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A kutatócsoport kvalitatív módszerrel, a vonatkozó nemzetközi elméletekbõl kiindulva, hangsúlyt a hatékony haderõre helyezve, a hadelmélet és hadviselés terén bekövetkezett változásokat maximálisan figyelembe véve folytatott kutatótevékenységet. Kiemelt figyelmet fordított
a civil-katonai együttmûködés, a fegyveres erõk, valamint a rendvédelmi szervek, és nemzetbiztonsági szolgálatok együttes tevékenysége vizsgálatára. A kutatócsoport tevékenysége
egyértelmûvé tette, hogy a modern hadelméletnek a nem katonai tényezõkkel és szereplõkkel
is számolni kell és bizonyította, hogy ez közelebb viszi a hagyományos értelemben vett hadelméletet, hadmûvészetet és hadviselést a közös civil-katonai kutatásokhoz.

A folyamatosan változó biztonsági környezet újból és újból kihívások elé állítja az
államot és benne a hadsereget. A globalizált világ állandóvá vált társadalmi és gazdasági megrázkódtatásai, a növekvõ biztonsági kockázatok és egyéb bizonytalanságok
az államot, a kormányzatot és a hadsereget is rendkívüli feladatokkal szembesítik.2

1 A mû a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésû kiemelt projekt keretében mûködtetett Ludovika Kutatócsoport keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.
The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority
project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good
Governance” in the Ludovika Research Group.
Das Werk wurde im Rahmen des Prioritätsprogramms mit Identitätsnummer
KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 mit dem Titel „Entwicklung des Öffentlichen Dienstes gerichtet
auf Gute Regierungsführung“ in der Ludovika Forschungsgruppe fertiggestellt.
2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégia 2016–2020, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016, p. 34.
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A közérdeket érvényesítõ közszolgálatnak, a jó és stabil kormányzásnak, benne
a jól felszerelt és kiképzett haderõvel korszerû tudományos ismeretekre és felsõfokú
képzésre kell épülnie. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016–2020 közötti idõszakra
vonatkozó Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiája fõ kutatási prioritásként
határozta meg az új környezeti kihívások, az állam és a jó kormányzás, valamint az
egyes hivatásrendek tevékenységének tudományos vizsgálatát.3 A Jó Állam – Hatékony Haderõ Ludovika Kutatócsoport (2016/64/NKE-HHK) kutatási céljai a megkezdett fejlesztésekbõl kiindulva, a fenntartói igényeket figyelembe véve, a hazai és
nemzetközi, felsõoktatási és közszolgálati stratégiai környezet szem elõtt tartásával
lettek meghatározva. A kutatócsoport tevékenysége beleillik a hadtudományi kutatások nemzetközi térben tapasztalható fõirányaiba, amelyek a mûveletek megtervezése, megszervezése és végrehajtása során az együttmûködési képesség növelése, a
többnemzetiség tartalmi elemeinek meghatározása, valamint az összhaderõnemi jelleg erõsítésének irányaiba mutatnak.4
A kutatócsoport létrehozásának célja az volt, hogy a rendelkezésre álló 12 hónap
idõtartam alatt olyan szellemi tudásközpontként mûködjön, amely koordinált tudáskoncentráció elve mentén végez tudományos kutatásokat. A szervezeti egységnek
nem minõsülõ, határozott ideig mûködõ kutatócsoport a szövetségi összhaderõnemi
mûveletek témakör kiemelt kutatásával szándékozott tudományos eredményeket
elérni. A hadelmélet és a hadviselés terén bekövetkezett változásokat maximálisan
figyelembe véve, a vonatkozó kutatások tematikájának változásaival, vizsgálati körének szélesedésével összhangban a kutatócsoport kiemelt figyelmet fordított a civil és
katonai együttmûködés, a fegyveres erõk, a rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok együttes tevékenysége vizsgálatára.5
A kapcsolódási pontok meghatározása
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiája mellett a kutatócsoport tevékenysége szorosan kapcsolódott a Kormány 2014–2020
közötti Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiájához, a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2013–2020-hoz, az Alaptörvényhez, valamint a
2012-ben elfogadott Nemzeti Katonai Stratégiához.
A Kormány 2014–2020 közötti Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiája külön intézkedésként fogalmazta meg a védelmi igazgatás fejlesztését (4.1.3).
Ez magában foglalja a különleges jogrendre történõ felkészülést, valamint a különleges jogrendi idõszakok és helyzetek honvédelmi feladatainak tervezésére, szervezésére, és azok végrehajtására irányuló állami tevékenységeket.
A védelmi igazgatás honvédelmi feladatainak koordinált és hatékony végrehajtása
megköveteli a Magyar Honvédség folyamatos fejlesztését, a NATO-tagországokkal és a

3 Pohl Árpád: Az új tisztképzés – a logisztikus megoldás. Hadtudományi Szemle, 2014/4, pp. 356–367.
4 Pohl Árpád: Some specific features in the logistic system of ISAF Regional Command North.
Economics and Management, 2013/2, pp. 112–118.
5 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégia 2016–2020, pp. 35–36.
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különbözõ hazai szereplõkkel való együttmûködést lehetõvé tevõ együttmûködési
képesség javítását.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásához (4.1.10) kapcsolódva a kutatócsoport a tevékenységével hozzájárult az egységes közszolgálati képzések strukturális,
intézményi és személyzeti feltételeinek javításához. Az átfogó megközelítés jegyében
új tartalmi elemekkel gyarapította a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának képzését. A közszolgálati
életpályák szereplõi közötti együttmûködést támogatva lehetõvé tette a hadmûveletek
megtervezésére, megszervezésére és végrehajtására vonatkozó nemzetközi elméletek
megismerését, az elméleteken belüli meghatározó szempontok hazai adaptálását.
A továbbképzés és kompetenciafejlesztés területén (7.2.2) a kutatócsoport a
kutatás ideje alatt olyan tematikus tudásközpontként mûködött, amely biztosította a
legújabb kutatások eredményeihez való hozzáférést. Tudományos publikációk segítségével összegyûjtötte, szintetizálta és a hazai viszonyokhoz adaptálta a közszolgálat
egyik meghatározó fontosságú területén keletkezõ tudást. Tartalommal töltötte meg
a közszolgálati életpályák bevezetésével összefüggõ, a három hivatásrendet egyaránt érintõ szakmai képzéseket, tananyagfejlesztéseket és oktatást, valamint a közszolgálati integrált közös hivatásrendi szakmai gyakorlatot a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõfokú képzés területén. A közszolgálatban megvalósítandó képzési és továbbképzési rendszerben meghatározott fejlesztési iránynak megfelelõen
hozzájárult a belügyi, a honvédelmi és a külügyi állomány specifikus fejlesztési igényeit szolgáló képzésfejlesztés és továbbképzés megvalósításához is.6
A kutatócsoport tevékenysége szorosan kapcsolódott Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2013–2020 tudásbázisokkal kapcsolatos specifikus céljaihoz is (3.3), amelyek között kiemelkedõen fontos a tudományos kutatás kérdésköre
és maghatározó a különbözõ tudásbázisok létrehozása. A kutatócsoport kiemelkedõ
tudásközpontként képes volt a szakterülete nemzetközi folyamataiba bekapcsolódva
színvonalas kutatói tevékenységet folytatni és a közszféra honvédelemhez kapcsolódó innovációihoz hatékonyan hozzájárulni. A kutatócsoport lehetõvé tette a tudásáramlás erõsítését (3.4) is, mivel biztosította a nemzeti és a nemzetközi szereplõk
között a meglévõ kapcsolatok erõsítését, azok továbbfejlõdését. Integrált innovációs
szolgáltatások biztosításával pedig javította a közösségi-állami szektor hatékonyságát az oktatás-képzés-továbbképzés terén.
A tudásfelhasználással kapcsolatos specifikus célok (3.5) terén a kutatócsoport a
magas hozadékkal bíró, atipikusnak számító inter-, transz- és multidiszciplináris
kutatások elõnyben részesítésével kari/intézeti/tanszéki szinten egy innovációs ökoszisztéma létrehozásához járult hozzá. Az ökoszisztéma elemeit egyetemi oktatók,
valamint nemzetközi és hazai, parancsnoki/vezetõi és törzsbeosztásokban szolgáló
katonatisztek képezték.7

6 A Kormány 2014–2020 közötti Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiája, Miniszterelnöki
Hivatal, 2014, pp. 14, 20, 66.
7 Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2013–2020. Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013,
pp. 30–40.
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A kutatócsoport tevékenysége kapcsolódott továbbá az Alaptörvény Magyar
Honvédségre vonatkozó cikkéhez, amely szerint a Magyar Honvédség alapvetõ feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai
védelme, nemzetközi szerzõdésbõl eredõ közös védelmi és békefenntartó feladatok
ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése, emellett közremûködik a katasztrófák megelõzésében, következményeik elhárításában és felszámolásában. Az alapvetõ feladatok sikeres végrehajtása megköveteli a NATO-tagországokkal való együttmûködést lehetõvé tevõ képesség javítását, amely a kutatócsoport egyik fõ kutatási iránya volt.8
A kutatócsoport Magyarország 2012-ben elfogadott Nemzeti Katonai Stratégiájával összhangban, a hadelmélet és hadviselés terén bekövetkezett változásokat
maximálisan figyelembe véve, a vonatkozó kutatások tematikájának változásaival,
vizsgálati körének szélesedésével összhangban kiemelt figyelmet fordított az együttmûködési képesség nemzetközi dimenziója mellett annak hazai – civil-katonai
együttmûködés, a fegyveres erõk, a rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok együttes tevékenysége – vizsgálatára is. A Nemzeti Katonai Stratégiájával
összhangban a kutatócsoport alapvetésként (II/12) kezelte, hogy a biztonság összetett és elemei szorosan összefüggnek egymással. Egyértelmûvé tette, hogy a honvédelem ügyét nem lehet a biztonság más területeitõl elválasztva, önmagában értelmezni, mivel a biztonsági kihívások kezelése túlnyúlik egyes szakminisztériumok
hatáskörén, ezért összehangolt kormányzati együttmûködést kíván meg.
A kutatócsoport bebizonyította (3/D/58), hogy korunk összetett katonai kihívásaira
csak olyan haderõ képes sikeres választ adni, amelynek állománya magas színvonalú
képzésben és kiképzésben részesült, megfelelõ fizikai és pszichikai állóképességgel rendelkezik, képes nemzetközi környezetben történõ magas színvonalú munkavégzésre,
valamint feladatai végrehajtását illetõen motivált és elkötelezett. Ehhez a feladatok
sikeres végrehajtására felkészítõ, a kor követelményeinek megfelelõ (közép- és felsõfokú) képzésekre, tanfolyamokra, kiképzésekre, gyakorlatokra, valamint a vezetõk
kiválasztása érdekében megfelelõ kiválasztási rendszerre van szükség.
A kutatócsoport nyilvánvalóvá tette, hogy a vezetõi képesség központú tisztképzésnek és az ehhez igazodó altisztképzésnek meg kell teremteniük a közszolgálati pályák közötti átjárhatóság feltételeit.
A kutatócsoport arra is felhívta a figyelmet (3/D/59), hogy a Magyar Honvédség
állományában egyre inkább növekszik azok száma, akik számottevõ nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. A Magyar Honvédség korszerûsítése során alapvetõ fontossággal
bír a nemzetközi környezetben megszerzett tudás és tapasztalat hasznosítása.9
*
Jobbágy Zoltán, kutatócsoport vezetõ kutatási tevékenysége kiterjedt a háború biológiai
vetületének vizsgálatára, a hadszíntérre vonatkozó specifikus antropológiai/néprajzi
ismeretek részletezésére, valamint az aszimmetria tartalmai elemeinek feltárására.

8 Magyarország Alaptörvénye. Országgyûlés Hivatala, 2011, pp. 28.
9 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája. Honvédelmi Minisztérium, 2012, pp. 5, 16.
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Megállapítása szerint a bipoláris világrend szétesését követõ idõszak aszimmetrikus fegyveres konfliktusai értelmezéséhez a háború hagyományos értelemben vett
hadtudományi megközelítése csak szûk tudományos mozgásteret biztosít.10 Az eltelt
évtizedekben a hadtudomány nyitott más tudományterületek, többek között az antropológia és a biológia irányába.11
A háború és a hadviselés antropológiai vizsgálata egyértelmûsítette, hogy napjaink
alacsony intenzitású, irreguláris és aszimmetrikus fegyveres konfliktusai számos vonásban hasonlítanak a történelem elõtti idõk primitív háborúihoz.12 Antropológiai kutatások megerõsítették, hogy Clausewitznek a háború összetett és változó természetére
vonatkozó megállapításai helyesek, valamint igazolták az abszolút és a valós háború
között meglévõ és elõször általa megfogalmazott tartalmi és formai különbségeket is.13
Felhívta a figyelmet arra, hogy az antropológia mellett népszerû a háború és a
hadviselés sajátosságainak biológiai evolúciót alapul vevõ megközelítése is. A NATO
különbözõ hivatalos összhaderõnemi doktrínái tele vannak olyan kifejezésekkel,
mint konfliktus evolúció, hadjárat evolúció, evolúciós jellegû hadviselés, képességek evolúciója,
szerepek evolúciója, evolúciós szintek, vagy tisztító-tartó-építõ mûveletek evolúciója.14
Megállapította, hogy a biológiai antropológia az összehasonlító biológiával való
szoros kapcsolata miatt lehetõvé teszi nemcsak az emberi társadalmak kialakulásának
és fejlõdésének, hanem az emberré válás folyamatának, azon belül is a fajon belüli erõszak jellegének a vizsgálatát. Biológiai, antropológiai és magatartástudományi ismeretek
ötvözésével pedig közvetve lehetõvé teszi a háború eredetének jobb megértését is.15
Biológiai megközelítésben a háborút fajon belüli erõszakként értelmezte, amire bõven
van példa az állatvilágban. Biológiai összevetésben az ember (Homo sapiens) az
emberfélék (Hominidae) családjába tartozik. Az emberszabású majmok közül az
ember legközelebbi rokona a csimpánz.16
10 Fekete Csanád: Információ és hadviselés, háború a kognitív hadszíntéren. I., Szakmai Szemle, 2016/3,
pp. 25–30.
11 Jobbágy Zoltán: Clausewitz és a felkelõk: a háború csodálatos háromsága és a felfegyverzett nép ereje.
Honvédségi Szemle, 2013/3, pp. 28–31; Ujházy László: Az EUFOR ALTHEA-mûvelet parancsnoki
struktúrája. Hadtudomány, 2014/1–2, p. 71; Horváth Attila: Az ellátási lánc, mint kritikus infrastruktúra (létfontosságú rendszerelem). In: Csengeri János – Krajnc Zoltán (szerk.): Humán védelem –
békemûveleti veszélyhelyzet kezelési eljárások fejlesztése, Tanulmánygyûjtemény I., e-book, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem HHK, 2016, pp. 550–614.
12 Combee, Jerry – Plax, Martin: Rousseau’s Noble Savage and European Self-Consciousness. Modern
Age, Spring 1973, pp. 173–182; Gyrus: War & the Noble Savage Being A Critical Inquiry into Recent
Accounts of Violence amongst Uncivilized Peoples. Dreamflesh Press, 2010, pp. 1–7; Jobbágy Zoltán:
A háború antropológiája: primitív hadviselés, gerilla hadviselés és a szövetséges összhaderõnemi
mûveletek sikere. Hadtudomány, 2015/3–4, pp. 67–78.
13 Clausewitz, Károly: A háborúról. Göttinger kiadó, Veszprém, 1999 (a könyv az 1917-es második
magyar nyelvû kiadás reprintje), pp. 13–76; 525–527; Otterbein, Keith F.: The Anthropology of War.
Waveland Press, 2009, pp. 65–82.
14 AJP-01(D) Allied Joint Doctrine, December 2010, pp. 2–9, 2–14; AJP-3.2 Allied Joint Doctrine for Land
Operations, October 2009, pp. 1–5, 6–11; AJP-3.4.4 Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency
(COIN), February 2011, pp. 4–10, 5–17, 5–18, A-6.
15 Little, Michael A. – Sussman, Robert W.: History of Biological Anthropology. In: Larsen, Clark S.: A
Companion to Biological Anthropology. Wiley–Blackwell, 2010, pp. 13–38.
16 Wrangham, Richard – Peterson, Dale: Demonic Males, Apes and the Origins of Human Violence.
Mariner Books, 1996, pp. 35–40.
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Fajon belüli erõszak a csimpánzok mindennapjaiban is megjelenik a különbözõ
csoportok között. Részét képezi a számbeli fölényre, vagy helyzeti elõnyre való
törekvés, a komoly megsebesülés veszélye, valamint az esetenkénti halál lehetõsége
is.17 Feltárta, hogy napjaink alacsony intenzitású, irreguláris és aszimmetrikus fegyveres konfliktusaival számos hasonló vonást felvonultató és a csimpánzok csoportjai
közötti erõszakkal is rokon jegyeket mutató primitív háborúk komoly következménnyel járnak mind az egyén, mind a közösség életét illetõen.18
Megítélése szerint a csimpánzok fajon belüli, csoportok közötti erõszakának
vizsgálata lehetõvé teszi, hogy a hadtudomány a háborúra és benne a hadviselésre
ne csak néhány száz évet felölelõ politikai jelenségként (Clausewitz), ne néhány ezer
évet felölelõ kulturális jelenségként (Keegan), ne néhány tízezer évet felölelõ antropológiai jelenségként (Ferguson/Otterbein), hanem százezer évet, esetleg évmilliókat felölelõ biológiai jelenségként tekintsen. Véleménye szerint a biológiai antropológia által lehetõvé tett, kicsit homályos kép hasznosítható ismereteket ad a fajon belüli
és a csoportok közötti erõszak, valamint a háború és a hadviselés tudományos összekapcsolására.19
Kutatatási tevékenysége során egyértelmûvé tette, hogy az alacsony intenzitású,
aszimmetrikus és irreguláris mûveletek sikerét nemcsak az alkalmazott fegyverek és
harcászati módszerek befolyásolják. Jelentõs szerepet játszik bennük az is, hogy a
mûveleteket megtervezõ és végrehajtó katonák miként alkalmazzák az antropológia
nyújtotta társadalmi és kulturális ismereteket, elveket és módszereket.20
Az ezredforduló óta bizonyosságot nyert, hogy nincs katonai siker a helyi lakosság társadalmi, politikai, kulturális és nyelvi jellegzetességeinek megértése és figyelembe vétele nélkül. Ezt felismerve hozta létre az USA szárazföldi hadereje a specifikus társadalmi és kulturális tudással rendelkezõ humán terep csoportokat (Human
Terrain Teams – HTTs).21
A humán terep csoportok hasznossága három egymásra épülõ szinten volt érezhetõ, úgymint a kulturális tudatosság (cultural awareness), a kulturális megértés
(cultural understanding), valamint a kulturális hírszerzés (cultural intelligence).
A kulturális tudatosság tartalmazta a nyelvre és a vallásra vonatkozó alapvetõ ismereteket, valamint a helyi normák és szokások megértését. Ezen ismeretek a legalacsonyabb vezetési szintekig mind hasznosnak bizonyultak. A kulturális megértés a
lakosság csoportjainak viselkedésére vonatkozó részletes és tematikus válaszok
ismeretét jelentette, amelyekre leginkább dandárszinten volt szükség. A kulturális

17 Goodall, Jane: In the Shadow of Man. Houghton Miflin, 1988, pp. 8–10.
18 Marsai, Viktor: Szudán – választások után, kettéválás elõtt. Nemzet és Biztonság, 2012/2, pp. 25–31.
19 Keegan, John: A History of Warfare. Pimlico, 1994; Ferguson, Brian R. – Whitehead, Neil L. (eds.): War
in the Tribal Zone: Expanding States and Indigenous Warfare. School for Advanced Research Press,
2002; Ferguson, Brian R.: Warfare, Culture, and Environment. Academic Press, 1984; Wrangham,
Richard – Peterson, Dale: Demonic Males, Apes and the Origins of Human Violence, Mariner Books,
1996, pp. 43–46.
20 Kolossa Sándor: Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi
mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról. Hadtudomány, 2013/1–2, pp. 140–147.
21 Lamb, Christopher J. – Orton, James D. – Davies, Michael C. – Pikulsky Theodore T.: The Way Ahead
for Human Terrain Teams. Joint Force Quarterly, 2013/3, pp. 21–22.
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hírszerzés az elõzõ két szintre vonatozó tudásra és ismeretekre épült és bizonyos
értelemben lehetõvé tette a helyi lakosság viselkedésének elõrejelzését és a parancsnoki döntéshozatalba való beépítését.
A humán terep csoportok munkájának eredményeként lehetõvé vált a szituációs
tudat (situational awareness) feladatokon átívelõ aktualizálása, valamint gyorsabb
felépítése. A humán terep csoportok munkájának eredményeként a parancsnokok
jobban meg tudták érteni meghozott döntéseik következményeit, a döntéshozatal
alapját képezõ cselekvési változatokat pedig alaposabban össze tudták hasonlítani.
További hozadéka volt a csoportoknak, hogy csökkentették a lakossággal való súrlódást és az ezzel járó katonai veszteségeket, hozzájárultak a politikai megbékélés
folyamatához, javították az információs mûveletek hatékonyságát, valamint sikeresen tudtak közremûködni a járulékos károk következményeinek kezelésében.22
A humán terep csoportok létrehozása – szerinte – összhangban volt azzal a felismeréssel, hogy korunk összetett válságai hasonlóan összetett megoldásokat igényelnek.23 Az antropológia egyértelmûsíti, hogy a háborúk mindig egy adott közösségben, társadalmi folyamatokként zajlanak, amelyre mind az egyének, mind a különbözõ kis- és nagyközösségek befolyással bírnak. Bebizonyította, hogy a felkelõk ellen
végrehajtott alacsony intenzitású, aszimmetrikus és irreguláris mûveletek sikeres
megvívása a XXI. század elején nem képzelhetõ el a helyi lakosság reakcióinak ki- és
megismerését lehetõvé tevõ és több forrásból merítõ társadalomtudományi ismeretek nélkül.24
Az aszimmetria tartalmi elemeinek vizsgálata során feltárta, hogy azok egyrészt
fakadnak az ilyen háborúk természetébõl, másrészt a szembenálló erõk között a felszerelés, a fegyverzet, valamint a személyi állomány mennyiségi és minõségi mutatói
között meglévõ különbségekbõl. A háború elején felkelésellenes erõk fölénye a megfogható (tangible) dolgok terén általában nagy. A felkelõ erõk azonban a megfoghatatlan
(intangible) dolgok, az ideológiák és az eszmék terén élveznek elõnyt. A felkelõ erõk
célja, hogy a megfoghatatlan dolgokból kiindulva tudjanak a megfogható dolgokhoz
jutni, míg a felkelésellenes erõk ezt a folyamatot akarják megakadályozni.
A felkelõ erõk, kezdeményezõ félként nem tudnak hagyományos értelemben
cselekedni, ezért kénytelenek a konfliktust nem hagyományos módon indítani. Erre
a legjobb eszköz a lakosság, aki a központi hatalomtól elidegeníthetõ, fizikailag ellenõrizhetõ és a felkelõ erõk számára aktív támogatást nyújthat. A lakosság központi
szerepe azt eredményezi, hogy az ilyen háború lényegében politikai jelleget ölt.
Nem elég csak célokat és feladatokat a felkelésellenes erõk számára meghatározni, hanem annak folyamatosan együtt kell mûködnie a lakossággal. Megállapította, hogy ilyen háborúk során a politikai és a katonai tevékenység összefonódik,

22 Ibid, p. 26; Rosen, Lawrence: Antropological Assumptions and the Afghan War, Anthropological
Quarterly, 2011/2, pp. 535–558.
23 Dr. Porkoláb Imre dandártábornok elõadása a 2016-os Aszimmetrikus hadviselés, a múlt, a jelen és a
jövõ konfliktusa konferencián. Lásd: Porkolab Imre: The context of asymmetry: an integrated strategy
for shaping the future and leading on the edge of chaos (kézirat, megjelenés alatt).
24 Dr. Boldizsár Gábor: A kultúraantropológia és a jövõ tisztképzése. Hadtudományi Szemle, 2013/1,
pp. 101–106; Nemzeti Katonai Stratégia, Honvédelmi Minisztérium, 2012, p. 16.

64

HADTUDOMÁNY

2018/1.

A Jó Állam – Hatékony Haderõ. A Ludovika Kutatócsoport összesített kutatási jelentése – 1. rész

nehezen válik különválaszthatóvá. Kiemelte, hogy az elérendõ katonai célokat mindig a politikai következmények mentén kell meghatározni, esetenként politikai
céloknak alárendelni.25
A felkelõ erõk és a felkelésellenes erõk között zajló háború nem hadüzenettel
kezdõdik és megy át szinte azonnal békébõl háborúba. Az átmenet elhúzódó és
annak sebességét a kezdeményezõ fél diktálja, ezért abban a kezdeményezõ fél tevékenysége meghatározó.26 A felkelõ erõk célja a fennálló rend megdöntése, míg a felkelésellenes erõk célja annak megakadályozása.
Tekintettel arra, hogy a rend megdöntése sokkal egyszerûbb és olcsóbb a rend
fenntartásánál, a forradalmi háború a kezdeményezõ félnek kevésbé költséges. Az
alacsonyabb költségek miatt a háború elhúzódó jellegének fenntartásában ezért a
kezdeményezõ fél jobban érdekelt.
Amíg a felkelõ erõk egyfajta folyékony (fluid) halmazállapotban vannak, addig a
felkelésellenes erõket inkább a merevség (rigid) jellemzi. Ennek megfelelõen a folyékonyság és a merevség egymástól eltérõ kettõssége határozza meg a mûveletek jellegét. A feladatok viszonylag egyszerûek a felkelõ erõknek, míg a felkelésellenes erõknek összetettek. A felkelõ erõk ezért laza, egyszerû szervezetekbe szervezõdhetnek,
és bátran teret engedhetnek a kezdeményezésnek. A felkelésellenes erõk ezt nem
tehetik meg. Amennyiben a felkelõ erõk az ügyükhöz találnak egy okot, ahhoz egy
megfelelõ ideológiát rendelnek és azt ügyes propagandával terjesztik, komoly ellenféllé válhatnak.27
*
Porkoláb Imre, kutatócsoport tag kutatási tevékenysége során a szervezetfejlesztés,
a hadviselés változása és a vezetéselméletek fejlõdése területén jelentett meg tudományos publikációkat.
A hadelmélet és hadviselés terén bekövetkezett változásokat maximálisan figyelembe véve, illetve jövõbeni trendeket feltérképezve kiemelt figyelmet fordított az
üzleti életben is alkalmazott módszerek feltérképezésére és katonai alkalmazhatóságukra. Kutatását arra a feltevésre alapozta, hogy a dinamikusan változó üzleti környezet, illetve a hadviselés terén tapasztalható kihívások nagyon hasonlítanak egymáshoz. A fegyveres erõk, valamint a civil szektor közötti problémakörök vizsgálatán keresztül mutatta be a civil és katonai együttmûködés erõsítésének lehetõségeit.
Vizsgálata kiterjedt a szervezetfejlesztésre, a vezetés-irányításra, valamint a szervezeti kultúra változására. Részletekbe menõ kutatást folytatott az aszimmetrikus hadviselés térnyerésével és jelenkori megjelenési formáival kapcsolatban.

25 Ibid., pp. 4–5.
26 Ibid., p. 6; Lawrence, T. E.: Seven Pillars of Wisdom, Wordsworth Classics of World Literature, 1997,
pp. 363.
27 Galula, David: Counter-Insurgency Warfare. Theory and Practice.Frederick A. Praeger, 1964, pp. 7–10;
Schmitt, Carl: The Theory of the Partisan, A Commentary / Remark on the Concept of the Political.
Duncker & Humblot, 1963; angol fordítás A. C. Goodson, Michigan State University, East Lansing,
2004, pp. 47, Internet, elérve: http://obinfonet.ro/docs/tpnt/tpntrex/cschmitt-theory-of-the-partisan.pdf
(Letöltve: 2014. november 20.)
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Kismonográfiájában azt a következtetést vonta le, hogy a hadviselés változásai
egyre gyorsuló ütemben mennek végbe.28 Az ezredforduló után egyértelmûvé vált,
hogy a korábbiaknál lényegesen összetettebb hadviselési mód van születõben, amely
a jelenlegi elképzelések átértékelését és új képességek kialakítását követeli meg. Szerinte idõszerû az integrált stratégiai megoldások bevezetése, szükség szerint új koncepciók kialakítása és a megvalósításukhoz szükséges képességfejlesztések végrehajtása, amelyben kulcsszerep jut az alkalmazkodási képességnek. Az alkalmazkodás a
vezetõi gondolkodás és különösen az információs fölény kivívását biztosító kötelékek szervezeti kultúrája terén elengedhetetlen.
Megállapította, hogy bár a hadviselés elvei változatlanok, a környezeti tényezõk
folyamatosan változnak. Ennek a folyamatnak köszönhetõen napjainkra egyre többen képesek hatékonyan fellépni az államhatalommal szemben. Az államhatalom
nézõpontjából az ellene folytatott aszimmetrikus hadviselés több tekintetben is
veszélyes lehet. Egyrészt az irreguláris szervezetek önállóan is képesek tartós, alacsony szintû folyamatos tevékenységre még akkor is, ha nem találnak lakossági
támogatottságra. A kritikus infrastruktúra ellen intézett támadásokkal, a rendszer
egyes elemeinek rongálásával egyensúlytalanságot teremtenek a társadalomban és
komoly gazdasági károkat okoznak, amely megteremtheti a feltételeket egy irreguláris mozgalom térnyerésére. Másrészt az irreguláris szervezetek tudatosan is választhatják az indirekt megközelítési módszert. Az integrált irreguláris szervezetek idõvel
teret nyerhetnek az államhatalommal szemben, egyre inkább élvezve a lakosság
támogatását, melynek eredményeként megerõsödve, a gerillaharc klasszikus modelljét használva akár át is vehetik a hatalmat. Ezen felül az irreguláris szervezetek integrált formában, az irreguláris szervezetek és a reguláris haderõ összekapcsolásával
jelentõsen hozzájárulhatnak a végsõ összecsapás számukra kedvezõ feltételeinek
megteremtéséhez. Ebben az esetben ez az elõkészítõ munka egészen addig láthatatlan marad, amíg a harctevékenységek meg nem kezdõdnek. Összességében valószínûsíthetõ, hogy az államhatalom csak akkor tud talpon maradni, ha idõben észreveszi a lappangó veszélyeket.
Az ezredforduló utáni évtized egyértelmûvé tette klasszikus határvonalak elmosódását a hadviselésben. Az egyre inkább a szürke zónába áttolódó kihívások ugyan
nem feltétlenül érik el a háborús küszöböt, de az információs és egyéb hadszíntereken az összecsapások szinte mindennaposakká válhatnak.29 Megfigyelte azt is, hogy
számtalan párhuzam vonható az irreguláris hadviselés és az üzleti életben tapasztalt
szervezetfejlesztés során bekövetkezõ szervezeti kultúra változásai között.

28 Dr. Porkoláb Imre dandártábornok: Az aszimmetrikus hadviselés adaptációja: tradicionális és irreguláris hadikultúrák összecsapásainak vizsgálata, kismonográfa, amely a
KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésû kiemelt projekt keretében mûködtetett Ludovika Kutatócsoport keretében,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.
29 Dr. Porkoláb Imre dandártábornok: NATO’s future vision for fighting in the Grey Zone: a Persistent
Federated Approach. In: Kiss Álmos Péter (ed.): Conflicts in the Grey Zone, a Challenge to Adapt.
Proceedings of the Conference in Budapest, Hungary, 9–10 May 2017, Dialóg Campus, 2017,
pp. 165–187.
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Részletezte, hogy Stanley McChrystal, nyugalmazott amerikai tábornok nem
csupán az amerikai haderõ különleges mûveleti alakulatát tette hatékonnyá, hanem
nyugállományba vonulása után megosztja tapasztalatait az üzleti élet szereplõivel.30
Az amerikai Különleges Mûveleti Alkalmi Harci Kötelék szervezetfejlesztése, mint
esettanulmány kiváló példa arra, hogyan lehet katonai ismereteket felhasználva
közös öntudatot építeni, egy hálózati alapon mûködõ ökoszisztémát létrehozni a
bürokratikus felépítésû rendszerek mellett, valamint megosztott végrehajtást egy
szervezeten belül támogatni annak érdekében, hogy a szervezeti hatékonyság megsokszorozódjon.
Történelmi kitekintésben felvázolta, hogy az ezredforduló után jelen lévõ szimmetrikus/aszimmetrikus, reguláris/irreguláris elemek már az ókori görögök által is
ismertek volt bié és métis szemléletmódokként. Az elõbbi lényege az összeütközések
keresése és a gyõzelem volt, míg az utóbbi inkább elkerülte a közvetlen konfliktust és
megtévesztéssel próbált sikereket elérni. Megállapította, hogy az ezredforduló óta ez
a két szemléletmód már nem különül el, hanem hibrid típusú hadviselést eredményezve komoly kihívások elé állítja a hagyományos szemléletmódot képviselõ,
bürokratikus elveken szervezõdõ haderõket és nagyvállalatokat.31
Kutatásai során megállapította, hogy a szervezetfejlesztés és a változó környezet
hatással van a vezetéselméletekre és a haderõben alkalmazott vezetési módszerekre
is. Éppen ezért H. R. McMasternek, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadójának karrierjét vizsgálva arra vállalkozott, hogy bemutassa az aszimmetrikus konfliktusok tapasztalatain alapuló vezetõi magatartást. Megállapította, hogy a jövõben
olyan vezetõkre van szükség, akik képesek átfogóan értelmezni egy válsághelyzetet,
stratégiai szinten tudnak gondolkodni, értelmezni tudják a szociológiai különbözõségekbõl adódó vezetési helyzeteket, képesek bevonni a saját szervezetükön kívüli
akár a saját gondolkodásmódjuktól jelentõsen eltérõ nézõpontot képviselõ személyeket, csoportokat, vagy szervezeteket a megoldás keresésébe, valamint összetett
helyzetekben, idõnyomás alatt is képesek újszerû megoldásokkal elõállni.32
Kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi dinamikusan változó környezetben a korábban alkalmazott vezetési módszerek nem, vagy csak korlátozottan alkalmazhatóak, ezért szükség van új vezetési módszerek feltérképezésére
és alkalmazására a haderõben.33 Feltérképezte és kategorizálta az elmúlt évszázadok
vezetéstechnikai módszereit és arra a következtetésre jutott, hogy napjainkban
olyan stratégiai választás elõtt áll a legtöbb haderõ, amelynek során a legértékesebb erõforrást, a személyi állományt kell optimalizálnia. Ellenállóbbá kell tennie a
30 Dr. Porkoláb Imre dandártábornok: Szervezetfejlesztés komplex mûveleti környezetben. Honvédségi
Szemle, 2017/2, pp. 145–154.
31 Dr. Porkoláb Imre dandártábornok: The Context of Asymmetry: An Integrated Strategy for Shaping
the Future and Leading on the Edge of Chaos. In: Kiss Álmos Péter (ed.): Asymmetric Warfare,
Conflict of the Past, the Present and the Future. Proceedings of the Conference in Budapest, Hungary,
9–10 November 2016, Dialóg Campus, 2017, pp. 23–42.
32 Dr. Porkoláb Imre dandártábornok: Tal Afar: Aszimmetrikus konfliktusok tapasztalatai a nemzetbiztonsági tanácsadó szemszögébõl. Honvédségi Szemle, 2017/4, pp. 3–15.
33 Dr. Porkoláb Imre dandártábornok: Leadership Challenges in the 21st Century: The Future of
Integrated Leadership Approaches. Defence Review, 2017/1, pp. 58–78.
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változásokkal szemben és alkalmazkodásra képes, összetartó csoportokban alkalmazva egy átfogó stratégia részeként, újszerû változás menedzsment rendszer keretében kell a haderõ szervezeti kultúráját átalakítani.34 Egy ilyen koncepció megtervezése és kivitelezése rendkívül összetett folyamat és az emberi teljesítõképesség növelésén túl a csoportkohézió magasabb szintjeinek megteremtésére és fenntartására,
valamint egy szervezeti kultúraváltozásra kell összpontosulnia. Éppen ezért három
területtel kapcsolatban fogalmazott meg javaslatokat, amelyek az egyén, az alegység
és a szervezet szintjeit külön-külön, de egymást erõsítve fejleszthetik.35
Ezek lehetõvé teszik, hogy az említett szinteken hatékonyabb információfeldolgozásra és tanulásra kerüljön sor, amelyek összességében pozitív változást eredményeznek és egy alkalmazkodásra képesebb, hatékonyabb haderõ kialakításához
vezetnek. A javaslat keretében három területre fókuszált, amelyeket öt programban
(átfogó fitnesz, oktatás, kiképzés, vezetõ kiválasztás és fejlesztés, illetve kutatás és
kísérletek) bontott ki.
Az elsõ terület a kognitív dominancia. Itt cél egy olyan intellektuális fölény kialakítása, amely lehetõvé teszi a katonák teljesítõképességének növelését. Ez szemléletváltást eredményezve a proaktív hozzáállást helyezi elõtérbe és felkészíti a katonákat
arra, hogy a képesek legyenek a jövõbeni dinamikusan változó környezetben helytállni és fejlõdni.36
A második terület az alkalmazkodó kiképzés, amely során a katonák nem önállóan,
hanem egy alegység részeként hajtanak végre feladatokat. A megváltozott környezetbõl adódóan egyre inkább követelményként fogalmazódik meg, hogy a vezetõ
képes legyen a harcfeladat stratégiai jelentõségét értelmezni és azt úgy végrehajtani,
hogy az egész világ nyomon követheti az eredményt. Emellett képesnek kell lennie
egy rendkívül komplex környezetben érvényesülni és felfogni a technológiai változásokból eredõ mûveleti szükségszerûségeket is. Ebben a környezetben a csoportkohézió alapja a kölcsönös bizalom, amelyben a vezetés szerepe megváltozik. Összetett
környezeti viszonyok esetén különbözõ egyének szakértelmén függhet a megoldás
kulcsa, illetve a legtöbb esetben nagyon rövid idõ alatt kell döntést hozni és cselekedni.
A harmadik terület a szervezeti transzformáció. Ennek részeként szerinte egy
olyan rendszert kell megalkotni, amely felkészíti a haderõt arra, hogy a környezeti
változásokat rendkívül gyorsan feldolgozza és ezeket integrálva egy rugalmas oktatási rendszeren keresztül az egész szervezet képessé váljon innovatív és gyors döntéshozatalra, illetve a vezetõi szándék decentralizált végrehajtására. Olyan szervezeti kultúra kialakítására kell törekedni, amely elõtérbe helyezi az egész életen át történõ önfejlesztést, az innovatív megoldások keresését és a váratlan, kiszámíthatatlan
helyzetekben történõ összefogást. A szervezeti transzformáció célja ezért az, hogy

34 Dr. Porkoláb Imre dandártábornok: Vezetés komplex mûveleti viszonyok között: vezetési kihívások a
21. Században, kimonográfia, amely a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó
kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésû kiemelt projekt keretében mûködtetett
Ludovika Kutatócsoport keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.
35 A javaslatok megfogalmazásához a NATO és Egyesült Államokban az elmúlt években folyatott kutatásokat vette alapul és azok feldolgozásával, illetve elemzésével vont le következtetéseket.
36 Dweck, C.S.: Szemléletváltás: A siker új pszichológiája, HVG könyvek, 2015
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a szervezet legalább olyan gyorsan, vagy még gyorsabban változzon, mint a környezet és az ebbõl adódó kihívások.
A fenti területeket figyelembe véve olyan programok beindítására tett javaslatot,
amelyek támogatják ezeket a képességeket. Egy átfogó fitnesz elképzelés megvalósításával a katonák ellenálló képessége javítható és egy újfajta szemlélet alakítható ki az
emberekben. Az oktatási rendszer átgondolásával és korszerûsítésével lehetõvé válik,
hogy a katonák kötetlenül, saját idõbeosztásuknak megfelelõen és helytõl függetlenül fejleszthessék önmagukat. A kiképzési rendszer reformjával lehetõvé válik az együttmûködési képesség magasabb szintjeinek elérése és az alegységek képessé tehetõk
arra, hogy korlátozó körülmények között is folytassák a harctevékenységet. A vezetõ
kiválasztás és tehetséggondozás területén lehetõség nyílik egyénre szabott megoldások
és fejlesztési programok beindítására. A kutatás és a kísérletek pedig támogatják
mind a szellemi kompatibilitás naprakészen tartását, mind pedig az ötletek gyakorlatban történõ tesztelését.
A fent említett koncepció és programok nem a távoli jövõ termékei, hanem napjaink változó környezetének szükségszerûségei. Porkoláb Imre kutatásai egyértelmûvé tették, hogy vagy alkalmazkodik valaki a környezetéhez, vagy elpusztul.
Annak érdekében, hogy a Magyar Honvédség képes legyen a jövõben is sikeresen
felvenni a harcot egy rendkívül jó alkalmazkodóképességgel rendelkezõ ellenféllel
szemben, szem elõtt kell tartani, hogy a hadviselés alapvetõen az emberi akaratok
összecsapásáról szól. Éppen ezért kell azokat a képességeket fejleszteni, amelyek
alkalmassá teszik a katonákat a változások elfogadására, a váratlan dolgok kezelésére, a rendkívül gyors döntéshozatalra, az összetett viszonyok megértésére, valamint a vezetõ szándékával egyezõ gyors, szinte azonnali cselekvésre ilyen viszonyok
között is.
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