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A tanulmány a NATO-haderõk személyi feltételrendszerének kihívásai szemszögébõl tekinti

át a honvédség humánpolitikai rendszerének elmúlt negyedszázadát. A jövõbe tekintõ elemzés

hangsúlyos szempontját jelentik azok a kérdések, melyeket a NATO-tagság követelményei

orientáltak.

A rendszerváltás óta eltelt közel harminc év változásai sajátos helyzetet generáltak a

honvédség vezetése és állománya számára. Az Európát jellemzõ kétpólusú szemben-

állás megszûnése után alapjaiban változott meg a biztonságpolitikai helyzet, a társa-

dalmi, gazdasági környezet és feltételrendszer.

A biztonságpolitikai elvekben, kockázatokban nemzetközi szinten is erõteljes

volt a bizonytalanság. Ismert teoretikusok, biztonságpolitikai és katonai szakértõk,

politikai elemzõk jelentõs eltérésekkel vázolták a jövõt, abban a haderõk szerepét.

Kiemelhetjük közülük Fukuyma és Huntington korábbi mûvei alapján kialakult

szakmai vitákat (ezekben legtöbbet citáltak a történelem vége versus a civilizációk közötti

agresszió).
1

A fejlett országok hadseregeiben dinamikus átalakulások kezdõdtek. A régebbi

NATO-tagországok társadalmaiban is megjelent a filozófiaváltás igénye, nagymér-

tékû létszámcsökkentés indult el.

Megkezdõdött az egykori keleti blokk társadalmainak és haderõinek útkeresése,

a Varsói Szerzõdés felbomlása. A kihívásokra adott válaszok egyik legmeghatáro-

zóbb formája lett a NATO-tagság és az önkéntes haderõ irányába történõ elindulás.

Régiónk hadseregeit - köztük a honvédséget is - érintõ kihívásokat átszõtték a

rendszerváltások egyéb társadalmi, politikai hatásai is. Ezek közül kiemelendõ az
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erõforrások korlátozottsága és a modern demokráciák erõsödõ elõítéletessége a

háborúval és a hadsereggel szemben. Erõteljesek lettek a hadkötelezettséget eluta-

sító mozgalmak.

A NATO-orientáció több országban – köztük hazánkban is – úgy indult el, hogy

közben formálódott a NATO új stratégiája is. Az útkeresési dilemmákat jelzi, hogy

néhány évenként koncepcionálisan is módosultak a fejlesztési elképzelések, melyeket

a honvédség állománya meglehetõs bizonytalansággal, esetenként bizalomvesz-

téssel élt meg. A belsõ összefüggések mélyebb elemzése elõtt le kell rögzíteni, hogy

nyilvánvalóan nehezítette a szakmai tervezési folyamatokat az említett jelentõsen

változó külsõ és belsõ (nemzetközi, hazai politikai és gazdasági, stb.) feltételrendszer.

Ellentmondásként élte meg a honvédség állománya, hogy szakszerûen, tudomá-

nyos igényû elvárásokkal kidolgozott fejlesztési tervek nem váltak gyakorlattá. Azzal

együtt, hogy áthatotta a fejlesztési terveket a szakszerûségre törekvés, továbbá a

döntéseket és a változások bevezetését általában széleskörû elemzések
2

elõzték meg,

a döntések rövid idõn belül erõteljes korrekcióra szorultak. A hagyományos felada-

tokat jelentõs mértékben átértékelõ védelmi felülvizsgálat eredményeként 2003-ra nyil-

vánvalóvá vált, hogy a jövõ Magyar Honvédsége nagy valószínûséggel önkéntes

szolgálaton alapuló és expedíciós jellegû lesz.

Korábbi elemzésekbõl is ismerhetjük, hogy a 90-es évek végén lényegi szerkezeti

változások végrehajtásával teremtõdhettek meg az alapjai egy kisebb, ütõképesebb,

NATO-orientációjú hadseregnek. Az átalakításról szóló döntések kiterjedtek a hon-

védség feladatrendszerére, hadrendjére, szervezeti felépítésére, vezetési és mûkö-

dési rendjére, illetve – a szándékok szerint – a személyi és technikai feltételrendsze-

rére. Mindezek mellett ismételten hangsúlyozni kell, hogy ebben az idõszakban

gyakorlatilag teljesen átalakult a haderõ szûkebb és tágabb környezete, mûködési

feltételrendszere, sõt, ezen túl jelentõsen változott funkciója is, melyet az utóbbi

években többször újraíródott Nemzeti Biztonsági és Katonai stratégiák próbáltak

keretbe foglalni.

A személyi feltételrendszert érintõ (ti. a hadkötelezettség kérdésérõl szóló) társa-

dalmi viták a 90-es évek elejétõl jelen voltak a fejlett országok társadalmában, köztük

hazánkban is. Már 1992-ben megjelentek a honvédség állományában az elsõ szerzõ-

déses katonák a legénység soraiban.
3

A 90-es évek közepétõl a korábbi NATO-or-

szágok többségében is erõsödött ez a társadalmi nyomás és lépéskényszerbe kerültek a

haderõk. Ennek hatására a NATO fejlesztési elvei között hangsúlyossá vált az ön-

kéntes szervezési elv. A forszírozott áttérés alapjaiban változtatta meg a mûködési

jellemzõket és építkezési elveket, ezért az önkéntesség elvén alapuló rendszer mecha-

nizmusai még több országban – köztük a honvédségben is – feszültségekkel terheltek.

Napjainkra egyértelmûvé vált az is, hogy a szükséges létszámú és megfelelõ

minõségi mutatókkal rendelkezõ személyi állomány megszerzése és megtartása
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komoly kihívás minden országban. Hozzánk hasonlóan a fejlesztési lehetõségek

vártnál korlátozottabb biztosítása és az önkéntes haderõ tervezettnél gyorsabb beve-

zetése miatt az átállással együtt járó új típusú követelmények és az azokhoz kapcso-

lódó mechanizmusok, értékek és normák bevezetése hiányosan történt meg és több

területen máig ható komoly feszültségeket és mûködési zavarokat eredményezett.

A biztonságpolitikai kihívások változásaiból következõ haderõreformokkal együtt

járó nagyarányú szervezeti átalakítások és létszámcsökkentések következtében nem

valósultak meg a személyi állomány érdekében elhatározott stabilizációs lépések, és

különösen komoly hiányosságok voltak az új szolgálati kultúra megszilárdítása

terén.

Témánk szempontjából ki kell emelni, hogy a piacgazdaságra áttérés velejárója-

ként megjelentek a magyar társadalomban is azok a munkaerõ-piaci hatások, melyek

a honvédséget is erõteljesen érintik.

Az elõbbiekben már jeleztük, hogy a NATO-tagországok haderõi többségében a

90-es évek második felétõl gyorsult fel az önkéntes típusú építkezésre való áttérés,

ami magával hozta az egyes katona szerepének jelentõs módosulását. Ez önmagában

is új vezetési, mûködési kultúrát is igényel. A honvédségben több mint negyedszá-

zada jelentek meg az elsõ, mai értelemben vett szerzõdéses legénységi állományúak

és immár másfél évtizede annak, hogy 2004 novemberében leszerelt az utolsó sorka-

tona.
4

Ezek a változások a régebbi NATO-tagországok haderõ-tervezõinek is számos

kihívást vetettek fel. A megoldás azonban az õ esetükben talán egyszerûbb volt,

hiszen a belsõ környezet (az országon belüli feltételrendszer) nem változott draszti-

kusan. A honvédségnél, illetve az egykori Varsói Szerzõdés (VSZ) tagországainak

haderõinél viszont egyszerre változott, változik minden, még a tervezés módszertani

követelményei is. Ezen túl a befogadó társadalmi környezetben is újszerûen jelent-

keznek a piaci hatások és annak speciális szegmenseként a munkaerõ-piaci feltételek

közvetlenebb hatása. Az elmúlt negyedszázadra visszatekintve láthatjuk, hogy ezek

a jelentõs – sok esetben ellentétes hatású és értékû – változások önmagukban is

jelentõs feszültségekkel, veszteségekkel jártak, így szinte törvényszerû, hogy felemás

válaszok születtek a gyakorlatban.

Látszólag a kor gyakorlatának (divatjának) megfelelõen írott stratégiákban

fogalmazódtak meg a jövõ feladatai, melyek azonban a feltételek hiánya miatt még

messze nem váltak gyakorlattá. Mindezek együttesen járultak hozzá a mai képhez.

Ahhoz, hogy mélyebb számvetés nélkül is kijelenthetjük: az elmúlt évtizedekben

elinduló szervezeti változások, szervezések túlnyomó többsége nem érték el kitûzött

céljukat.

Mindezen – részben nyilvánvaló és objektívnek tekinthetõ – determinációk,

hiátusok mellett súlyosabb negatív értékvesztési hozadéka is van a folyamatoknak.

Többek között annak, hogy a korszerû, tudományos igényû megközelítések több-

sége csak az elvek szintjéig jutott el. Jelszóként rögzültek, divatossá váltak a kifeje-

zések, amelyek egyfajta, szaktudományosnak tûnõ „mázként” rákenõdtek a régi

32 HADTUDOMÁNY 2019/4.

HUMÁNPOLITIKAI SZAKTEVÉKENYSÉGEK

4 Hivatalosan a 2004. évi CV. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl 2005. január 1.

hatállyal függesztette fel a sorkatonai szolgálat békeidejû szolgálatteljesítését.



HADTUDOMÁNY 2019/4. 33

gyakorlatra azt a látszatot keltve, mintha ténylegesen megváltoztak volna a vezérlõ

értékek – pedig ez a legtöbb esetben elmaradt.

A vázolt komplex hatásoknak és az említett hiányosságoknak, torzulásoknak az

lett a következménye, hogy visszatérõen megbomlott a követelmények és feltételek

összhangja, kényszerûen újraindultak a „reformok”. Ezek jellemzõi között a feltétel-

hiányok miatt a fûnyírószerû csökkentések szinte mindig tetten érhetõk voltak, amik

nyilvánvalóan veszteségekkel jártak, az erõforrásokkal, az állami vagyonnal, a költ-

ségvetési forrásokkal való pazarlás képét mutatták, illetve bizonytalanságokat idéztek

elõ. Nagyok voltak a veszteségek mennyiségben és minõségben a legfontosabb

erõforrásnál: az emberi erõforrásnál is.

Amint a korábbi gondolatokkal jeleztük, a NATO stratégiaváltása, a haderõk új

típusú mûködése és részben a napjainkban zajló fegyveres konfliktusok tapasztalatai

sok olyan kérdést felvetettek, amelyekre feltétlenül választ várnak egyrészt a haderõben

szolgálók, másrészt a táradalom is. Ezek között (a mûködési feltételektõl, a foglalkoz-

tatási kérdéseken át, egészen az emberjogi problémákig) meglehetõsen széles a

paletta.

Láthattuk, hogy több ország jogintézményében is átfogó módosításokat kellett

végrehajtani. Az általános mûködési, feltöltési és foglalkoztatási nehézségeken túl

egyre erõteljesebben motiválták a változásokat az uniós munkaszervezési irányelvek

kényszerei, hazai viszonylatban pedig a közszolgálatban hosszabb ideje napirenden

lévõ reformok követelményei is.

* * *

Ez a, döntõen két évtizedre visszatekintõ tanulmány – hazai és nemzetközi kuta-

tások eredményeinek felhasználásával – annak áttekintését tûzte ki célul, hogy a

személyi feltételrendszer biztosítása oldaláról a ma is jellemzõen erõsen tagolt,

bürokratikus szervezeti jellemzõkkel bíró honvédség miképp adhat a kihívásokra

adekvát válaszokat.

Változások a szemléletben (hatások és ellenhatások)

A változások komplex jellege mellett általános jellemzõként lehet rögzíteni, hogy a

már jelzett környezeti hatások, kényszerek, a folyamatosan újrafogalmazódó köve-

telmények és a hagyományok miatt erõteljesen a „hardver” volt (és részben maradt

is) a figyelem középpontjában. Ez a kép több országban, így hazánkban még

többé-kevésbé ma is jellemzõ, pedig már nyilvánvalóvá vált, hogy az emberi viszo-

nyok, a belsõ folyamatok, a mûködési mód, tehát a formalizált viszonyok erõteljesen

ellene hatnak a céloknak.

Visszatekintésünk elején hangsúlyozni kell, hogy az ellentmondások, hiányos-

ságok ellenére a személyi állománnyal való szakszerû gazdálkodás fontosságának

felismerése a Magyar Honvédségben korábban is napirendre került, de érdemben

csak szûk körû lépések történtek. Erre jelentõs hatással voltak a honvédségen kívüli

tényezõk (azok sorában a társadalmi értékváltás tisztázatlan kérdései) is.

Az egymást követõ nemzeti katonai stratégiák szerint a Magyar Honvédség

legfontosabb és legértékesebb erõforrása a katona, a személyi állomány. A 2009-ben
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elfogadott katonai stratégia
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is kiemelte, hogy a feladatára felkészített, megfelelõ

fizikai és pszichikai állóképességgel rendelkezõ katona munkája, személyes áldozat-

vállalása (amelybe beletartozik akár életének kockáztatása is) döntõ fontosságú a

haderõ mindenkori alkalmazhatósága szempontjából.

Szakmai dokumentumokban és tájékoztató kiadványokban is megfogalmazó-

dott, hogy a honvédelem területén katonaként szolgálók és más jogviszonyban

foglalkoztatottak társadalmi, erkölcsi és anyagi elismerése nemzeti ügy, mivel az

önként vállalt katonai szolgálat presztízse kulcsfontosságú tényezõ a személyi állo-

mány utánpótlása és megtartása szempontjából.

A késõbbi, 2012-es katonai stratégia is kiemeli, hogy a Magyar Honvédség

mûködése szempontjából - az anyagi erõforrásokon túlmenõen - központi jelentõ-

ségû, hogy milyen humánerõforrás áll a rendelkezésére. A sajátos közszolgálatot

teljesítõ, felkészült, motivált és elkötelezett katona a Magyar Honvédség legnagyobb

értéke. Megtartását, megfelelõ utánpótlását a tárca humánstratégiájában megfogal-

mazott célkitûzések megvalósítása, a humán alrendszerek tervszerû mûködtetése

biztosíthatja.

Természetesen a honvédség megközelítésébõl azt is látnunk kell, hogy a biz-

tonság kérdésének átfogóbbá válásával párhuzamosan folyamatosan bõvült a bizton-

sági kockázatok köre is. A biztonságpolitikában a hagyományos nemzetállami

szereplõk mellett fokozatosan egyre nagyobb szerephez jutottak olyan nem állami

szereplõk, mint a nemzetközi szervezetek, a multinacionális vállalatok, a különbözõ

nem kormányzati szervezetek, valamint nemzetközi bûnözõi és terrorista csoportok.

Az átrendezõdött nemzetközi rendszer sajátossága lett, hogy abban egyszerre

vannak jelen a hagyományos biztonsági kockázatok és az új, gyakran globális megje-

lenésû, vagy kiterjedésû fenyegetések.

Az új típusú fenyegetések és kihívások változatosabbak a bipoláris világrend alap-

vetõen katonai, politikai köntösben megjelenõ kihívásainál. Jellemzõ tendenciává vált

a külsõ és belsõ kockázati tényezõk közötti határvonal elmosódása. A kockázati

tényezõk globálisan, regionálisan és belsõ szinten általában nem egymástól elkülö-

nülten, hanem egyszerre és egymást erõsítve jelentkeztek, amelyekre a nemzetközi

szervezetekben, intézményekben és más együttmûködési struktúrákban folytatott

együttmûködés kínálta a leghatékonyabb választ.

Az elõbbi folyamatok azt is eredményezték, hogy az idõrõl idõre újrainduló

haderõ-átalakítások során Magyar Honvédség létszáma és fegyverzete ugyan jelen-

tõsen csökkent, de egyrészt azok nem változtatták meg lényegében a tömeghadsereg

jellegû struktúrát, másrészt nem történtek gyakorlati lépések a fegyverzetcsökken-

tésnek és a haderõ technikai modernizációjának összekapcsolására.

A napjainkra kizárólag hivatásos és szerzõdéses katonákból álló Magyar Hon-

védség létrejötte egy több évtizeden át tartó hosszú és sok esetben fájdalmas útke-

resés eredménye, melyben jelentõsen változott a szolgálati viszonyt meghatározó

jogszabályi környezet is.
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A szolgálatteljesítés új jogszabályi környezete

A katonai szervezetek mûködésének funkciójából következõ lényegét jelenti az

erõsen szabályozott környezet. A rendszerváltás után, az 1990–1994 közötti idõ-

szakban megszülettek az ország katonai biztonságának megóvásához szükséges

politikai és törvényhozási döntések, megalkották a biztonságpolitikai, illetve honvé-

delmi alapelveket, és a honvédelmi törvényt. A sorkatonai szolgálati idõ 12 hónapra

csökkent. Jelentõsen fejlõdtek a Magyar Honvédség nemzetközi kapcsolatai. Meg-

kezdõdött a hivatásos állomány képzése a nyugati katonai tanintézetekben, ez hozzá-

járult a haderõ szerepével kapcsolatos szemléletváltozás elindításához.

Az Országgyûlés 1993. december 7-én elfogadta az új, kétharmados szavazati

arányt igénylõ 1993. CX. honvédelmi törvényt, amely a végrehajtásáról szóló

178/1993. (XII. 27.) Kormányrendelettel együtt 1994. január 1-jén lépett hatályba.

A honvédelmi alapelvek és az új honvédelmi törvény követelményrendszerével, a

nemzeti hagyományok és a társadalmi elvárások figyelembevételével új alapokra

került az ország védelme, fegyveres erejének felépítése, és a funkcionális feladataival

kapcsolatos követelmények.

A társadalmi és politikai helyzet összetettségét jelzi, hogy az állomány szolgálati

viszonyát szabályzó döntések csak évekkel késõbb kerültek napirendre. Az 1996. évi

XLIII. törvény (népszerû nevén a HSzT) a fegyveres szervek hivatásos állományú

tagjainak szolgálati viszonyáról új felfogású feltételekben rögzítette a humánerõ-

forrás biztosításának rendszerét, abban az elõmenetelt is.

A törvény 1996 szeptemberében lépett hatályba, felváltva az 1971. évi 10. törvény-

erejû rendeletet. Az új jogszabály, melynek szabályzási logikáját az 1992-ben hatályba

lépett köztisztviselõi törvénybõl
6

vezették le, a fegyveres és rendvédelmi szervek

mindegyikére kiterjedt. A szabályzás sok olyan elõírásokat tartalmazott (függetlenül

attól, hogy a honvédség esetében nem dolgozták ki az új humánpolitikai elveket),

amelyek erõsítették a tudatosabb erõforrás-gazdálkodás irányába való elmozdulást.

A jogszabály a hivatásos állomány tagjának a hivatásos pályán belátható, tervszerû

elõmeneteli lehetõséget kellett biztosítani a magasabb szolgálati beosztás, besorolás és

rendfokozat eléréséhez, illetve az azokhoz szükséges feltételek megszerzéséhez. Az elõ-

menetel feltétele volt a magasabb beosztáshoz, besoroláshoz, illetve rendfokozathoz

meghatározott iskolai végzettség és szakképesítés, a magasabb beosztás ellátásához szüksé-

ges gyakorlati tapasztalat, vezetõi készség, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,

valamint a pályázat útján betölthetõ beosztás esetén a pályázat benyújtása.

Az elõmenetelhez szükséges iskolai végzettségi és szakképesítési feltételek meg-

szerzéséhez a hivatásos állomány tagjai részére pályázati rendszeren nyugvó esély-

egyenlõséget kellett biztosítani. A tiszti rendfokozathoz kötött beosztás betöltéséhez

egyetemi vagy fõiskolai, a zászlósi és tiszthelyettesi rendfokozathoz kötött beosztás

betöltéséhez pedig középiskolai végzettség volt szükséges. Jogszabályban meghatá-

rozott tiszthelyettesi rendfokozathoz kötött beosztásoknál szakiskolai végzettség

esetén a középiskolai végzettségtõl el lehetett tekinteni.
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A magasabb beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (szakképesítés)

megszerzését hazai vagy külföldi katonai, rendvédelmi, illetõleg polgári felsõoktatási

és középfokú oktatási intézményben, iskolarendszerû vagy iskolarendszeren kívüli

oktatás/képzés keretében kellett biztosítani. Emellett a hivatásos állomány tagjának

lehetõsége volt a szolgálati érdek sérelmével nem járó, saját elhatározáson alapuló

egyéni továbbtanulásra is.

A hivatásos állomány tagját szakmai ismereteinek fejlesztése céljából szakmai

továbbképzésben, illetve átképzésben kellett részesíteni, amelyre a résztvevõket az

állományilletékes parancsnok jelölte ki. Szolgálati érdekbõl polgári oktatási intéz-

ményben vagy iskolarendszeren kívüli oktatás/képzés folytatása céljából a munkál-

tatói jogkört gyakorló elöljáró a hivatásos állomány tagjával tanulmányi szerzõdést

köthetett. A hivatásos állomány tagjának meg kellett felelnie a miniszter által megha-

tározott, beosztásának és életkorának megfelelõ egészségi, pszichikai és fizikai alkal-

massági követelményeknek. Láthatóan ezek az elvek megfeleltek a modern erõfor-

rás-gazdálkodási törekvéseknek.

A jogszabály alkalmazása a felkészítés, szemléletváltás és az anyagiak hiánya,

illetve a forszírozott létszámcsökkentés miatt – a jó szándékú kidolgozó szervezõ mun-

kák ellenére – ellentmondásos volt. Elmondható, hogy egyebek között a 2001-ig

érvényben lévõ elõmeneteli rendszer gyakorlatában továbbra is fontosak voltak az

informális kapcsolatok, az elõmenetel rendszer mûködésében elõtérben maradt a

szubjektív vezetõi döntések lehetõsége. A pályaalkalmasság esetenként háttérbe szo-

rult, a teljesítményértékelés csak formálisan kapcsolódott az elõmeneteli rendszerhez.

Az összecsúszott szervezési feladatok között a személyügyi szerveknek nem

volt érdemi döntés-elõkészítõ szerepük, a vezetõk által is hangoztatott elvekkel

ellentétben zömében csak végrehajtók voltak. Az állandó változások, ellentmon-

dásos folyamatok – egyebek mellett – beszûkült mobilitást eredményeztek. Ennek

ellenére kijelenthetõ, hogy megpróbálta támogatni az egyéni életpálya tervezést,

rendszerbe foglalta a beosztásokat és a rendfokozatokat, valamint lehetõvé tette az

elõmeneteli rendszerhez illeszthetõ nomenklatúra rendelet elkészítését. Kísérletet

tett új személyügyi eljárások bevezetésére, megteremtette a szenioritás elvét leváltó,

a kompetencia alapján történõ elõmenetel lehetõségét, és magában hordozta egy új

elõmeneteli rendszer bevezetésének alapjait.

A kihívásokat felismerõ vezetõk és szakemberek a NATO csatlakozás szándé-

kának megfogalmazásától szorgalmazták a személyi feltételrendszer, a humánerõ-

forrás-gazdálkodás új alapokra helyezését. 1995-ben létrejött a honvédség vezeté-

sében négy humán szakterületet (személyügy, hadkiegészítés, humánszolgálat, képzés)

átfogó fõcsoportfõnökség és, civil egyetemekkel együttmûködve nagy hangsúlyt

kapott a szakember állomány célzott felkészítése.

1997-tõl a NATO-tagságra felkészülés jegyében a Visegrádi kapcsolatok néven

ismert rendszerben elindultak a haderõk humánerõforrásait érintõ egyeztetések.

Kezdetben három ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország) késõbb Szlo-

vákia humánszakemberei részvételével évente több találkozón hangolták össze

lépéseiket, végeztek közös kutatásokat. A honvédségben elindultak a humánerõfor-

rás-megközelítésû szakmai kidolgozó munkák, melyeket hazai és külföldi tanácsadók

segítettek.
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