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SZABÓ JÁNOS 

Kultúraváltás a védelmi szektorban 

A modern szervezetek számára semmi nem teszi a szervezeti kultúra jelenségkö-
rét olyan fontossá, mint a radikális változások átmeneti periódusai, amikor is a 
korábbi értékrendek már nem, az újak pedig még nem nyújtanak eligazítást, a 
személyes és csoport reagálások bizonytalanok, zavarosak, kiszámíthatatlanok 
lesznek, azaz a szervezeti kultúra szervezetet karakterizáló, működést fenntartó 
ereje meggyöngül. A szervezeti kultúra az átépített szervezeti keretek új minták 
szerint történő „belakását” és ezzel a megtett átalakító-modernizációs lépések 
visszafordíthatatlanságát belülről garantálja, a mindennapi magatartások, értékek, 
reakciómódok, a szokásos reflexek oldaláról látja el azokat megrögzítő biztosíté-
kokkal. A katonai szervezeti kultúra a haderőműködés meghatározó belső komp-
lex jelenség-együttese, amely a katonai szervezetre adott fejlődési periódusában 
jellemző viselkedés- és gondolkodásmódot, érintkezési és konfliktus-megoldási 
szokásokat, a külső hatásokat adaptáló és a belső integrációs igényeket kielégítő 
eljárásokat közös értékrend alapján működteti, s ezzel lehetővé teszi a szervezet 
azonosságának folyamatos fenntartását, a szervezet tagjainak személyes és cso-
port identifikációját. 

Igaz a tétel, hogy hiábavaló úgy lényeges szervezeti változtatásokat eszkö-
zölni, ha változatlanul hagyjuk a szervezeti kultúrát. A változatlan szervezeti 
kultúra ugyanis a módosított szerkezeti elemeket is a régi működésmód intéz-
ményrendszerébe fogja becsatornázni. Ez az az eset, amikor „az őserdő visszahó-
dítja a kiirtott területeket”. 

Jogos tehát a kérdés, milyen szervezeti kultúra az, amelytől szabadulni aka-
runk, milyennek kell lennie annak, amelynek a meghonosítását, kiteljesítését 
elengedhetetlennek tartjuk, s mik azok a módszerek, eljárások, beavatkozási és 
kezelési módok, amelyekkel a katonai szervezeti kultúraváltást, a régiről az újra 
történő átmenetet megbízhatóan megoldhatjuk? 

Ha abból indulunk ki, hogy azt az öröklött katonai szervezeti kultúrát – ami a 
korábbi, mára diszfunkcionálissá vált mozzanatok konzerválására törekszik – le 
kell bontani, fel kell váltani olyannal, ami az új, modern struktúra-építés és mű-
ködtetés belső stabilizáló folyamatokkal történő megerősítését, támogatását vál-
lalja, akkor a válasz egyértelmű lehet: 

El kell vetnünk a katonai szervezeti kultúrának azokat a módosulataiban is 
napjainkig átörökített momentumait, amelyek a hazai haderőnek a korábbi keleti-
es, totalitárius társadalmi-politikai-gazdasági rendbe, s az egyközpontú katonai 
koalícióba történő beágyazódása közben fejlődtek ki és működtek, s ezek helyébe 
rendszerbe kell állítanunk azt a katonai szervezeti kultúrát, amelyet a demokrati-
kus parlamentáris politikai rend, a versengő piacgazdaság és a perspektivikus 
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jóléti társadalom által feltételezett, az európai polgári demokráciák védelmi koa-
líciójába illeszkedő professzionális haderő kiépítése és működtetése feltételez. 

Hogy az átmeneti periódus mindennapjának újat és régit összemosó, örvénylő 
kavalkádjában, érték- és minta-zavaros helyzeteiben eligazodjunk, hogy azono-
síthassuk, mely jelenségek tartoznak a gyengítendő, elvetendő és melyek a meg-
szilárdítandó-erősítendő katonai szervezeti kultúrához, túllépve a szokásos elmé-
leti általánosságokon célszerű funkcionális rendszereikben, megfogható konkrét-
sággal elkülöníteni e két konkurens szervezeti kultúrát. 

1./ A tömeghadsereg és párthaderő kultúrája 
Az idejétmúlt, elutasítandó kultúraelemek olyan rendszert alkotnak, melynek 
genotípusa nálunk az autoritárius diktatúra keleties tömeghadseregének kultúrája, 
s amely a rendszerváltásokkal a szovjet modell korábbi országainak majd mind-
egyikében – a diktatúrák felszámolásával együtt – elnyerte a történelem ítéletét. 

A kreált (marxista-leninista vagy sztálinista stb.) ideológia alapján felülről 
szabályozó, „extra dinamikát” ígérő totalitárius rendszer (a hazai változatában is) 
a hatalmába kerített társadalom „előre parancsolója”, s mind a társadalom feletti 
hatalom megszerzéséhez, mind annak megtartásához nem nélkülözheti az erő-
szakszervezeteket, s azok represszív működtetésére mindvégig rászorul, hiszen 
rendszerint csak fogyatékos kondíciókkal rendelkezik a modernizációhoz. A 
konstruált ideológia köré az újraszervezett szervetlen fejlődésű és megkésett 
fejlettségű társadalmak ideológiai és politikai fennhatóság alá vonják a gazdasá-
got, a társadalmi autonómiákat kiirtó párt-monolitikus politikai intézményrend-
szert építenek ki, amelyen belül autoritatív és intoleráns, a hagyományoktól is 
eloldott politikai kultúra jön létre, s áramlik szét a társadalom minden szektorába, 
így a haderőbe is. A civil-katonai szektorok határai a politikai centrum akarata 
szerint kitolhatóak, de stratégiai fontosságuk és a rendszer állandó önbizalom-
hiánya miatti gyanakvás kíséretében szigorúan védettek: szigorú bürokratikus 
akadályok állnak a szabad ki- és belépés útjában. A védelmi kormányzat esetleg 
alkotmányos (de soha nem legitim) törvényességgel működik, az állampárt, köz-
ponti döntései biztosítják a társadalmi-gazdasági inputjait, feladata mindenekelőtt 
a diffúz pártcélok követése (a gazdasági építőmunka, a nevelés, iskolázás, terror, 
rendszervédelem stb.). A védelmi szektor a pártcentrum közvetlen kontrollja, 
direkt irányítása alatt áll, a párt vezető szerepének, a politikai rendszernek a ha-
záéval és a népével összemosott védelme, a világpolitikai (történelmi) szerep 
garantálása, a hatalmi-politikai centrumba való betagolódás és a népből való 
származás képezik legitimációja elveit. A haderő szerepe e társadalmi-politikai 
berendezkedésben kezdődik a létrehozó, vagy megmentő (esetleg forradalmi) 
erőszaknál, de kiterjed a világtörténelmi küldetés biztosítéka, a folyamatos elma-
radottság-kompenzálója (építés, nevelés) funkciókra is. A katonai erő itt állandó 
magas szintű készültségben van, a mennyiségi dinamizálásban mindig jobb, mint 
a minőségi előrelépésben, s habár a haderőfenntartás itt állandóan hangoztatott 
terhes kényszer, redukálása mindig összekapcsolódik hatalom-stabilitási félel-
mekkel (mivel a haderő vezető posztjain lévők maguk is részesei a proletárdikta-
túra hatalmi fogódzóinak és az abból származó privilégiumoknak). 
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A védelmi szektor nyilvánosságát a pártcentrum tartja kézben, a civil attitű-
dök pluralitását pártdeklarációk fedik el, az ellenzéki vélemény eltéréseket blok-
kolják, szankcionálják, a valós attitűdöket a rendszer konzerváló beavatkozások 
szükségessége idején már mérik, de nyilvánosan nem kommunikálják. Általános 
a védelmi kérdések titkossága, a standard ideologizáló és idealizált kép a szerep-
lőkről. A védelmi szektor itt a pártpolitika része és felelőse, az állampárt közvet-
lenül jelen van és irányít, a katonák pártba való belépését egzisztenciális nyomás 
serkenti, munkaköri kötelességükké teszik a pártirányítás érvényesítését. 

A civil- és a katonai elit egyformán a nomenklatúra elvei alapján választódik 
ki, egymással keveredik és a kontrollálhatatlan hatalmi mozgások logikája szerint 
bármikor helyet cserélhet. A pártközpont katonákat is részeltet a hatalomból, a 
korai nyugdíjazás után a magasabb pozíciókban lévő katonák civil elitpozíciókba 
kerülhetnek. A katonai professzionizmus kizárólag a pártprioritás dominanciája 
alatt fejlődhet, alárendelt, autonómiája és ezért színvonala is korlátozott. A kato-
nai szakember csak az éppen aktuális ideológiai vonalvezetésbe illeszkedő elkép-
zelésekkel hozakodhat elő, ezért aztán az ún. szakmunkák is hemzsegnek a marx-
izmus-leninizmus klasszikusaitól, vagy éppen hatalmon lévő pártvezetőktől vett 
idézetektől, a legáltalánosabban művelt diszciplína a „citatológia.” A civil párt-
vezetés katonai tekintélyt is kreál magának, ezt ideológiailag alátámasztva, a 
katonák egy részének csendes oppozíciója (ressentimentje), más részének közre-
működése kíséretében működteti. 

A katonai szervezeti döntések a párthierarchia csúcsán összpontosulnak, bár-
milyen újításnak, új elgondolásnak csak akkor van esélye, ha van politikai pozí-
cióban lévő támogatója. Ezért nélkülözhetetlenek voltak a pártbizottsági, közpon-
ti bizottsági tagságok, az állandó időt, energiát rabló politikai mozgások, repre-
zentációk, elvi engedmények, másfelől szüntelen harc folyt a politikai rendszer 
mindent benyelő törekvéseivel szemben. A katonai szervezet sem tudja túltenni 
magát a mennyiségi megoldások dominanciáján (ezt serkenti a minőség verseny-
képességének rossz esélye). A katonai munka a diffúz engedelmességet jelenti, a 
kulcspontokon magas fokú, de másodlagos jellegű, alárendelt szerepű specializá-
cióval keveredve. 

A döntéshozás a katonákat is magukba foglaló pártcentrum és meghosszabbí-
tásainak dolga, a fejlettebb periódusokban rendszertelenül az ideológiai ortodoxia 
dominanciája alatt kontrollált kutatást, tudományfejlődést is befogják a 
döntéselőkészítésbe, fejlődik a zavarérzékenység, de a tudományművelést nyil-
vánosságtól elzárt, halasztott interpretációk jellemzik, csak megfelelő szint ille-
tékességéhez kötötten működhet. A konfliktusok titkoltak, rendezésükhöz hiány-
zik a kompromisszumkészség. A katonai hierarchia a párt nomenklatúra alapján 
egymásra épülő szintek hatásköri listái szerint töltődik fel. A meghatározó pozí-
ciókat katonák töltik be, civileket és nőket csak korlátozottan alkalmaznak. Az 
állománycsoportok fraternizálása intézményesen korlátos, a horizontális szolida-
ritás esélyei mesterségesen akadályozottak, a hatalmi pozíciók birtoklóinak szán-
dékai szerint a centrumhoz való standardizált viszony integrálja a szervezeteket. 
A társadalmat rendszeres, intézményesített, a katonai kiképzést tehermentesítő 
katonai előképzés és politikai indoktrináció veszi munkába. A rekrutálás a hiva-
tásos elem számára az önkéntesség, a sorállomány tekintetében a kényszerítés 
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alapján történik, az össznépi készenlét intézményesítése előterében. A lelkiisme-
reti okból való szolgálatmegtagadást nem ismerik el, szankcionálják. 

A domináns motiváció az előrejutás és az elit-privilégiumokból való részese-
dés hite, illetve ideológizáló szimbolikus aktusok (kitüntetések) az engedelmes-
ség, hűség, monolit egység biztosítására irányulnak, ám mivel a valóságban ez 
csak keveseknek jut, a kényszerítés mindig túlnő a motiváción. Mindenekelőtt a 
szocialista versenymozgalomban, a pártellenőrzésben, a propagandában és az 
agitáció állandó „izzításában”, s egyéb transzmissziókban intézményesül. Emel-
lett működik a vezetők kiváltságainak és a normasértők szankcionálásának rend-
szere. A hivatalosan helyeselhető aspirációk a párt, a vezető ideológia, az uralko-
dónak kikiáltott osztály szolgálatára irányulnak, illetve a szabályok megszegését 
kerülik. Idővel megkettőződnek, a hivatalos mellett bevetté válnak az ún. „prak-
tikus” változatok. A javadalmazás több lépcsős: a hivatásos elem relatíve magas 
fizetése (+juttatásai, +kiváltságai) mellett eltörpül a kényszerítettek jelképes 
zsebpénze. Viszonylag magasak a szociális alapú javadalmak, viszont a kompen-
zációk fejletlenek: „inkább egy kicsit megbecsülünk téged, de ne akard a munkád 
valódi értékét!”. Az illetmények széthúzottak, a differenciálásukban a beosztás, 
rendfokozat, szenioritás dominál, ezekhez kapcsolódnak a juttatások és nem a 
teljesítményekhez. 

A teljesítményfokozás minőségi megoldásában mindvégig kudarcos rendszer 
a haderőben is fenntartotta a „mennyiségi teljesítményekre” irányuló presszioná-
lás eszközeit: így a szolgálati idő kiterjesztése érdekében a szabadidőt intézmé-
nyesen szervezik, preferálják a társadalmi munkát, a katonák civil állásvállalása, 
vállalkozása tilos. A katonák érdekképviselete nem rendelkezhet a parancsnoktól, 
a szolgálati úttól független korporatív intézménnyel. A szolgálati út, a pártnyil-
vánosság szintjei, a politikai információ és a parancsnoknak alárendelt becsület-
bíróságok adottak a katonaszemélyek számára a vélemény- és érdeknyilvánítás-
hoz. Ezek természetesen alkalmatlanok az elöljáró, vagy a szervezeti működési 
anomáliák elleni vélemények, kritikák kommunikálásához, így a katonai szerve-
zetből hiányzik a „természetes zavarérzékelés”, valamint a vezetők nem tanulnak 
meg sem kritikus közegben vezetni, sem döntéshozáshoz egyeztetni, a konfliktus-
rendezés technikái pedig fel sem merülnek. 

A katonaszemélyek katonai (és nem civil) bíráskodás alá tartoznak, szankci-
onálásukban működik a halmozott ítélkezés, a jogi felelősségre vonás mellett a 
párt, a becsületbíróság, a KISZ, a család, a munkahely stb. általi halmozott elítél-
tetés. 

A katonáktól teljes önfeladást várnak el, és – a legitimáció-hiányos szervezet 
védelmében – elkülönítik őket a társadalomtól. Az igénytelen, spártai feltétel-
rendszer, a kemény élet része a felkészítési koncepciónak. A szerepek alapvető 
elvárásai szerint a katonának az ideológia, a párt, a politikai rendszer iránt kell 
elkötelezettséget mutatnia. A tiszt politikai tényező, a párt vezető szerepének 
érvényesítője, az eszme harcosa, a sorkatona a párt, a haza, a nép védelmezője. 

Az identifikáció vertikális dominanciájú, erős horizontális gátakkal meglehe-
tősen direkt manipulációs hatások közepette. Előre gyártott személyiség-kliséket 
preferálnak, az eltéréshez való esély és a keretek (pl. szabadidő) nem garantáltak. 
Az egyén ideológiailag hasznos célok irányába törekvése érdekében intézményes 
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nyomást alkalmaznak. A hadsereghez és a katonai szolgálathoz való attitűdök 
megkettőződnek: a hivatalos vagy ünnepi (párt, eszme, nép, béke szolgálata) lesz 
a nyilvánosan kommunikált, a praktikus, mindennapi lesz a követett, érvényesí-
tett (jó karrier lehetőség, relatíve magasabb életszínvonal), az utóbbi egyre erő-
södő befolyásával. 

A családalapítás preferált, a katonai szervezet számára ellenszolgáltatás nél-
küli szolgáltató funkcióval, része a katonai szervezet takarékoskodó teher-
áthárításának, a privilegizált helyzetek kivételével a terheinél kisebbek a kom-
penzációi. A feleség deklaráltan szuverén, valójában a férj hivatásának függvé-
nye. A hivatásosak zárt kolóniákban laknak, tilos a saját lakás vásárlása, a civil 
társadalomtól elkülönülten, erős közösségi kontroll alatt élnek. 

E kultúramodell legfontosabb, de mindvégig megszüntethetetlen diszfunkciói 
az alábbiak: a civil pártvezetésben sohasem szűnik meg a félelem a pártirányítás 
védelmi szektorra vonatkozó dominanciájának, illetékességének érvényesülési 
hiányaitól, kétségbevonásától, az erők korrekcióra való felhasználásától, a köz-
ponti utasítások, szimbólumok legitimitásának megkérdőjelezésétől. Mindig él a 
gyanú az ideológiák, direktívák, normák megtartásának, ismeretének hiánya 
iránt, az aggodalom az akciók iránti lelkesedés lohadása miatt, az ellenséges 
ideológiai diverzió, az idegen, vagy történeti minták vonzása, csábítása okán, új 
nehézségekkel jár az életszínvonal emelkedése és folyamatos fenyegetést hor-
doznak az új generációk eltérő kulturális és civilizációs értékei. 

A szervezeti működés diszfunkciói között első, hogy az érdekeltség máshol 
van, mint ahol a munkát végezni kell. Ez előidézi a fegyelmezés hatástalanságát, 
állandósítja a kibúvók keresését, fokozza és súlytalan moralizálássá teszi a verba-
litást, konokabbá a passzív rezisztenciát, a hivatásosak között menekülésszerűvé 
erősíti a karrierizmust. A másik, hogy az eredményszépítések és az ideológiai 
alapon blokkolt nyilvánosság miatt a tényleges kondíciók megismerhetetlenek, a 
harci hatékonyság prognosztizálhatatlan, a mindenkori vezetés ellenérdekelt 
minden olyan kísérlettel szemben, amely fényt szeretne deríteni a valódi állapo-
tokra. A következő, hogy a párt és a szakmai érdekek ütközése esetén az utóbbi 
eleve veszít, ez csak látszólag erősíti az előbbit. Emellett fokozódik a bürokrati-
zálás, a társadalomtól való elzárkózás, a specializáció fékezettsége, összességé-
ben a reagáló képesség romlása, az attitűdök fokozódó megkettőződése (szétválá-
sa a tanult, hivatalos, és a ténylegesen használható, praktikus mintáknak), a gene-
rációs szakadás. Egyre nehezebb választ adni a viszonyítási alapul szolgáló 
hadseregekben bekövetkezett változásokra, ezért erősítik az elzárkózást és a pro-
pagandát, ami viszont előállítja az enyhülés, a leszerelés, az ellenségkép törlése 
idején az általános meghasonlást. 

2./ A professzionális haderő kultúrája 
A végrehajtandó haderőreformot támogató, meghonosítandó, rendszerré integrá-
landó katonai kultúra genotípusa – az előbbivel szemben – a modern (posztmo-
dern) polgári demokráciák haderőiben érhető tetten. 

A modern, önszabályozó dinamikus társadalmak relatíve kiegyensúlyozott, 
piaci alapon szerveződő társadalmi-gazdasági struktúrákat képeznek, nemzeti 
integrációjuk folyamata lényegében befejezett, többnyire problémamentes. Több-
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centrumú, versengő politikai intézményrendszer, plurális, demokratikus hagyo-
mányú, toleráns politikai kultúra jellemzi őket. Mindez sajátos szervezeti kultúrát 
hoz létre az ezen társadalmakba illeszkedő katonatársadalmakban is. Itt a civil-
katonai szektorok határai rögzítettek, csak erős kontroll alatt módosíthatóak, 
ugyanakkor oda-vissza átjárhatóak. A védelmi kormányzatok bürokratikus szak-
szerűséget érvényesítő, alkotmányos, legitim szabályozás által behatárolt, haté-
kony civil kontroll alatt működő faktorok, amelyek számára a parlamentáris de-
mokrácia működése biztosítja a társadalmi-gazdasági inputokat, s amelyek bizto-
sítják a katonai szakmai autonómia érvényesülését. 

A fegyveres erő e társadalmakban szükség szerint funkcionálisan redukálható, 
vagy dinamizálható, szerepe a védelem, érdek-fenyegetettség esetére szóló ké-
szenlétben, több-kevesebb nemzeti szimbólum-kultivációban jelölhető meg, legi-
timációja a külső veszélyeztetettség elleni védelem igényében, a kontrollált köz-
szolgálati besorolásban és a nemzeti kontinuitás hordozásában gyökerezik. 

A hozzá fűződő civil attitűdök a veszélyeztetettség és a biztonságérzet inga-
dozásai szerint változnak. A fegyveres erőt itt békében elhanyagoló, sőt gyakran 
elutasító légkör veszi körül, ami azonban szabadon kifejezhető, mérhető, kom-
munikálható. Az állampolgári érdeklődés számára a védelmi szektor nyitott (a 
védelmi érdekből fontos titkok kivételével), „az adófizetőnek joga van tudni, 
mire költik a pénzét”, ugyanakkor a haderő vezetése tudatában van annak, hogy 
viszonyai a társadalmi támogatottságtól függenek, ezért tudatos „image-építést” 
folytat. 

A haderőből a pártpolitizálást mindenütt száműzik, viszont a katonák – né-
hány esetben – magánéletükben (korlátozásokkal) állampolgári jog szerint lehet-
nek tagjai akár politikai szerveződéseknek is. 

A katonai elit elsősorban szakmai standardok alapján kerül kiválasztásra, 
szolgálata során szabályozott viszonyban áll a társadalmi elitekkel, utána azon-
ban tagjainak gazdasági, tudományos, vagy politikai karrierre van lehetőségük. 
Ez lehetővé teszi a katonai professzionizmus fejlett színvonalát és magas szintű 
autonómiáját, s visszautasíthatóvá teszi az inkompetens szakmai intervenciót, 
amennyiben az valóban nem rendelkezik a professzionizmus attribútumaival. 

A katonai szervezet csúcsain a civil valamint a katonai hatalom- és 
felelősségmegoszlás érvényesül. Ennek köszönhető, hogy egyre inkább a költség-
hatékonysági kalkulativitás, a tőke-intenzív megoldások dominálják a modern 
katonatársadalmat, hogy az uralkodó szervezeti tendencia a funkcionális differen-
ciáció, a katonai munka diffúz jellege fokozatosan átadja a helyét a specia-
lizációk rendszerének, hogy igen hatásos a zavarérzékelés, a változási képességet 
fokozó mechanizmusok működnek a szervezetben, s autonóm kutatások, tudomá-
nyos igényű döntéselőkészítés szolgálja a védelmi szektor politikai és szakmai 
döntéseit. 

E katonatársadalom a szervezeti hierarchia személyi feltöltését a verseny-
vizsgarendszer, a tudás, kvalifikáció és a gyakorlati tapasztalat alapján eszközli, 
civilek-katonák, önkéntesek- vagy sorozottak, nők- vagy férfiak elvileg szabad, 
foglalkozás-elvű keveredését megengedve. Az állomány csoportjainak egymás-
hoz való viszonyát a munkaidőbeni funkcionális alá-fölérendeltség, a szabadidő-
beni egyenlőség és a horizontális integráció akadályozatlansága jellemzi. Ezek-
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ben az országokban formális katonai előképzés nincs, a katonai kiképzés a polgá-
ri oktatási- és nevelési rendszer eredményeire épít. A katonatársadalmak 
rekrutációja a polgári jogegyenlőség (sorkötelesség), vagy a piac elvén történik, a 
teljes önkéntességtől a részleges kötelezésig (a lelkiismereti okból való szolgá-
latmegtagadást elismerik). 

A domináns motivációs elv a személyes életszínvonalat meghatározó piaci 
mechanizmusokat, illetve a karrier-késztetéseket kombinálja, ehhez intézménye-
sítik a motivációs rendszer piackövető karbantartását, a közszolgálati szférákkal 
való paritás folyamatosságát. A javadalmazások alapelve, hogy a szükséges mér-
tékben vonzóvá tegyék a pályát, a javadalmazás mértéke, szerkezete fokozódó 
mértékben veszi figyelembe a teljesítmény, kvalifikáció, tehervállalás faktorait, 
csökken a juttatás aránya, és mindenütt érvényesül a társadalomban szokásos 
szociális támogatások rendszere. 

A javadalmak differenciáló tényezői között a versengő szelekciónak köszön-
hető előrejutás lehetővé teszi, hogy a rendfokozattal és a szenioritás elvével már 
egyenrangú a kvalifikáció és a teljesítmény. A katona munkaideje és szabadideje 
számos helyen jól elkülöníthető, lehetséges a másodállás vagy vállalkozás folyta-
tása (viszont általában hiányzik a ráutaltság, ezért az ilyen nem sérti a haderő 
„image”-ét). 

Az állománycsoportok érdekképviseletében gyengül a szolgálati út szerepe, 
erősödnek a független korporatív szervezetek, lehetőség van a szakszervezetese-
désre, a szervezet katona-tagjainak közvetlen vagy közvetett (ombudsman) úton 
történő érdekartikulációjára. 

A katonákra vonatkozó jogi fennhatóság határozottan elmozdult a civil jog-
szolgáltatás és illetékesség felé, néhány helyen teljesen felszámolták a katonai 
bíróságokat. 

Ezekben a katonatársadalmakban is elvárás a katonákkal szemben, hogy ön-
érdeküket alárendeljék a szervezeti (köz) érdeknek, a katonai szolgálatnak itt is 
vannak különleges terhei, ám azokhoz rendszeres kompenzáció kötődik, a katonát 
a nemzet ügynökeként kezelik, nem szeparálják el, „nem tartják fogva.” A katona 
a nemzetnek, szakmai csoportjának és szolgálati csoportjának köteleződik el, már 
nem a nemzeti becsület hordozója, csupán egy közszolgálat tagja, az állampolgári 
kötelezettségek egy fajtájának teljesítője. Szakmai azonossága szabadon építkez-
het horizontális és/vagy vertikális dimenziókban, személyes jogait törvény védi, 
katonaként egyenruhás állampolgár, tiszteletben tartják autonóm döntésekhez 
való jogát, s biztosítják annak kereteit. 

Attitűdjeiben a hadsereg a haza védelmi intézménye, vagy csupán egy mun-
kahely a sok közül, a katonai szolgálat pedig a jobb fizetés, magas önértékelés, 
vonzó kihívás, karrier, olcsó tanulás, stb. valamilyen arányú keveréke. Család-
alapítását támogatják, házastársától karrierje támogatását egyre kevésbé várhatja 
el, viszont egyre inkább „civil módon” lakhat, a katonai bázisokon kívül, meg-
szabadulva a katonai lakóközösség kontrolljától, akár a saját szubvencionált la-
kásában is. 

Nem igaz azonban, hogy a katonatársadalmaknak ezen a fejlődési útján idilli 
viszonyok uralkodnának. 
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Számos nehézség adódik az ilyen klímában folyamatosan jelenlévő civil fé-
lelmekből: a túlzó költségek, létszámok, a felesleges fegyverkezés, a katonai 
túlterjeszkedés, a hatalommal való visszaélés, a társadalomtól való elszakadás, az 
indokolatlan elzárkózás, titkolózás, vagy a kontroll alól való kivonulás gyanúja 
állandó konfliktusokat involvál a nyilvánosságban. 

A katonai szervezet hatékonyságáért aggódók (főleg katonai vezetők) sem 
nyugodtak: állandó gond a harci motívumok hiánya, a katonai vezetői értékek 
eltűnése, a társadalmi reprezentáció hiánya, azaz a katonai szolgálat réteg-
specifikussá válása. Kitartóan folyik a „katona” és a „szakember” vitája, pana-
szolják, hogy az emberek vezetésében nem mindig és éppen a legkritikusabb 
helyzetekben nem eléggé hatékony a személyes kapcsolat nélküli technikai köz-
vetítettség. Fokozódóan cizellált vezetés szükséges a katonák külső (társadalmi) 
és belső (szolgálati) szerepei között képződő konfliktusok rendezéséhez. A hie-
rarchia megroggyanását vetíti előre a szolgálati út leértékelődése az egyéb érdek-
képviseletek javára, és gyakorlati jelentősége van a vezetői tekintély átstruk-
túrálódásának is. 

Ezeken túl folyamatos munkát ad a védelmi szektor szakértőinek az állam-
polgári és személyiségi jog, valamint a katona jogos korlátozásának ütközése; a 
rendkívüli terhelések és a korlátozás, valamint a kompenzációk arányossága; a 
szervezet és a katonák családi érdekeinek ütközése; a toborzási politikák helyes 
érték-megfogalmazása; a tradicionális katonai integráció eltűnése, a katonacso-
portok foglalkozási típusú integrációjának megoldása stb. 

A haderő-kultúra modern és totalitárius típusainak jegyei (ahogyan azok 
kifejlődtek a nyugati- és keleti típusú fejlődés II. világháború utáni 
periódusában) 

I. Makroszinten (a civil-military relációkban) 
A katonatársadalom 
kultúra-szerveződési 
szintjei, dimenziói 

A modern típus (önszabály-
zó-dinamikus) 

A totalitárius típus (felülről szabá-
lyozott, extra dinamikát ígérő) 

1 2 3 
1. Társadalmi gazdasági 
fejlettség 

Kiegyensúlyozott, piaci 
alapon szerveződő, önszer-
vező autonómiák 

Szervetlen hiánygazdaság ideológi-
ai, politikai fennhatóság alatt, ön-
szervező intézmények nélkül 

2. Nemzeti integráció Befejezett, problémamentes Konstruált ideológia köré újraszer-
vezett, politikailag funkcionalizált 

3. Politikai struktúra, 
intézményrendszer 

Többcentrumú, versengő 
befogadó Párt-monolitikus, kizáró 

4. Politikai kultúra 
Pluralitás, tolerancia, demok-
ratikus hagyományok, cizel-
lált alku-technikák 

Párt-autoritatív, intoleráns, hagyo-
mányoktól eloldott, diktatórikus 

5. A civil-katonai  
határok 

Rögzítettek, csak kontrollál-
tan módosíthatóak, de oda-
vissza átjárhatóak 

A politikai centrum akarata szerint 
kitolhatóak, de szigorúan védettek 
(ki- és belépés ellen) 

6. A védelmi kormányzat 
(feladat-jellege) 

Bürokratikus szakszerűség (a 
védelem biztosítása) 

Diffúz pártcélok követése (gazda-
sági építés, nevelés, iskolázás, 
terror, rendszervédelem stb.) 

7. Védelmi törvény Alkotmányos, legitim. (Ál)alkotmányos, nem legitim. 
8. Társadalmi-gazdasági 
inputok 

A parlamentáris demokrácia 
útján 

Az állam-párt központi allokációja 
alapján 
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9. A függés jellege 
Hatékony civil kontroll 
garantált, katonai, szakmai 
autonómia elvárt 

A párt-centrum közvetlen kontroll-
ja, direkt irányítás mindenre kiter-
jedően 

10. A fegyveres erő 
legitimációs elve 

A biztonság igénye, külső 
veszélyeztetettség elleni 
védelem igénye, kontrollált 
közszolgálat, a nemzeti 
kontinuitás egy faktora 

A párt vezető szerepe, a politikai 
rendszer védelme, a világ-politikai 
(történelmi) szerep garanciája, a 
politikai centrumba való betagoló-
dás, a népből való származás 

11. A katonai szerep a 
társadalomban 

Érdek-fenyegetettség esetén 
eseti aktivizálás (többnyire 
védelmi), készenlét+több-
kevesebb nemzeti szimboli-
kus szerep 

A létrehozó, megmentő erőszak 
jogutódja, a világ-politikai (törté-
nelmi) küldetés biztosítéka, folya-
matos elmaradottság kompenzáció 
(építés, nevelés), maga az ideológia 
és a párt ereje, a „politikai éberség” 
intézményesülése 

12. A katonai erő 
nagysága 

Szükségletek és a legitim 
döntések szerint funkcionáli-
san redukálható vagy dina-
mizálható 

Állandó magasszintű készültség, a 
mennyiségi dinamizálásban jobbak, 
mint a minőségiben, a redukálás 
mindig összekapcsolódik hatalmi 
kérdésekkel 

13. A civil attitűdök a 
fegyveres erőkkel 
szemben 

A veszélyeztetettség és a 
biztonságérzet függvénye, 
békében háttérbe szorul 
(gyakran elutasító), szabadon 
kifejezhető, mérhető, nyilvá-
nosságra hozható 

Elfedő párt-deklarációkkal helyette-
sítve erős indoktrináció mellett 
ellenzéki eltérések szankcionáltak, 
(árnyalatok nem) mérik, de nem 
kommunikálják (csak megbízható 
pozicionáltak ismerhetik) 

14. A védelmi szektor 
társadalmi nyilvánossága 

Az állampolgár szabad bete-
kintése (a védelmi érdekből 
fontos titkok kivételével), az 
adófizetőnek joga van tudni, 
mire költik a pénzét. A fegy-
veres erő tudatos „image-
építése” 

Általános titokzatosság, a pártcent-
rum kezeli a szelektív nyilvánossá-
got, standard ideologizált kép a 
védelmi szektor szereplőiről, az 
ellenvélemény blokkolása, sértő 
megnyilvánulások elleni szankciók 

15. A katonák és  
a pártpolitika 

A haderőből a pártpolitizálás 
kizárt, a magánéletben (kor-
látozottan) állampolgári jog 

Az állampárt közvetlen irányítása 
dominál, egzisztenciális nyomás a 
katonák belépése érdekében 

16. A társadalmi elitek és 
a katonai elit 

A katonai elit szolgálata 
során elkülönül, utána gaz-
dasági, tudományos, politikai 
karrierek lehetségesek 

A civil és a katonai elit keveredik, a 
pártközpont katonákat is részeltet a 
hatalomból, nyugdíjazás után civil 
elitpozíciókba kerülhetnek 

17. A katonai elit szelek-
ciója 

Szakmai standardok teljesí-
tése során 

Nomenklatúra (megbízható-
ság+illetékesség) 

18. A katonai professzi-
onizmus 

Magas szintű, elsődleges, 
szakmailag autonóm 

A párt-prioritásnak alárendelt, nem 
autonóm, relatíve alacsony (korlá-
tozott) szintű 

19. A civilek katonai 
tekintélye 

Csak ha megszerezték és 
bizonyították a katonai, 
szakmai kvalifikációt, 
egyébként inkopetensek 

Ideológiailag alátámasztva a karri-
er-civilek is kapnak katonai rendfo-
kozatot, a katonák csendes oppozí-
ciójával (ressentimentjével) 

20. Tipikus civil félel-
mek 

Túlzó költségek, létszámok, 
felesleges fegyverek, katonai 
túlterjeszkedés, a hatalom-
mal való visszaélés, elszaka-
dás a társadalomtól, titokza-
tosság, elzárkózás, kibújás a 
kontroll alól 

A pártirányítás dominanciájának 
(illetékességének) kétségbevonása, 
a központi utasítások, szimbólumok 
legitimitásának kétségbevonása. Az 
ideológiák, direktívák normák 
hiányos ismerete. Az akciók iránti 
lelkesedés lohadása. Az ellenséges 
ideológiai diverzió. A múlt, vagy 
idegen minták, értékek csábítása. 
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II. Középszinten (szervezeti formák és folyamatok) 
A katonatársadalom 
kultúra-szerveződési 
szintjei, dimenziói) 

A modern típus (önszabályzó-
dinamikus) 

A totalitárius típus (felülről 
szabályozott, extra dinamikát 

ígérő) 
1 2 3 

1. A szervezeti hatalom 
működése 

A csúcson a civilek és katonák 
közötti hatalommegoszlás, a 
hierarchián belül a funkcionális 
struktúraváltozások lehetőségé-
vel 

A párthierarchia csúcsán össz-
pontosul 

2. A katonai szervezet 
hatékonysági elve 

A költség-hatékonysági kalkulá-
ciók, tőke-intenzív megoldások, 
emberpótló technikák 

Mennyiségi technikai megoldá-
sok és emberi túlterhelések a 
tartós minőségi versenyképesség 
hiányának kompenzálására 

3. A katonai munka 
jellege 

Specializáció (menedzser pa-
rancsnokok, szakértő szaktisz-
tek) tervszerűség, racionális 
organizáció 

Diffúz engedelmesség és másod-
lagos, de aprólékos specializáció, 
moralizálás, presszió, állandó 
kontroll 

4. Döntéshozás 
A védelmi szektor politikai és 
szakmai döntései elkülönülnek, 
szakmai autonómiákra épülnek. 

A védelmi szektor politikai és 
szakmai ügyeiben egyaránt a 
pártcentrum és meghosszabbítá-
sai döntenek, elkötelezve a ma-
gukba foglalt katonákat is 

5. Döntéselőkészítés 
Autonóm kutatások, tudomá-
nyos elemzés (a döntés előtt 
alternatíva-keresés) 

Ideológiai ortodoxia dominanciá-
ja alatt kontrollált kutatás, tudo-
mányfejlesztés (borítékolt vég-
következtetés) 

6. Zavarérzékelés 
Nagyfokú érzékenység, nyilvá-
nosság, azonnali interpretáció és 
visszacsatolás 

Fejlődő érzékenység, nyilvános-
ságtól elzárt, halasztott interpre-
táció, csak megfelelő szinten 
történhet (fórum, vezető által) 

7. Változási képesség Belső korrigáló mechanizmusok, 
állandó változás 

Korlátozott (elsősorban ugyanazt 
lehet csinálni, csak jobban) 
vezető-váltással együttjáró válto-
zások 

8. Konfliktusmegoldás Elemzés, értékelemzés, komp-
romisszum, alkutechnikák 

Titkolt, titkos kezelés, kompro-
misszumképtelenség, konfliktus-
elfojtási technikák 

9. A hierarchia betölté-
sének elvei 

Versenyvizsga rendszer, tudás, 
kvalifikáció, gyakorlati tapaszta-
lat, sikeresség 

A pártnomenklatúra (hatásköri 
listák egymásra épülése) elve, a 
pozícióban lévők véleménye 
(megbízhatóság+rátermettség) 

10. Állománycsoportok 
jellege 

Civil-katona, önkéntes-sorozott, 
nő-férfi szabad foglalkozáselvű 
keveredése 

A katonák a meghatározó pozí-
cióban, civilek csak egyes spec. 
beosztásokban és szervezetek-
ben, a nők csak kijelölt beosztá-
sokban (a másság diszkrimináci-
ója) 

11. Állománycsoportok 
egymáshoz való viszo-
nya 

Munkaidőben funkcionális alá-
fölérendeltség, szabadidőben 
egyenlők, akadálytalan horizon-
tális integráció 

Fraternizálás tiltása, rigiditás, a 
horizontális szolidaritás esélyei-
nek intézményes akadályozása (a 
steril elvtárs titulus), a centrum-
hoz való standard viszony integrál 

12. Katonai előképzés Nincs, a katonai kiképzés a 
köznevelésre épül 

Rendszeres, intézményesített, a 
katonai kiképzést tehermentesítő 

13. Rekrutáció 

A polgári jogegyenlőség és/vagy 
a piac elvén a teljes önkéntes-
ségtől a részleges kötelezésig (a 
lelkiismereti okból való szolgá-
latmegtagadást elismerik) 

Az önkéntes hivatásos elem, és 
az általános sorozás kombináció-
ja az össznépi védelmi készenlét 
talaján (a lelkiismereti okból 
való szolgálatmegtagadást nem 
ismerik el) 
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14. A domináns motivá-
ciós elv 

Tudás, szellemi-fizikai készen-
lét, gépkezelői hatékonyság 
motiválása piaci mechanizmu-
sokkal, ill. karrier-késztetésekkel 

Engedelmesség, hűség, erkölcsi 
szilárdság, monolit egység moti-
válása egyfelől szimbolikus 
javakkal és szankciókkal, másfe-
lől kiváltságok növelésével, 
általában a párt elismerésével 

15. A motiváció intéz-
ményesedése 

Javadalmak állandó piackövető 
karbantartása, paritás a közszol-
gálattal 

Szocialista versenymozgalom, 
pártellenőrzés és transzmissziók, 
állandó „izzítás” (forszírozott 
indoktrináció) 

16. Az uralkodó aspirá-
ciós elv Anyagi siker+szakmai karrier 

A párt, a vezető ideológia, az 
uralkodó osztály szolgálata, a 
szabályok megszegésének kerü-
lése (az ünnepi elválik a prakti-
kustól) 

17. A javadalmazás 
jellege 

Közszolgálati fizeté-
sek+pótlékrendszer (pénzbeni és 
azonnali, a juttatás csökkenő 
arányú, a szociális alapú azonos 
a társadalomra jellemzővel) 

A hivatásos önkéntes elem rela-
tíve magas fizetése 
(+juttatás,+kiváltság), a kénysze-
rítettek jelképes zsebpénze, a 
szociális alapú javadalmak rela-
tíve magas aránya, kompenzáció 
azonban számos esetben elmarad 

18. A javadalmazás 
differenciája 

Rendfokozat 
(szenioritás)+kvalifikáció+telje-
sítmény (magas, de nyomott 
illetményarányok) 

Beosztás, szenioritás, rendfoko-
zat, a pótlékok, juttatások és 
kiváltságok ezekhez kapcsolód-
nak és nem a teljesítményhez 
(dekomprimált illetményrend-
szer) 

19. Munkaidő-szabadidő Elkülönül 
A szolgálati idő kiterjesztése 
érdekében a szabadidőt intézmé-
nyesen szervezik 

20. Külső munkavállalás Lehetséges másodállás vagy 
vállalkozás 

A társadalmi munka preferált, a 
fizetett munka korlátozott 

21. Érdekképviselet 

Szolgálati út gyengül, független, 
korporatív szervezetek erősöd-
nek, lehetséges a szakszerveze-
tesedés, a közvetlen részvétel (és 
a közvetett ombudsman) 

Szolgálati út+pártnyilvnosság 
szintjei+a politikai információ+a 
parancsnoknak alárendelt becsü-
letbíróságok (független korpora-
tív szerveződés tilos) 

22. Jogi fennhatóság 
Határozott elmozdulás a civil 
jogszolgáltatás és illetékesség 
felé, esetleg a katonai bíróságok 
teljes felszámolása 

A katonaszemélyek a katonai (és 
nem civil) jogi hatáskörbe tar-
toznak, működik a halmozott 
ítélkezés (a párt, a becsületbíró-
ság, a katonai bíróság, a KISZ, a 
család, a munkahely) 

23. Tipikus problémák 

A harci motívum hiánya, a 
társadalmi reprezentáció hiánya, 
a katona és a szakember vitája, a 
technikai közvetítettség, a külső 
(társadalmi) és a belső (szolgála-
ti) szerepek konfliktusa, a szol-
gálati út kiürülése, a vezetői 
tekintély átstruktúrálódása. 

A fegyelmezés hatástalansága, 
fokozódó és súlytalanodó verba-
litás. Passzív rezisztencia, a 
tényleges kondíciók megismer-
hetetlensége (harci hatékonyság 
prognosztizálhatatlansága). A 
párt és szakmai érdekek ütközé-
se. A fokozódó bürokratizálódás, 
a társadalomtól való elszigetelő-
dés. A specializáció fékezettsé-
ge, késleltetett reagáló képesség, 
generációs ellentétek. 

 
 
III. Mikroszinten (életmód, életstílus, elköteleződés, attitűd, orientáció) 

A katonatársadalom A modern típus (önszabályzó- A totalitárius típus (felülről 
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kultúraszerveződési 
szintjei, dimenziói 

dinamikus) szabályozott, extra dinamikát 
ígérő) 

1 2 3 

1.Katonai szolgálat 
életmód-elvárása 

Az önérdek alárendelése a szer-
vezeti (köz) érdeknek rendkívüli 
igénybevételeket jelent, de azo-
kat kompenzálja, a katonát a 
nemzet ügynökeként kezeli (nem 
különít el) 

A teljes önfeladás és az igényte-
len feltételrendszer, a kemény 
élet része a felkészítési koncep-
ciónak, a katonát elkülöníti a 
társadalomtól, a hierarchia felső 
szintjein növekvő juttatásokkal 
honorál 

2. A katona elkötelező-
dése 

A nemzetnek, a szakmai cso-
portnak, a szolgálati helye sze-
mélyzetének (bajtársak, a testü-
let) 

Ideológiának, a pártnak, a poli-
tikai rendszernek (eszmei, ideo-
lógiai, megfoghatatlanul általá-
nos) 

3. A katona mint érték-
hordozó 

Egy közszolgálat tagja, az ál-
lampolgári kötelezettség teljesí-
tője, a biztonság szakértője 

A tiszt politikai tényező (a párt 
vezető szerepének érvényesítő-
je, az eszme harcosa, az elköte-
leződés mintája) 

4. Az identifikáció 
A katonai szervezetet átmetsző 
szakmai, horizontális azonosság 
dominál 

Vertikális, (felfelé tekintő) do-
minancia, horizontális gátakkal 

5. A személyiség esélyei 

A katona egyenruhás állampol-
gár, a személyes jog védelme rá 
is vonatkozik, tiszteletben tartják 
szabadidőhöz, autonóm dönté-
sekhez való jogát és biztosítják 
kereteit 

Központilag előre gyártott 
személyiségklisék, az eltéréshez 
való jog és keretek, pl. szabad-
idő nem garantált, az ideológiai-
lag hasznos célok irányába 
történő nyomás dominál 

6. A hadsereg iránti 
attitűd 

Veszélyhelyzetben: a nemzet 
védelmi intézménye. A minden-
napokban: egy munkahely a sok 
közül 

Ünnepi szinten: a párt, az esz-
me, a nép, a béke, a haza, a 
szabadság stb. védelmezője. 
Praktikusan: jó karrierlehetőség, 
relatíve magasabb életszínvonal 

7. A katonai szolgálat 
iránti attitűd 

Nyilvánosan megjeleníthető 
szélsőségek: 1. Tiltakozás, 2. 
Vállalás (jobb fizetés, magas 
önértékelés, vonzó kihívás, 
vonzó karrier, olcsó tanulás stb.), 
3. Hivatalosan: a haza szolgálata 

Nyilvánosan csak a hivatalos 
értékbeállítódás kommunikálha-
tó, praktikusan egyre erősebb az 
egzisztenciális, anyagi, életszín-
vonal, karrier-orientáció, illegá-
lisan működik a szolgálat terhei 
alól való kibújás 

8. Család 

Intézményesen támogatott, a 
katonai szervezet konkurense, 
esetleg magánügynek nyilvá-
nítják (nő a családos katonák, 
sőt a kettős szolgálati viszo-
nyú házaspárok aránya) 

A családalapítási kedv (kény-
szer) nagyobb, mint a társada-
lomban, deklaráltan támoga-
tott, valójában része a szerve-
zet takarékoskodó 
áthárításainak (a terheinél 
kisebbek a kompenzációk) 

9. A feleség 
Szuverén munkavállaló, a férj 
hivatásának támogatásától 
fokozatosan visszavonul 

Deklaratíve szuverén, a való-
ságban a férje hivatásának 
függvénye, saját karrierje 
nem lehet 
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10. Lokalitás 

Saját ház (támogatott) vásár-
lás, szabadon választott terüle-
teken, elvegyülés a civil társa-
dalomban, a katonai közösségi 
kontroll elutasítása, katonai 
kolóniák visszaszorulása (csak 
elkerülhetetlen szolgálati 
helyzetekben laknak a báziso-
kon) 

Zárt kolóniák, tilos a saját 
lakás vásárlása (akadályozná 
a szükséges mobilitást), elkü-
lönülés a civil társadalomtól, 
erős közösségi kontroll 

11. Tipikus nehézségek 

Az állampolgári és személyi-
ségi jog, valamint a katonai 
jogok ütközése. A kompenzá-
ció és a rendkívüli terhelés, 
vagy korlátozás arányossága. 
A családi és a szervezeti érdek 
ütközése. A toborzási politi-
kák helyes értékmegfogalma-
zása. A tradicionális katonai 
integráció eltűnése, helyébe a 
foglalkozási integráció belé-
pése. A katonák diffúzabb 
feladatstruktúrája ütközik a 
civilek kizárólagosabb specia-
lizációjával (mégsem igazi 
foglalkozás a katonáé) 

Megkettőződés: a hivatalos 
viszonyulás-klisé mögött 
felnő annak praktikus inver-
ze, amely egy darabig erősíti 
a hivatalost, aztán aláássa azt 
(a Patyomkin falvak logiká-
ja). Egyre nehezebb választ 
adni a viszonyítási alapul 
szolgáló hadseregekben be-
következett változásokra, 
ezért erősítik az elzárkózást 
és a propagandát. A költség-
áthárítást az alsó szinteken a 
magasabb beosztás privilégi-
umai reményében vállalják 

 
IV. Szimbolikus szektorban (jelek, jelvények, gesztusok, rituálék) 

A katonatársadalom 
kultúraszerveződési 
szintjei, dimenziói 

A modern típus (önszabályzó-
dinamikus) 

A totalitárius típus (felülről 
szabályozott, extra dinamikát 

ígérő) 
1 2 3 

1. A rendszerszimbólu-
mok 

A rendszer nem törekszik integ-
ráns szimbólumokra. Amit hasz-
nál, az a kulturális kontinuitást és 
a nemzeti identifikációt szolgálja 
(nemzeti zászló stb.) 

Elszakadva a jelentőségüktől 
szakralizálódnak (vörös csillag, 
sarló, kalapács) a hatalom köte-
lezi intézményes használatukat, 
sérelmük főben járó 

2. Katonai szimbólumok, 
egyenruha 

A speciális tevékenység kifeje-
zője, a munkaruha jelleg felé 
tolódik el, a legitim haderőnek 
nincs szüksége túlhangsúlyozni a 
fontosságát, szervezeti funkciója 
az alaprendeltetés szerinti célsze-
rűség, véd és megkülönböztet 
(segíti az identifikációt) a szer-
vezeten kívül és belül 

A hatalom mindenütt jelenvaló-
ságának szimbóluma, maga a 
kilátásba helyezett erőszak, 
harsány és agresszív hatásokkal 
nyomatékosít, napi szerepelteté-
se kötelező, a katona hordozza a 
hatalom fenyegetését, funkcio-
nális védő és célszerűsége má-
sodlagos, sokszor el is sikkad, 
(más-más okból, civilek-
katonák számára egyaránt ter-
hes, taszító) 

3. A haderő szimbolikus 
használata 

A szabad sajtó mindenről hírt 
adhat, ami a haderőben fontos, a 
polgároknak a rendszeres tájéko-
zódás és a civil kontroll működé-
sének tudata elég a biztonságér-
zetükhöz, nincs szükség túlzott 
demonstrációra 

Az önbizalom-hiányos, represz-
szióval operáló rendszernek 
állandó gondja, hogy talán nem 
látják elég erősnek, ezért a 
díszszemlék, parádék, katonai 
erődemonstrációk túlreprezen-
táltak 
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4. A szimbólumok 
jellege 

Erősebb hajlam tények jelölésé-
re, utasítások hordozására, eliga-
zító jellegűek 

Erősebb hajlam az ideológia-
hordozásra; elkötelező jellegűek, 
elköteleződést helyettesítenek 

5. A szimbólumok hatása 
Beérik a funkcionalitással, ezért 
nem nagyon marad rajtuk meg-
kérdőjelezendő, kifigurázandó 
jelentés-réteg 

Általában túlhangsúlyozók, 
ezért gyakrabban kíséri őket 
ellenkulturális, informális (eset-
leg illegális) kompenzáció (pl. 
pedál-medál) 

6. A szimbólumokhoz 
való  
személyes viszony 

Értelmi, dekódoló, etimologizá-
ló, racionalizáló Érzelmi, diffúz, szakrális 

 
 
 

V. Hatalmi-politikai folyamatok szektorában 
A katonatársadalom 
kultúraszerveződési 
szintjei, dimenziói 

A modern típus (önszabályzó-
dinamikus) 

A totalitárius típus (felülről sza-
bályozott, extra dinamikát ígérő) 

1 2 3 

1. Politikához való vi-
szony 

A szervezet depolitizált, a 
katona, a szervezet pártpoliti-
ka-mentes. A szervezet politika 
feletti, nemzeti jellegű, a min-
denkori kormányzati politika 
végrehajtója (nincs politikai 
felelősség) 

A totalizált, egyneműsített politi-
kai mező kötelezően előírt támo-
gatása, értékeinek ellenőrzött 
terjesztésében való szervezett 
részvétel 

2. Politizáláshoz való 
viszony 

A politikai hatalmi folyamatok-
tól való elkülönítettség 

A tiszt „politikai tényező”. Ver-
sengő megfelelés, a politikai 
centrum erősítésében, a politikai 
felelősség állandó 
funkcionalizálása 

3. Védelmi koalícióhoz 
való viszony 

Autonóm öntevékenységgel 
keresni a módját, hogy a saját 
részvállalás milyen mértékű, 
terjedelmű legyen és hogyan 
valósuljon meg 

Végrehajtani, vagy kijátszani az 
egyetlen centrumból (Moszkva) 
„leosztott” elvárásokat, de sem-
milyen módon nem megkérdője-
lezni azokat 

4. Nyilvánossághoz való 
viszony 

Az állampolgároknak joguk 
van megtudni, hogy hogyan 
épül fel és működik biztonsá-
guknak az a szervezeti garanci-
ája, amelyet az ő adójukból 
tartanak fenn. A tájékoztatás 
korlátját csupán a védelmi 
racionalitás, az ésszerű titkos-
ság képezi. A nyilvánosságbeli 
szereplés feltétele a szakmai 
kompetencia 

A katonai tényeket és folyamato-
kat szervezeti ügyként kezelni, 
„nem tartozik a civilekre” elzár-
kózás, ugyanakkor a manipulatív 
„lakkozott” látszatok folyamatos 
fenntartása. A nyilvánosságbeli 
szereplés csak az erre szakosodott 
politikailag felhatalmazott funk-
cionárius feladata, szükséges 
képesség: „ún. ideológiai tisztán-
látás” 
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5. Társadalomhoz való 
viszony 

A társadalmi legitimitás elen-
gedhetetlen alapja a nemzeti 
haderőnek. A társadalom alap-
karakterisztikái megjelennek a 
haderőben (munkaerőpiac, költ-
séghatékony gazdálkodás, 
kényszer, demokratikus emberi 
jogok, ipari racionalitású mun-
kaszervezési elvek, módsze-
rek); a társadalom felé való nyi-
tottság felvállalt program (nyi-
tott laktanyák, civilesítés, 
társadalmi szervezeti holdudvar 
stb.) 

A társadalmat a katonai szerveze-
ten kívül tartani, legitimitáshoz 
valójában nincs szükség társa-
dalmi elfogadottságra, a haderő 
külön állam a társadalomban, 
belső folyamatait semmi nem 
presszionálja a civil társadalom-
mal való lépéstartásra, az anakro-
nizmusok fennmaradásának 
magas valószínűsége 

6. Kisebbséghez való 
viszony 

A kisebbségek pozitív diszkri-
minálása (nők) az állampolgári 
egyenlőség alkalmazása. 

Nők, homoszexuálisok, védelmi 
tematikát opponálók, osztályel-
lenségek (megbízhatatlanok) 
diszkriminálása 

 
VI. A vezetési folyamatok szektorában 

A katonatársadalom kul-
túraszerveződési szintjei, 

dimenziói 
A modern típus (önszabály-

zó-dinamikus) 
A totalitárius típus (felülről szabá-

lyozott, extra dinamikát ígérő) 
1 2 3 

1. Szervezeti célképzés 

A legáltalánosabb cél a 
békés jólét, a piaci folyama-
tok zavartalanságának, a 
demokráciának védelme. 
Ennek költségei nem veszé-
lyeztethetik magának a 
jólétnek, piaci prosperitás-
nak érdekeit=költség-
takarékossági, költség-
hatékonysági presszió 

A deklarált eszme, a szocializmus 
(proletárdiktatúra) világméretű 
győzelméből anticipált célok, ehhez 
képest semmi sem drága=a költség-
hatékonysági szemlélet elutasítása 

2. Szervezeti célok 
kezelése 

Vezetői feladat a cél-
harmonizáció, cél-elfogadta-
tás racionális argumentu-
mokkal, rész-célok ütközése 
esetén egyeztetés, kompro-
misszumkeresés 

Alapvető vezetői feladat a cél-
hierarchizálás, cél-elfogadtatás 
tekintélyérvekkel, szimbolikus 
magyarázatokkal, ellenzők kikap-
csolásával, rejtett célok hatása 
kiküszöbölhetetlen 

3. Szervezeti döntéshozás 

Az átfogó célt elérő döntést 
részcélokra vonatkozó 
döntésekre bontják, ezeket a 
kondíciók megteremthető-
sége szerint tempírozzák 
(prioritások, lépcső-
zés),voluntarizmus kizárt, a 
döntés önmagában nem 
teljesítmény, csupán a szer-
vezeti cél-elérés eszköze, 
ennyiben minősíthető is 

Mivel a döntéshozás (a vezető 
szándékának deklarálása) a pozíció 
betöltését igazoló teljesítmény, a 
realitásoktól való elszakadás tipiku-
san előforduló hiba, intézményesül 
a voluntarizmus, a cél elérésével 
soha nem vizsgáztatják le a döntést 

4. A katonai vezető 
(státusz, pozíció) 

Szervező menedzser, tárgyi 
szakszerűséggel, szakértői 
önelfogadtatásra is törek-
szik, ez adja legitimitását 

Politikai-ideológiai, szimbolikus 
talapzatra emelt felsőséges hivatal-
nok, hatalmi technikákkal, nem ön-
legitimizálásra, hanem formális 
hatalma új- és új biztosítékainak 
építgetésére törekszik 

5. Vezetési kultúra 
fontossága 

Intézményes humán manage-
ment, intézményesült veze-

Nem igényel külön szakszerűséget, 
„elég, ha a szabályzat szerint járunk 
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téstudományi képesség el” 

6. Munkakörök 
kialakítása 

Nyilvánosan levizsgáztatha-
tó munkakör elemzéssel, a 
szervezeti céloknak megfe-
leltetett teljesítmény-
szükséglet kielégítésére 

Személyes befolyás érvényesítésé-
vel a monopolizálható szerepekhez 
elzsákmányolható pozíciók biztosí-
tása céljából (megkérdőjelezése 
hatalmi érdekeket sért) 

7. Humán erőforrások 
tervezése 

Átfogó stratégiai kultúrába 
illeszkedik, szisztematikus 
intézményesítéssel 

Intézményesítését nem a racionális, 
hanem a párt bürokrácia dominálja, 
rendszerszemlélete nem teljeskörű, 
lokális szokások mozgatják. Az 
aktuális politikai vonalvezetés iránt 
érzékenyebb, mint a valós szerveze-
ti szükségletekre 

8. Toborzás, kiválasztás 

A munkaerőpiaci versenybe 
történő intézményesített 
bekapcsolódás, szakszerű 
módszertan, előszelekció, 
PR technikák alkalmazása 

A kényszer és foglyul ejtés logikája: 
törvényi kötelezés integráns szim-
bólumok; manipulált szervezet-
kép+bürokratikus röghözkötés 

9. Munkaerő fejlesztés, 
képzés 

Rendszerszemléletű tőkein-
vesztíció a humán erőfor-
rásba: munkaerő újraterme-
lés kondícióit ellenőrzött 
szabályok rögzítik, rendsze-
res továbbképzés, egyéni 
karrier-tervezés, szakszerű 
munkavédelem, rekreáció, 
rehabilitáció 

Humán-tőke helyett „emberanyag”. 
Az iskolai periódust, mint beruhá-
zást, a beosztásba helyezést, mint a 
hasznosítás kezdetét kezelik. Az 
élet- és munkakörülmények a jutta-
tások, javadalmak logikáját követik, 
nem pedig a szükséges teljesítmé-
nyek elvárásait. A „munkaerő” 
védelmét szolgáló intézmények nem 
alkotnak rendszert. 

10. Teljesítményértékelés Rendszeres, egzakt, manipu-
láció ellen védett 

A parancsnok személyes megítélé-
sére van bízva, a bürokrácia ehhez 
igazodik 

11. Emberi erőforrás 
finanszírozása 

Tervszerű, munkaerő- 
(megszerzés, munkába 
állítás, munkavégzés, kilé-
pés) ráfordítás-kalkuláció 

Senki nem tudja megmondani, hogy 
mennyibe kerül (milyen anyagi 
értéket képvisel) egy ember a mun-
kaerő-hierachia egy-egy pontján (ez 
az emberrel való pazarlás intézmé-
nyesítésének alapja) 

12. A szervezeti kultúra 
jellege 

Egységes, osztatlan, belső-
leg cizellált kultúra, együtt 
vannak benne, felderíthető-
ek és kommunikálhatóak a 
támogató és fékező mozza-
natok 

Kétszintű, szintenként egyneműsí-
tett kultúra, elválik az ünnepi, hiva-
talos deklarált, és a praktikus, hét-
köznapi, használható értékek és 
orientációk halmaza: a valóságide-
gen kultúra ellen-kultúrát involvál, 
(annak feltérképezése viszont igen 
körülményes, ezért inkább elfedni, 
kiszorítani igyekeznek, de hatását 
megszüntetni nem tudják, ezért 
állandó nyűg és leküzdendő ellenfél 

13. Kommunikáció 

Többcsatornás, de integrált, 
a különböző csatornák 
közlekednek egymással, a 
közhangulat nem kikapcsol-
ható, a központi álláspont és 
kritikája nem eltitkolható. A 
titkosság a védelmi érdeke-
ket szolgálja és a szervezet 
„határaihoz” igazodik. Ez a 
rendszer a vezetőt érdemi 
kommunikációra kényszerí-
ti, a reagálási kényszer 
állandósul 

Egyirányúsított, szintenként szelek-
táló (az adott szinten kiemelhetik a 
„kényelmetlen” információkat, és 
fokozhatják a torzítást), kizárhatja a 
közhangulatot, eltitkolhatja a felső 
szintek hezitálását, többirányú 
tájékozódását, elfedi az alternatívá-
kat. A titkosság a hozzá nem értést 
védi a lelepleződéstől, ezért a sze-
mélyi hatáskörökhöz igazodik. 
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14. Vezetéstechnikai 
eszközök 

A HI-TECH első vonalbeli 
eszközei, nagy sebességű, 
pontos, személyre szóló 
információeljuttatási lehető-
ségekkel, a vertikális-
horizontális információ-
áramlás egyensúlyát nyújtja, 
ugyanakkor az egész infor-
mációs folyamattal szem-
beni szakszerűség igényét 
támasztja 

Egyszerűek, egy-egy személy sze-
rint is átláthatóak, konkrét szabá-
lyokra épülnek, egyenirányíthatóak, 
a vezető még úgy hiheti, hogy ő 
minden információ birtokába kerül-
het, nem kell, hogy elismerje a 
speciális szakértelem fölényét ön-
magával szemben 

15. A vezetés kommuni-
kációs stílusa 

A speciális szakértelem 
érvei és érdekei kulcsfon-
tosságúak, a vezető állandó 
konzultációs, együttműkö-
dési, egyeztetési, harmoni-
zációs folyamatot tart fenn 
„a vezető azért kell, hogy 
együttműködjön a specialis-
tákkal, hogy azok lehetséges 
teljesítményeinek leghatéko-
nyabb integrációját érhesse 
el” 

A vezető nem ismeri el semmilyen 
speciális szakértelem fölényét vele 
szemben, ezért diktátumokkal ope-
rál, nem konzultál, „a szakember 
azért kell, hogy a vezetőnél jobban 
ismerje a szakterületét, hogy minél 
jobb megoldást találjon a parancs 
végrehajtására” 

16. A vezetés módszertani 
apparátusa 

Ipari racionalitással: 
Erőforrás értéknövelése – 
képzés, - rekreáció; Erőfor-
rás teljesítmény fokozása: 
célmegfogalmazás-felté-
telbiztosítás; harmónia-
teremtés; képességek integ-
rálása; konfliktuskezelés 

Célok sulykolása, állandó indok-
trináció, nevelés. Integráns szimbó-
lumok használata. 
Valódi ösztönzés helyett állandó 
nógatás és példakép-állítás. 
Bizalmatlanság légkörét állandósító 
ellenőrzések 

17. A változások mene-
dzselése 

Tudatos változás-vezetés, 
állandó visszacsatolás, 
felügyelet, szükség szerinti 
korrekció 

Nem feltételezik, hogy a szervezet 
másként működik, változás esetén 
mint a szokásszerű „olajozott 
üzemmenet” periódusában: 
pillanatnyi alkalmazkodás; állandó 
feltétel-hiány; a deklarált szervezeti 
célok kiüresednek, a velük való 
azonosulás meggyengül; tág tere 
van a passzív rezisztenciának, a 
teljesítmény-visszatartásnak 

18. Szabályozás 

A civil kontroll csak azokat 
a lépéseket engedi megten-
ni, amire törvényes felha-
talmazás születik, ezért: a 
változások része a reguláci-
ós-deregulációs számítás; 
sokoldalú egyeztetéssel 
„előrehozott” konfliktus-
rendezés működik 

A vezető mindig találhat elvi hivat-
kozást valamely lépésére, ezért a 
reguláció-dereguláció nem kulcs-
kérdés, akár utólag is történhet, 
vagy el is maradhat; zavaros lesz a 
szabályrendszer, a változás akadá-
lyát képezi; az inkompatibilis szabá-
lyok okozta zavarban csak hatalmi 
szóval lehet konfliktusokat „rendez-
ni” 

A kultúraváltás folyamata 
A szervezeti kultúra a lassan, szervesen fejlődő szervezeti jelenségek sorába 
tartozik, egyes szakértők szerint a nagyon gyorsan változó szervezetekben ki sem 
alakul. Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen hosszú szocializációs igényű, maga-
tartás-alapú tanulási folyamatot feltételező, a szervezeti üzemmenet tartalmára 
vonatkozó csoportos viszonyról van szó, amikor a szervezet e „puha” tényezőjé-
ről beszélünk. Ralf Dahrendorf tásadalmi változásokra vonatkozó tézisét parafra-
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zeálva azt mondhatjuk, hogy egy ország védelmi rendszerének átalakítására vo-
natkozó politikai döntést előkészíthetjük hat hét, meghozhatjuk hat hónap alatt, 
az átépítéshez viszont biztosan kell hat év. Ahhoz azonban, hogy az új struktúrá-
kat új stabilizáló tartalommal megtölthessük, azaz az új szervezeti paradigma 
saját kulturális alapzatát elnyerhesse, ahhoz legalább egy új generáció szükséges. 

A kérdésre, hogy „tervezhető, tervszerűen építhető-e ilyen esetben a szerve-
zeti kultúra?”, mégis csak igenlő választ kell adnunk, hiszen pontosan megismer-
hető, hogy mely mozzanatok gyöngíthetik az elvetendő szervezeti kultúrát, ho-
gyan gyorsítható annak átépítése, illetve mely mozzanatokkal erősíthetjük az új 
szervezeti kultúra elemeinek meggyökeresedését, hatókörének szélesítését. 

A védelmi szektor és a fegyveres erők új missziójának megfogalmazása, a 
demokratikus törvényhozás védelmi kérdésekről eddig hozott döntéseinek víziója 
(jövőképe), értékrendje alapvető fontosságú a fegyveres erők szervezeti kultúra-
váltása szempontjából, hiszen ez az átalakított szervezetek normáinak, értékrend-
jének kiinduló pontja is egyben. 

A katonai szervezet saját azonosságtudata, a legitim célok, a tevékenységi te-
rületek és működési keretek, a társadalmi, gazdasági, politikai elvárások széles 
körű összefüggésein nyugszik. Ez az összefüggésrendszer oktató, értékei, rende-
ző elvei átélhetőek, s ezek intézményesítése a védelmi rendszeren belül (oktatás, 
felkészítés, át- és továbbképzések stb.) tervszerűen felvállalhatóak. 

Az alapelveknek megfelelő szervezeti struktúrák létrehozása képezi azt a 
formális keretet, amely meghatározza a katonai szervezet szociális struktúráját, 
az emberek és csoportok közötti mindennapi interakció kereteit. A szervezeti 
kultúra magatartási alapjai végül is az intézményesített biztosítékokban lelhetőek fel. 

A kultúra-alkotó hivatalos norma- és érték-megfogalmazások a szervezeti ön-
ismeret részévé kell, hogy váljanak, ám ezek gyakorlati „felszívódása” a szerve-
zeti köztudatban rendszerint hosszadalmas, ugyanakkor nem kizárólag direkt 
úton történik, hanem azok gyakorlati működéséből származó személyes élmények 
is nagyban befolyásolják, hogy kiben milyen mélyen és milyen elfogadottsági 
szinten rögzülnek az új értékek és normák. 

A szervezeti kultúra legerőteljesebb támogatói a szervezeti múlt kontinuitást 
és személyes átélhetőséget kiváltó rituáléi, ceremóniái, szimbólumai, amelyekből 
megfelelően szelektálni és azokat hatásosan működtetni szintén igen nagy jelen-
tőségű feladat. 

A hazai védelmi szervezet tagjainak mindennapi kultúra-alkotó viselkedését a 
fenti alapvető keretek között mégiscsak az az intézményesített szervezeti műkö-
dés befolyásolja a legerősebben, ami a szervezetépítési alapelvek, a rekrutáció, 
az előrejutás, a motivációk, a kommunikáció, a szervezeti folyamatoknak a sze-
mélyes önmegvalósítási elképzelésekkel alkotott viszonyában tényszerűen megta-
lálható, elérhetően felhasználható. 

A humánerőforrás-gazdálkodás önmaga tárgya is és alanya is a szervezeti 
kultúra modernizálásának. Ám fejlődő tárgya csak akkor lehet, ha alanyként 
„demiurgosza”, azaz alkotója lesz az új szervezeti kultúrának. Ehhez eszközei az 
értékszelekció és az értékterjesztés területein szinte végtelenek A szervezeti kul-
túrának, mint tevékenységi területnek ezért a jövőben is meg kell kapnia az őt 
megillető stratégiai szerepét betölteni engedő feltételeket. 


