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kihívásai, a honvédségben 

 

 

A Katonai Vezetéstudományi Szakmai Kutatóműhely együttműködőként részt vett a Magyar Hadtudományi 
Társaság által szervezett „Humánerőforrások és a technikai, technológiai fejlődés kihívásai, a honvédségben” 
című konferenciáján, amelyet 2016. november 4-én tartottak a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 
Dísztermében. 

 

 
Az eseményt Tömböl László nyugállományú vezérezredes, a Társaság elnöke nyitotta meg, kiemelve, hogy a 
Magyar Honvédségnek az elmúlt évtizedekben számos új kihívással kellett szembenéznie, s ezen kihívások 
megoldásának legfőbb kulcsa maga az ember, a katona. Ilyen kihívás napjainkban a tömeges migrációs helyzet 
kezelése, ami komoly feladat elé állítja a védelmi szektort. A Magyar Honvédség a rendszerváltás óta több 
átszervezéssel, nagyarányú létszámleépítésekkel szembesült, ami értékválságot és egyfajta bezárkózást 
eredményezett. 



 

 
A konferencia a szervezeti erőforrások azon dimenzióira helyezte a hangsúlyt, amelyek a humán, vagy soft 
oldalnak nevezhetőek, de ezekkel összefüggésben sem kerülhető meg a technikai, a haditechnikai kihívások 
áttekintése, illetve azok hatása a honvédség fejlesztési irányaira, állománya jellemzőire, a képzés, felkészítés 
rendszerére. 

 

 
Poór József, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnöke, a Szent István Egyetem egyetemi tanára 
kifejtette, hogy az európai trendeket követve Magyarországon is egyre nehezebb jól képzett és elkötelezett 
embert találni még a technologizált korszakban is, amikor az "egyetlen tartós versenyelőnyt biztosító forrás az 
ember". A Magyar Honvédség szempontjából is a katona az első. 

 

 
Himmer Péter főiskolai tanár, egyetemi docens előadásában rámutatott katonai hívatás értéktartalmának 
fontosságára az önkéntes haderőben. Arra kereste a választ, hogy vajon mennyiben érvényesek a mai plurális 
társadalomban és milyen jelentéssel bírnak a katonai hivatás legeredetibb értékei? Szerinte mind összetettebbé 
válik a régi kérdés: foglalkozás vagy hivatás? Áttekintette a katona és a tiszt társadalmi pozíciójának 
definiálhatóságát, illetve a civil társadalomhoz való kötődését. Rámutatott, hogy milyen új/újabb értékmezőt 
implikál a katona és a tiszt számára a nemzetközi környezet, az európai szervezetekhez tartozás, a 
föderalizálódás, a missziós feladatok megkerülhetetlensége. Vizsgálta továbbá, hogy miként pozícionálható a 
parancsteljesítés mechanikus, vagy konstruktívabb jellege szempontjából a katona és miként a tisztjelölt. 

 

 
Takács Attila dandártábornok, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 
parancsnoka kiemelte, a katonai vezetők/parancsnokok egyaránt felelősek feladataik maradéktalan 
végrehajtásáért és a beosztottaikról való gondoskodásért. Ezért a feladatok tervezésekor minden felelős katonai 
vezetőnek számolnia kell a beosztottakat érintő következményekkel is. Szerinte napjaink legfontosabb dilemmái a 
vezetés egységes rendszere, jogszabályi és centrális meghatározottsága. Véleménye szerint fontos, hogy 
megtaláljuk az egyensúlyt  a parancsnoki önállóság, a törzskar és a parancsnoki felelősség, a parancs és a 
vezetés egyéb eszközei között a csapatépítésben és a szervezeti integritásban. 

 

 
A konferencián előadást tartott dr. Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar főnöke, a konferencia fővédnöke. A 
honvédség fejlesztési feladatai ismertetése során kiemelte, hogy mind a katonai toborzásban, mind pedig a 
megtartásban fontos, hogy a katonák mennyire hivatásszerűen végzik a munkájukat, mennyire elhivatottak a 
katonai szolgálat iránt. Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb érték mindig az ember, a katona hozzátéve, hogy a 
Magyar Honvédség közösségi értékét az egyének hivatástudata, elkötelezettsége, lojalitása adja. A hivatásos 
katona jogszabály szerint állampolgári jogaiban korlátozott, de mikor ezt a hivatás választja, ezt tudomásul veszi, 
ennek alárendeli hitvallását.  A közösségi érzés értékét meg kell őrizni, sőt erősíteni kell  hiszen ezek az értékek 
az utóbbi időben a társadalomban meggyengültek.   

 

 
Kifejtette, hogy a Magyar Honvédség is ugyanabból a társadalomból építkezik, mint a versenyszféra, így ennek 
megfelelően alkalmazkodnia kell a mindenkori munkaerőpiachoz. Olyan előmeneteli, illetmény és szociális 
támogatási rendszert kell kialakítani, ami rugalmasan kezelhető és alkalmazkodik a társadalom helyzetéhez. 
Ezzel együtt "a pénz nem minden". Ezt mondják azok a határon szolgáló katonák is, akik sokat vannak távol a 
családjuktól. A katonákat foglalkoztatja az előmenetel, az illetmény, de az is, hogy milyen felszereléssel, 
eszközökkel, milyen körülmények között kell dolgozniuk. A vezérkarfőnök kitért arra, hogy egy parancsnokkal 
szemben öt elvárást szokott megfogalmazni: "legyen szigorú, követelménytámasztó, következetes, példamutató 
és emberséges". Az ő feladatuk egyben tartani a kollektívát, fenntartani a párbeszédet tiszt és katona között, de 
abban is fontos szerepük van, hogy érdekeltté tegyék a katonákat abban, hogy a közösség érdekében 
tevékenykedjenek, hogy az egyéni érdekeket alárendeljék a közösségi, szervezeti érdeknek. A parancsnok tehát 
legyen példamutató, követhető. Kiemelte, hogy mindig is a honvédség finanszírozása jelentette az egyik 
legnagyobb kihívást, a költségvetés megszavazásakor ugyanis mindig vannak más ügyek, amelyek megelőzik a 
honvédséget. Ugyanakkor társadalmi elvárás a biztonság, így például katasztrófahelyzetben első kérdésként 
szokott felmerülni, hogy hol vannak a közpénzből fizetett katonák. Ennek kapcsán utalt arra, hogy többször 
elhangzik mostanában: a honvédelem társadalmi ügy. Kérdés, hogy ezt a társadalom is így gondolja-e – vetette 
fel a vezérezredes, aki szerint a honvédelem valójában mindenki ügye, s fontos lenne, hogy arra az 
állampolgárok is társadalmi ügyként tekintsenek. Benkő Tibor előadásában két új szervezeti egységről is szólt. 
Ismertette, hogy létrehozták a Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokságot, amelynek feladata a 
toborzás, a hadkiegészítés, a központi nyilvántartás, valamint az új tartalékos rendszer felépítése. Emellett a 



Honvéd Vezérkarnál létrehoztak egy Kiképzési És Oktatási Csoportfőnökséget, amelynek egyik kiemelt feladata a 
fiatal tisztek továbbképzése, tudományos munkájuk segítése. (Ezeket a szervezetek a konferencia IV. paneljében 
képviselőik bemutatták.) 

 

 
A haderő, a tudomány és a technológia kapcsolatrendszere (kitekintés 2030-ra) címmel tartotta meg referátumát 
dr. Ráth Tamás nyugállományú ezredes. Hangsúlyozta, milyen fontos a legalább középtávon való gondolkodás 
és vízió a technológiai fejlődés szerepéről mind a biztonságban, mind a védelemben. Vizsgálta a tudomány és a 
haderő viszonyát, a tudományos műszaki fejlődést. Áttekintette a fejlődési tendenciákat a különböző 
tudományágakban, rámutatott a katona és a haditechnika kapcsolatára, a haditechnika sajátos szerepére. 
Előadásában a hazai és nemzetközi háttérről, szervezési, szervezeti és innovációs igényekről is tájékoztatást 
adott. 

 

 
A konferencia zárásakor Tömböl vezérezredes kiemelte, hogy szakmai célunk   mellett legalább olyan fontos, 
hogy a sok változás, generációváltás, átalakítás után épüljön újra a tudományos párbeszéd. Legyen erősebb a 
szakmai együttműködés a csapatok, a vezetés különböző szervei és szintjei,  az egyetem és egyéb tudományos 
műhelyek tagjai, illetve generációk között. A hadtudományi Társaság saját szürkeállománya felajánlása mellett, 
szeretne dinamizáló, generáló szerepet betölteni ebben a folyamatban. 

 

 
Szöveg: Kliszek Noémi 
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A rendezvényről szóló egyéb tudósításokat itt tekinthetik meg: 

http://www.honvedelem.hu/cikk/60246 
http://mhtt.eu/?page=rendezvenyek 
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