

lenséget szül az alkoholfogyasztás teljes tiltása. A higiénés tényezők megléte összességé-

ben tehát nem motivál, azok hiánya azonban elégedetlenséghez vezet – így a parancsno-

koknak számolni kell létükkel.  

Az elégedetlenség a csoporton belül a légkör romlásához, és feszültség keletkezésé-

hez vezet – ezzel rontva a munkavégzés minőségét. Ez a fontos tényező, a munkahelyi 

kapcsolatok milyenségében jelenik meg. Elégedetlenségnek veszem azt, ha a csoport 

tagjai között feszültség van, és arra keresem a választ, hogy ezt a szabályozott alkoholfo-

gyasztáson keresztül lehetséges-e feloldani. A feszült munkahelyi légkör végső soron a 

munkafeltételek romlásához vezethet – ebben az esetben a technikai-anyagi feltételek 

helyett, az egymásra utaltságból fakadóan, az emberi munkavégzés minőségét véve a 

                                                 
4
 Dr. Roóz József: A menedzsment alapjai. Bp., Perfekt., 2006. 

5
 Beller Balázs: Herzberg-féle motivációelmélet vizsgálata egy empirikus kutatás során. In Hadtudo-

mányi Szemle, VII. évfolyam, 4. szám, 2014. 
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feladat sikeres elvégzésének egyik kiemelt feltételének. A missziós feladatellátás ebből a 

szempontból különleges helyzetet ad, hiszen a pihenőidőt is szabályozott körülmények 

között kell eltölteni, ugyanazokkal az emberekkel, így a munkahelyi légkör tulajdonképpen 

a szabadidőben is meghatározó tényező, ezért a parancsnoknak törekednie kell a feszült-

ségek feloldására.  

Ezt a gondolatmenetet viszem tovább, amikor arra keresem a választ, hogy célszerűbb-

e egy lazább, de betartható szabályozás, mint a teljes tiltás – amelynek megszegése bizo-

nyos körülmények közt előfordulhat, még a szigorú büntetések ellenére is. Természetesen 

ez azokban a missziókban, ahol a veszélyeztetettség mértéke nagyobb, komoly veszélyfor-

rásként jelenik meg.  

Ennek a két higiénés tényezőnek a vizsgálatán keresztül azt szeretném vizsgálni, hogy 

az alkoholfogyasztás lehet-e motivációs tényező – bár nem a klasszikus, igényt kielégítő 

értelmezésében, sokkal inkább a kialakuló elégedetlenség megszüntetésének és feloldá-

sának eszközeként.  

HIPOTÉZIS 

A kérdőív elkészítésekor abból indultam ki, hogy jelenleg a missziókban tiltott az alkoholfo-

gyasztás. Alapvetően tehát arra voltam kíváncsi, hogy a jelenlegi szabályozó rendelkezé-

sek mennyire hatékonyak. Úgy gondoltam (részben saját missziós tapasztalatomra alapoz-

va), hogy a rendszerben komoly hibák vannak, az nem látja el alapvető funkcióját – az 

állomány annak kijátszásával igenis fogyaszt alkoholt, minden tilalom ellenére is. Ennek 

okára kerestem a választ – az alkoholfogyasztás általános szokásaira rákérdezve, majd 

magának a jelenlegi rendszernek a vizsgálatát is elvégezve.  

Feltételeztem továbbá, hogy az egyes állománykategóriák másként állnak ehhez a kér-

déshez, másként látják a szabályozás céljait, hasznosságát. Ezért volt fontos, hogy a kuta-

tásban résztvevők előéletét, beosztásait, rendfokozatát figyelembe véve súlyozzam az 

egyes kérdéseket.  

Mivel a kérdés a többség szerint megkerülhetetlen, és a szabályozás nem hatékony, 

feltételeztem, hogy a probléma megfelelő kezelése az állomány számára motivációt jelen-

tene. Ehhez igyekeztem a megfelelő kérdéseket föltenni, amelyek előtérbe hozhatnák a 

sokszor elfedett problémákat, javaslatot is téve azok megoldására.  

A kutatásom az alábbi kérdések megválaszolására irányult: 

1. A jelenlegi szabályozás nem hatékony, annak céljai, háttere és értelmezése nem 

egységes az egyes állománykategóriák számára.  

2. Alapvetően a többség a misszión kívül is fogyaszt alkoholt, amelynek a csopor-

tokban bizonyos szerepe van. Ez a szerepet misszióban is megmarad.  

3. Az alkoholfogyasztás engedélyezése az állomány egy részében igenis annak fele-

lősségtudatát erősítené, így végső soron hatékonyabb, mint a korlátozás.  

4. Vannak az alkoholfogyasztásnak olyan szabályozott keretei, amelyek pozitív 

hatással lehetnek a missziós állomány egészére.  
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A KUTATÁSI MÓDSZER 

A hipotézisben megfogalmazottak és a kérdéseim megválaszolására egy kérdőíves kuta-

tást folytattam. A célom a kérdések megválaszolása volt, empirikus módon.  

A kutatáshoz az MH 5. Bocskai István Lövészdandár KSZE (Hódmezővásárhely) állo-

mánya volt segítségemre. Közülük 46 fő töltötte ki a kérdőívet, minden állománykategóriát 

képviselve, a főtiszttől a legénységig bezárólag – természetesen név nélkül.  

A kérdőív felépítésében három fő szempontot vettem figyelembe. Az első rész (6 kér-

dés) a kitöltők előéletére, tapasztalataira, vonatkozik. A célom az volt, hogy megismerjem 

az állományt, és általános kérdések föltevésével rávezessem őket a komolyabb, már-már 

bizalmas jellegű kérdések megválaszolására. 

A második rész (7 kérdés) az általános szenvedélybetegségekre és alkoholfogyasztási 

szokásokra vonatkozott. Ez alapján tudtam leszűrni a kitöltők „őszinteségét”, és általános 

vélekedését a problémáról.  

Az utolsó, és egyben legfontosabb rész (14 kérdés) két kulcskérdése a szabályozás és 

az engedélyezés motivációs hatásaira, hatékonyságára vonatkozott.   

KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

A kutatási eredmények vizsgálatánál a kérdések nagy száma miatt csak azokat szeretném 

kiemelni, és részletesen elemezni, amelyek döntően befolyásolták a hipotézisben megfo-

galmazott tételekkel kapcsolatban kialakult összképet. Ezeket diagramok segítségével, 

nagyrészt százalékos megoszlásban fogom bemutatni, és részleteiben elemzem. 

 A fennmaradó kérdésekből származó tapasztalatok feldolgozása a levont következte-

tésekben jelenik meg. A továbbiakban tehát a legfontosabb válaszok elemzését végzem el, 

a kérdőív hármas felépítése által meghatározott sorrendben.  

 
1. ábra – saját forrás 
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A kérdőívet kitöltők kiválasztásakor igyekeztem a nagyobb, teljes kontingens kiadó misszi-

ók létszámarányait figyelembe venni. A kitöltők majdnem fele (47%) így a legénységi állo-

mánykategóriából került ki. A kitöltők harmada (31%) altiszt, míg negyede (22%) tiszt és 

főtiszt. Ez utóbbi két állománykategóriát a továbbiakban közösen kezeltem.  

 

2. ábra – saját forrás 

 

A kérdőívet kitöltők életkori megoszlása, állománykategóriánként. Ahol célszerű volt, állo-

mánykategóriákra bontottam a válaszokat – a későbbiekben látszani fog, hogy a válaszok-

ban igenis nagy szerepet játszik, hogy ki, milyen rendfokozatban és beosztásban látott el 

missziós beosztást.  

A létszámok itt az egyes válaszadókat jelentik – mint látható, a legénységi állomány 

tagjai között találjuk a legtöbb fiatalt és a legidősebbeket is. A másik két állománykategóri-

ában inkább a tapasztaltabb (ha azt feltételezzük, hogy a tisztek és altisztek 20-22 évesen 

kerülnek első beosztásba) korosztály töltötte ki a kérdőívet.  
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3. ábra – saját forrás 

 

Az előző ábrához szervesen kapcsolódik, hogy az életkor meghatározza a szolgálati időt. 

Ez egyértelmű az altiszti és a tiszti állom állománykategóriánál, a legénységnél pedig egy-

értelműen a komolyabb szakmai háttérrel, több év szolgálati viszonnyal rendelkezőket 

jelenti. Ez esetükben érthető, mert misszióban csak megfelelő tapasztalattal lehet kijutni, 

míg a másik két esetben fiatal tisztek és altisztek számára is vannak beosztások (különö-

sen a szakbeosztásokban, mint például a híradó, informatikus, javító, stb). 

 

 
4. ábra – saját forrás 
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A válaszadók missziós tapasztalata szintén egyénenként számszerűsítve. Itt többen, több 

hadszíntéren jártak – aki több lehetőséget adott meg, azt több helyen is feltüntettem. A 

kérdőíven lehetőség volt többször is bejelölni egy területet, így jött ki az az adat, hogy a 

tisztek 70%-a két, 20%-a három hadszíntéren is volt, míg az altisztek 50%-a két hadszín-

téren volt, addig a legénység 25%-a két hadszíntéren is járt. Elmondható tehát, hogy egy 

missziós tapasztalatokban gazdag csoport válaszolt a kérdőívben feltett kérdésekre.  

Külön érdemes kiemelni, hogy pont az az állomány töltötte ki, aki többségében harcoló 

alegységnél szolgál, és inkább kötelékben látott el missziós szolgálatot – az egyéni 

beosztásokat ellátók száma elenyésző volt (1 fő). 

 
 

5. ábra – saját forrás 

 

Az előző (4. ábra) diagram értékelésével szoros összefüggésben célszerű értelmezni – az 

egyes missziókban betöltött beosztásokból látszik, hogy a nagy többség (60%) beosztott 

állományként tevékenykedett. A törzs és a parancsnoki állomány kizárólag a tiszteket és az 

altiszteket jelenti (40%), azonban elmarad az 1. ábrán bemutatott, összesített állományka-

tegória arányuktól (53%). Ebből egyértelműen következik, hogy főleg a fiatal altisztek be-

osztott állományként (sofőr, toronylövész, stb) szolgáltak, és ennek megfelelően tevékeny-

kedtek.  

A két ábra (4. és 5.) értelmezése adja azt a biztos alapot, amelyekből feltételeztem, 

hogy az a célcsoport vett részt a kérdőív kitöltésében, akik arra a leginkább alkalmasak 

voltak – többen, több hadszíntéren szolgáltak, nagyrészt kötelék missziókban (Afganisztán 

esetében MH PRT, MH OMLT, MH KNR ŐBK, míg a Balkánon KFOR, EUFOR kötelék-

ben).  
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6. ábra – saját forrás 

 

A kérdőívem második felében áttértem a szenvedélybetegségek vizsgálatára. Ugyan ezek 

nem tartoztak szervesen a témához, azonban úgy gondoltam, hogy van összefüggés a 

kávé és dohánytermék, valamint az alkoholfogyasztás között. Mindezek mellett sokkal 

fontosabb szempont volt, hogy egyszerűbb, biztosabban megválaszolható kérdésekkel 

vezessem föl a bizalmasabb kérdéseket, amelyek őszinte megválaszolása egyértelműen a 

felállított hipotézisem megerősítésében vagy megcáfolásában kulcsfontosságúak voltak.  

 

 
7. ábra – saját forrás 
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A fogyasztott italtípusok jelölésénél bármennyi lehetőség bejelölhető volt. A kérdés célja, 

hogy a parancsnokok számára tájékoztatást adjon egyfelől az általános ivókultúra (általá-

ban a sör-pálinka kombináció szerepelt a legtöbbször) fejlettségéről, valamint az állomány 

italfogyasztási szokásairól. Ennek jelentősége abban van, hogy mit célszerű szabályozni – 

a missziók során a sör vagy a bor a helyszínen beszerezhető, míg például a pálinka csak 

hazai területről – a szabályozás során tehát eltérő kritériumokat kell meghatározni. Emellett 

fontos az is, hogy mit engedélyezzen a parancsnok, milyen italtípus felel meg a nemzeti 

karakternek (például a franciák számára a bornak nagy a szerepe, stb.) – ez jelen csoport-

ban a pálinka és a sör volt.  

Magának a sörfogyasztásnak az engedélyezése kézenfekvő lehet, mert egy kis alkohol-

tartalmú, viszonylag könnyen hozzáférhető italról van szó. 

 
8. ábra – saját forrás 

 

Az alkoholfogyasztási szokások, az általános ivókultúra felmérésére egy újabb kérdést 

tettem a kérdőívbe – ugyanakkor a rejtett célom az volt, hogy felmérjem a kitöltők őszinte-

ségét. A kitöltők 80% az alkoholfogyasztást spicces vagy az enyhe részegség állapotáig 

folytatja – amennyiben elfogadjuk, hogy mindenki őszintén válaszolt a kérdésre, akkor 

feltételezhető, hogy a korlátozott italfogyasztás engedélyezése az állomány 80% számára 

elfogadható megoldást jelentene a jelenlegi, tehát teljes tiltást megfogalmazó szabályzás-

sal szemben.  
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9. ábra – saját forrás) 

 

A kérdőív harmadik részében a missziós alkoholfogyasztás került előtérbe. Itt visszatértem 

a százalékos arányra, amelyet állománykategória bontásban vizsgáltam. Az altisztek között 

kapott különösen nagy hangsúlyt a kérdés – ami érthető is, hisz ők érintkeznek a legtöbb-

ször a legénységi állománnyal, ők hajtatják végre a legtöbb feladatot, így az ő véleményük 

(amely inkább a mások alkoholfogyasztására vonatkozik) a legmarkánsabb. Ez inkább 

negatív hangvétellel értelmezhető, ebben az esetben inkább problémaként értelmezve az 

alkoholfogyasztást. Ugyanakkor a másik két állománykategória teljesen máshogy értelmez-

te ugyanazt a kérdést – náluk inkább saját, egyéni igényként jelentkező alkoholfogyasztás 

engedélyezését jelenti.  

Ez a kettősség megmutatkozik a későbbiekben is, amely következik az altisztek feladat 

végrehajtásban betöltött helyzetéből, és markáns egyéni véleményéből.  
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10. ábra – saját forrás 

 

Ez a kérdés a szabályozás hatékonyságára vonatkozott. Érdemes megjegyezni, hogy a 

tisztek 80%-a adott teljesen pozitív, 20%-a pozitív választ, az altisztek 55%-a adott teljesen 

pozitív, 40%-a pozitív választ. Ugyanakkor a legénység 40%-a adott teljesen pozitív, 25%-

a pozitív választ.  

Elmondható tehát, hogy az állománykategóriák közül a parancsnoki állomány egyérte l-

műen és döntően tisztában van szabályozás hatékonyságának hibáival. A tisztek esetében 

100%, az altisztek esetében 95% volt azok aránya, akik szerint a jelenlegi rendszer nem 

látja el alapfeladatát, sokuk szerint gyakorlatilag működésképtelen. Ez azt is jelenti, hogy 

ez alapján missziónként több embert kellett volna repatriálni – ez valószínűleg azonban 

ilyen formában nem történt meg (a missziós repatriálások összesített száma alapján). Ezek 

okai között feltételezhetjük, hogy ott szerepel az a tény, hogy bár sokan tudnak az ilyen 

esetekről, azok fölött „szemet hunynak”, vagy megoldják „házon belül”. Ezen megoldások 

bármelyike szembemegy az érvényes szabályzókkal, és ez nehéz helyzetbe hozza a pa-

rancsnoki állományt. Célszerűbb volna tehát egy engedékenyebb, de mindenki számára 

betartható rendszert kidolgozni.  
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11. ábra – saját forrás 

 

A kérdés megválaszolása szintén nagyfokú őszinteséget feltételez. Úgy gondolom, hogy a 

tisztek részéről ez reális arányt is jelent – a törzsbeosztásokban az állomány veszélyeknek 

való fizikai kitettsége és igénybevétele kisebb, így gyakran több „lehetőség” van szolgála-

ton kívül alkoholt fogyasztani. Ugyanakkor beszédes, hogy a tiszti állomány, amely 

alapvetően és döntően a parancsnokokat is jelenti, a legnagyobb arányban adott pozitív 

választ a kérdésre.  

 
12. ábra – saját forrás) 
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A különböző állománykategóriák véleménye a szabályozásról két egyértelmű üzenetet 

hordoz – egyfelől a parancsnoki állomány részéről jelentős (közel 60%) az a vélemény, 

hogy a mértéktelenség a szigorú szabályozás alapja. Ez egyfajta bizalmatlanságot felté-

telez – ennek alapja egy ilyen felkészült és komoly missziós múltú állomány esetében 

biztosan valamilyen tapasztalaton alapszik. 

A másik negatív véglet, a legénységi állomány közel negyede (24%) által feltételezett 

kollektív büntetés jelleg. Az ilyen üzenetek közvetítése alapvetően a bizalmatlanságot 

erősíti, és rendkívül károsan hat a közösségre, gyengíti a csapat teljesítményét.  

Mindkét oldal nagy százalékban (bár más jellegű) bizalmatlanságot jelölt meg a szigor 

alapjául, amely annak hatékonyságát is megkérdőjelezi. Szükséges volna a hiányzó b i-

zalom helyreállítása, az összekovácsolásra ilyen téren is hangsúlyt helyezni.  

 
 

13. ábra – saját forrás 

 

Az alkoholfogyasztás minden állománykategória együttes véleményére alapozva, 31% 

szerint alkalmas a csapatépítésre. Ezt a szerepét már a misszió előtt betöltheti, de egyéb 

tulajdonságai csak később kapnak hangsúlyos szerepet. A kikapcsolódás és a feszültség 

oldása, összességében a válaszadók 60% szerint hangsúlyos. Úgy gondolom, hogy ez 

jelentős tényező, egy monoton misszió során kiemelt szerepet kap, így célszerű a pa-

rancsnokok részéről előre számolni vele.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy ez egyszerre jelenti a helyi szórakozó helyeken, sport-

események közben, stb. elfogyasztott alkoholra is vonatkozik, ugyanúgy, ahogy a kis cso-

portban, körletekben megivott sör is itt jelenik meg. Azok azonban, akik problémakezelés-
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ként nyúlnak az alkoholhoz, reálisan jelentenek veszélyt – amelyet már a kiutazás előtt 

célszerű kezelni.  

 
14. ábra – saját forrás 

 

A kérdőív utolsó részében az alkoholfogyasztás engedélyezésére, mint lehetséges motivá-

ciós tényezőre kérdeztem rá. Itt egyértelműen a pozitív válasz összefügg a rendfokozattal 

– minél magasabb a rendfokozat, annál kevésbé jelenik meg ez motivációs tényezőként. 

Ez összefüggésben a 11. ábrán látottakkal egyértelműsíti, hogy a magasabb rendfokozattal 

rendelkezők kevésbé érzik magukat „érintve” a szabályozásban. Ez egy rendkívül káros 

trendre utal, és főleg egy nagy létszámú kontingensnél okozhat problémát. Szükséges 

volna, hogy a magasabb rendfokozattal rendelkezők személyes példamutatáson keresztül 

motiválják a beosztottakat.  

A legénységi állomány körében a legmagasabb a teljesen pozitív választ adók aránya. 

Ez egyfelől a korábbiak alapján látható „bizalmi deficit” egyfajta kompenzálása lenne, 

amely főleg a legalacsonyabb rendfokozattal rendelkezők számára lenne fontos.  
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15. ábra – saját forrás 

 

Az utolsó ábrán a kérdőívet kitöltők több lehetőséget jelölhettek meg. Ezek alapján a két 

oldalú bizalom erősítése (56%) került egyértelműen előtérbe. Az altiszti állomány részéről 

jelent meg egyedüliként a szigorítások növelése, lehetséges megoldásként a jelenlegi 

helyzetre. Ez másnál nem jelentkezett – itt utalnék vissza az altiszti állomány nehéz hely-

zetére, amennyiben minden szempontból a két másik állománykategória között helyezked-

nek el. Ez egyértelmű utalás arra, hogy vannak, akik valamilyen formában segítséget vár-

nak a tisztek felől, hogy feladatukat hatékonyan láthassák el.  

A legénységi állomány körében egyöntetűen előtérbe került a rendezvények szervezé-

se, mint lehetőség. Ez alapján nekik van a legnagyobb igényük, hogy legálisan, valamilyen 

keretek közé foglalt módon fogyaszthassanak alkoholt.  

ÖSSZEFOGLALÁS 

A kérdőívben feltett kérdésekkel igyekeztem megválaszolni a hipotézisben megfogalmazott 

felvetéseimet.  

Úgy gondolom, hogy egyértelműen bebizonyosodott, hogy a komoly missziós tapaszta-

latokkal és jelentős szolgálati idővel rendelkező állomány (különös tekintettel itt a tisztek és 

altisztek, azaz a parancsnokok) határozott véleménye szerint minden misszióban van en-

gedély nélküli alkoholfogyasztás, tehát a korlátozások nem érték el céljukat. Amíg a közös, 

egymással szembeni bizalmatlanság megosztja az állományt (különösen a legénységi 

állomány véleménye jelentős, akik a szabályozást kollektív büntetésnek élik meg), addig 

ezen a tényen nehéz változtatni. Célszerű lenne erre komolyabb hangsúlyt fektetni a misz-
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sziós felkészítéseknél, az összekovácsolásnál erre is kitérni – ez növelhetné a szervezet 

hatékonyságát.  

A kutatásomból alapvetően kiderült, hogy a többség számára az alkoholnak csapaté-

pítő és feszültség levezető hatása van, amely már a missziós tevékenység előtt megjele-

nik. Ezek mellett megjelenik, hogy ezt a szerepet nehéz pótolni – ezt monoton missziók 

esetén (ahol főleg a végrehajtó állomány hajt végre monoton feladatokat, mint például az 

őrszolgálat). Ezekre igény van leginkább a legénység részéről), hogy a csapatépítést akár 

szervezett keretek között a misszióban is folytathassák.  

A két oldalú bizalomépítésre főleg az alacsonyabb rendfokozatúak részéről van 

kifejezett igény. Feltételezhető, hogy ennek az igénynek a kielégítése, és a magasabb 

rendfokozatú állomány részéről mutatott felelősségteljes személyes példa mellett egy nyílt-

abb, kevésbé feszült légkört teremtene, ami a hatékonyabb munkavégzés, jobb 

munkakörülmény (tulajdonképpen a folyamatos missziós összezártságra utalva életkörül-

ménynek is nevezhető) feltétele.  

Ebből következik, hogy az utolsó feltételezésem, amely szerint a szabályozott keretek 

közti alkoholfogyasztás a csapatépítés és a feszültség levezetés egyik lehetséges és 

legális módja, nem meglepő módon az alacsonyabb rendfokozatúak részéről jelent meg 

igényként. Ők azok, akik a szolgálatot fizikailag is ellátják, többségében a terepen, 

őrtornyokban tevékenykednek – és leginkább rájuk vonatkoznak a készenlétek ellátásának 

szigorú szabályai is. Azonban pont ebből kifolyólag, ha erre nincs mód és lehetőség, akkor 

a feszültség is itt jelenik meg leghamarabb – ez azonban már az altiszti állományra is 

hatással van, elég csak arra gondolni, hogy egyedüliként ott jelent meg a szigor növe-

lésének igénye. Azt gondolom, hogy a legális szórakozási lehetőségek rendezése így min-

den katonánál csökkentené a feszültséget.  

BEFEJEZÉS 

A missziós alkoholfogyasztás kérdése tehát a komoly tapasztalatokkal rendelkező állo-

mányt is megosztja. Úgy gondolom, hogy kérdőívemmel egy kényes témában is sikerült 

őszinte, értékelhető eredményt elérni – amely megmutatja, hogy egyes állománykategóriák 

hogyan élik meg a szabályozást, mennyire gondolják azt hatékonynak.  

A parancsnokok felelőssége elengedhetetlen, főleg abban, hogy bármilyen szinten áll-

janak is, (szakasztól a kontingens parancsnokig) ismerjék meg állományukat, annak össze-

tételét, erős és gyenge pontjait – és ehhez igazítsák ennek a kérdésnek a kezelését. Ez 

egy jóval idő és energiaigényesebb feladat a részükről, mint a zéró tolerancia (a kérdőív 

eredménye alapján egyértelműen annak fényében, hogy azt nem fogják tudni betartatni) 

kihirdetése.  

Szükséges volna a kölcsönös bizalom meglétére a parancsnok és az alárendelt között 

– ez azonban nem létezhet személyes példamutatás nélkül. Ennek a tételnek ugyanúgy a 

szakaszparancsnoktól a törzsön át a kontingens parancsnokáig egy személyben minden 

szintre vonatkoznia kell.  
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Herzberg elmélete jelen helyzetre lefordítva tehát az alkohol fogyasztása a misszióban 

nem elengedhetetlen, nem fogja jobb teljesítmény elérésére ösztönözni az állományt – de 

a tiltása, megvonása már rövidtávon is okozhatja a feszültség fokozódását, ezáltal a mun-

ka és missziós életkörülmények romlását, a teljesítmény csökkenését is.  

Az pedig, hogy ez esetleg azt jelenti, hogy a parancsnokok ezért arra kényszerüljenek, 

hogy szemet hunyjanak, vagy eltekintsenek bizonyos esetek kivizsgálásától, rendkívül 

kellemetlen helyzetbe kényszeríti őket, amelyet mindenképpen el kell kerülni.  

Célszerű volna tehát a missziós alkoholfogyasztás kérdését újra megvizsgálni, a min-

den szinten elvárható kölcsönös bizalom jegyében a kontingens parancsnokok és aláren-

delt parancsnokaik személyes döntéseire bízni a megoldást.  
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