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„TAVASZI ÉBREDÉS”
AVAGY AZ UTOLSÓ NAGY NÉMET OFFENZÍVA HADMŰVELETI TANULSÁGAI (2.)
A HADMŰVELET LEFOLYÁSA A TÁMADÁS
FŐCSAPÁSÁNAKIRÁNYÁBAN *I.
1945. március 6-án kora reggel a Balaton és a
Sárvíz-csatorna közötti terepszakaszon az
I. lovashadtest és az I. SS páncéloshadtest ré
szei, míg a csatornától keletre а II. SS
páncéloshadtest alárendeltjei és a 6. hadsereg ki
jelölt kötelékei indultak támadásba. A támadás
megindítása körül komoly viták voltak, mert a
páncélosok nem mindenütt tudták elfoglalni meg
indulási állásaikat. A gyalogság szállítójárművei
nek jó része is elakadt a túlzsúfolt utakon és a sár
ban, így a katonák kiadós és fárasztó gyalogme
net után érkeztek megindulási állásaikba. Szóba
jött a támadás időpontjának egy nappal történő
eltolása is, de végül mégis az eredeti időpontban
hajtották végre a támadást. A döntésben - a
Führer parancsa mellett - az is közrejátszott,
hogy a megindulási állásokban lévő csapatokat
nem akarták egy egész napon keresztül kitenni a
szovjet légierő és tüzérség csapásainak.58
A támadók szívós védelembe ütköztek. A
szovjet csapatoknak a felderítési adatok alapján
sikerült a támadás főcsapásának irányát jól prog
nosztizálniuk, így műszakilag előkészített védel
met tudtak kiépíteni. A viszonylag enyhe időjárás
és a havas eső következtében a terep csak he
lyenként volt járható a páncélosok számára. Sok
harckocsi vált a sártenger foglyává. Az utakról le
térni nehéz-technikával nem volt tanácsos. Mind
ez megkövetelte a gyalogság fokozott alkalma
zását. Ez is magyarázza, hogy a hadművelet már
az elejétől a tervezettnél sokkal nagyobb üzem
anyag- és lőszerfelhasználással járt.
A védők erős tüzérségi és légi csapásai elle
nére a német csapatoknak sikerült helyenként
beékelődniük a szovjet védelembe. A Sárvíz
csatornától keletre az erős német nyomás miatt
a szovjet csapatok 1-5 kilométert vonultak viszA H A D M Ű V E L E T LEFOLYÁSA 1945.03.06-15.
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sza. A németek igyekeztek kiszélesíteni az áttö
rési szakaszt. Az első nap végére a németek
Seregélyes irányában 3-4 kilométer mélység
ben és 3,5 kilométer széles arcvonalon ékelőd
tek be a védelembe, és elkeseredett harcok
árán elfoglalták a települést.59
Az I, lovashadtest jobbszárnyán a 4. lovas
hadosztály részei a március 6-án 0445-kor kez
dődő, húszperces tüzérségi tűzelőkészítés után
05^^-kor lendültek támadásba. A hadosztály
nagy veszteséggel járó támadása a kezdeti si
kerek után elakadt a szovjet 93. lövészhadosz
tály második állása előtt, a délelőtt meginduló
szovjet ellenlökés pedig kiinduló állásaikba ve
tette vissza a németeket. Reggel öt óra után tá
madásba lendültek a 3, lovashadosztály erői is.
Támadásuk azonnal elakadt az Ágostonpuszta
előtt létrehozott aknamezőkön. A második lép
csőben a magyar 25. gyaloghadosztály részei
készültek fel a támadásra.60
0847-kor, közel egyórás tüzérségi tűzelőkészí
tés után, Nagyláng körzetében az I. SS
páncéloshadtest páncéloshadosztályai is ro
hamra indultak. A hadtest jobbszárnyán össz
pontosuló 12. SS HJ páncéloshadosztály Kis
láng térségében indított támadásai egész nap si
kertelennek bizonyultak. Az I. SS LAH páncélos
hadosztály támadása elakadt a szovjet 68. gárdalövész-hadosztály által védett első védőöv
Soponya-Vázsony-Jánosmajor közé eső szaka
szán. A németek csak délelőtt 10 óra után tudtak
betörni a fővédőöv első állásába. Ott a szovjet tü
zérségnek sikerült leválasztania a harckocsikról a
német gyalogságot, így azok kénytelenek voltak
visszavonulni. Az elkövetkező éjszaka a szovjet
csapatok - sikeres elhárító harcuk ellenére - viszszavonultak a védelem szempontjából kedve
zőbb második állásba. A német hadtest második
lépcsőjében a magyar 25. gyaloghadosztály ré
szei készültek fel ütközetbe vetésre.61
A 6. SS páncéloshadsereg balszár
nyán, a Csősz és Tác közötti terepszakaszon, а II. SS páncéloshadtest
támadott. A németek támadása - a
harcászati elveiknek megfelelően - a
védelem leggyengébb pontjára, jelen
esetben a szovjet 26. és 27. hadsere
gek csatlakozásánál védő 30. lövész
hadtest 36. gárdalövész-hadosztályára irányult. A páncélosok megindu
lási állásaikat csak délután 15^5-re
tudták elfoglalni.62 А II. SS páncé
loshadtest jobbszárnyán a 44. HD bi
rodalmi gránátoshadosztálynak Aba,
míg a balszárnyon a 9. SS HS páncé
loshadosztálynak Sárosd általános
irányban kellett volna támadnia az el
ső lépcsőben. A 2. SS DR páncélos
hadosztály képezte a hadtest máso
dik lépcsőjét.63

Egész napos gyilkos harc után a német csapa
toknak sikerült Seregélyestől nyugatra áttörniük a
szovjet fővédőöv első ellenállási terepszakaszát.
A védők visszavonultak a második ellenállási te
repszakaszra. Mivel a talaj itt a korábbi esőzések
ellenére is alkalmas volt a páncélosok úton kívüli
alkalmazására, a szovjet 26. hadsereg parancs
noksága elrendelte, hogy az éjszaka folyamán a
36. gárdalövész-hadosztály vonuljon vissza a
kedvezőbb második védelmi terepszakaszra.64
A Balaton és a Velencei-tó közötti arcvonalon
a főcsapást a 6. hadsereg III. páncéloshadteste
mérte, a 6. SS páncéloshadsereg baloldali
szomszédjaként, mert a Dunától mért távolság itt
volt a legkisebb. Félórás tüzérségi előkészítést
hajtottak végre hajnali Oé^-kor, majd a Tác és
Börgönd közötti terepszakaszról megindultak a
szovjet 30. lövészhadtest 155. lövészhadosztá
lyának állásai ellen. A hadtest jobbszárnyán a
Szabadbattyán körzetéből induló 1. páncélos
hadosztály részei - együttműködve a 356. gya
loghadosztály részeivel - súlyos harcok után,
délelőtt 10 órára betörtek a szovjet védelmi kör
letbe és áttörték annak első állását. Ennek követ
keztében a szomszédos 155. lövészhadosztály
is visszavonulni volt kénytelen. Az 1. páncélos
hadosztály egyik harccsoportja benyomult Sere
gélyesre. A helységharcban német harckocsik
nem tudtak részt venni, mert a szovjetek által fel
robbantott jánosmajori vasúti híd miatt csak an
nak helyreállítása után, másnap tudták követni a
gyalogosan támadó páncélgránátosokat. A tá
madókat csak a településtől észak-északkeletre
húzódó magaslatokról sikerült megállítani. A nap
végére a III. páncéloshadtest 25 kilométer szé
lességben és 10 kilométer mélységben tört be a
szovjet védelembe. Ezzel kijutott a szovjet had
test második védőövének mélységébe.65
A keletkezett rés lezárására a 3. Ukrán Front
parancsnoksága megkezdte tartalékainak előrevonását. A Sárvíz-csatorna és Velencei-tó kö
zötti arcvonalszakasz védelmét az eddig erői
nek zömével második lépcsőben elhelyezkedő
27. hadseregre bízták. A 21. lövészhadosztályt
alárendelték a 30. lövészhadtestnek. A 18. harc
kocsihadtest egyik harckocsiezredét Seregé
lyes-délkelet térségében lesállásokba rendel
ték, és ugyancsak a körzetbe rendelték a 3.
gárdalégideszant-hadosztályt. Az 1. gárda gé
pesített hadtest harckocsiezrede is lesállásokat
készített elő Sárkeresztúr körzetében.66

Március 7-én a német csapatok fokozták erőfe
szítéseiket a Dunához való áttörés érdekében. A
Szárazföldi Csapatok Főparancsnoksága
(Oberkommando des Heeres - OKH) elégedet
lenségét fejezte ki az első napi csekély eredmé
nyek miatt. A szovjet 26. hadsereg sávjában a
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németek közel tíz ezred gyalogsággal és több
mint 170 páncélossal, valamint erős légi támo
gatással próbálták elérni céljukat. A 3. Ukrán
Front parancsnoksága a támadás erejének és
irányának tisztázódása függvényében manővereztette tartalékait (sőt, a kevésbé támadott arc
vonalszakaszról egyes kötelékeket is kivont). A
saját 17. légi hadsereg repülőcsapásai mellett a
2. Ukrán Front alárendeltségében harcoló 5. lé
gi hadsereg is bevetésekkel támogatta a védők
harcát. A német áttörési kísérlet egyelőre nem
tudta felmutatni a kívánt eredményt.67
A jobbszárnyon támadó német I. lovashadtest
4. lovashadosztálya semmilyen komolyabb harc
tevékenységet nem fejtett ki. A tőle balra tevé
kenykedő 3. lovashadosztály délelőtt 9 órára át
törte a szovjet védelem első állását és súlyos
helységharcban elfoglalta Ágostonpusztát. A
visszavonuló szovjet 74. lövészhadoszály részei
századerejű, páncélosokkal támogatott ellenlöké
sekkel igyekeztek lassítani a német előrenyomu
lást. A német támadás miatt a déli órákra így is a
Feketepuszta és Enying közötti terepszakaszon
kiépített második védelmi terepszakaszra szorul
tak vissza. Ott a német támadás időlegesen el
akadt és csak este nyolckor folytatódott.68
Az I. SS páncéloshadtest két páncéloshadosz
tálya elkeseredett harcok és újabb pán
céloskötelékeik ütközetbe vetése után sem tudott
teljes áttörést kierőszakolni a nap folyamán, de
mélyebben hatoltak be a szovjet védelembe. Az
1. SS páncéloshadosztály a Külmajor és Ödönpuszta közötti terepszakaszig jutott előre. Kes
keny sávban sikerült leküzdenie a szovjet véde
lem fővédőövét. A siker kifejlesztése érdekében a
balszárnyon ütközetbe vetették a 23. páncélos
hadosztály részeit, amelyek Káloztól délnyugatra
törtek előre. A szovjet 68. gárdalövész-hadosztály
kénytelen volt megkezdeni visszavonulását a Sár
víz-csatorna keleti partjára. A szovjetek válaszként
Hatvanpuszta-Simontornya-Ozora térségébe
vonták össze az 5. lovashadtest zömét, valamint
a 208. rohamlövegdandárt is.68
А II. SS páncéloshadtest jobbszárnyán táma
dó 44. birodalmi gránátos-hadosztály a 7-ére vir
radó éjszaka folyamán áttörte a szovjet védelem
első védelmi terepszakaszát a Sárvíz-csatorna
és a Székesfehérvér-Sárkeresztúr-vasútvonal kö
zötti szakaszon. Abától északra pedig megköze
lítették a második ellenállási terepszakaszt.70
Miután 7-én reggelre a 36. gárdalövész-had
osztály visszavonult a hadtest második terepszakaszára, а II. SS páncéloshadtest balszár
nyán reggel 8 és 9 óra között támadásba lendü
lő 9. SS HS páncéloshadosztály, páncélostá
mogatás mellett, áttörte a már csaknem telje
sen üres fővédőövet Pálinkaházpusztánál, és
folytatta az előrenyomulást déli irányba. Az élen
haladó harcfelderítő-kötelék két harckocsija
egyszer csak mocsaras területre futott, ahol to
ronyig merültek el. Az előző napiakhoz képest
hirtelen megromlott talajviszonyok miatt a táma
dás jelentősen lelassult, és csak estére tudták
megközelíteni a szovjetek második védelmi
övét Szárnyasmajornál.
Reggel 7 órától a III. páncéloshadtest sávjá
ban az 509. nehézpáncélos-osztály 26 darab
Tíger-ll nehézharckocsijának támogatása mel
lett az 1. páncéloshadosztály 1. páncélgránátos-ezrede Seregélyes északkeleti térségében,
a vasútállomás és Szerecsenpuszta között tá
madta a szovjet fővédőöv második és harmadik
állásait. A védelem megszilárdítása érdekében

a friss lövészalakulatok mellett bevetettek egy
harckocsiezredet és egy ISZU-152 nehézrohamlöveg-üteget is. Súlyos harcok folytak a
seregélyesi temetőnél is.71

Március 8-án, különösen a Velencei-tótól délre
alakult ki a szovjetek számára kedvezőtlen hely
zet. A támadó német csapatok igyekeztek kimé
lyíteni az előző napi sikert a Sárvíz-csatorna nyu
gati partján. Nagy erőket összpontosítottak a Ba
laton és Sárvíz-csatorna közötti körzetben. Külö
nösen az I. SS páncéloshadtest balszárnyán tá
madó 1. SS LAFI páncéloshadosztály irányában
erősítették meg a támadókötelékeket. A hadosz
tály sávjába irányították a magyar 25. gyaloghad
osztály részeit és a német 23. páncéloshadosz
tály több alárendeltjét is (összesen 20-25 darab
páncélost). Az így létrehozott támadó csoportosí
tásnak a Dég és Nagyhörcsökpuszta közötti te
repszakaszról kellett Külmajor és Simontornya
irányba támadnia, majd a támadás irányát meg
változtatva, Dunaföldvárnál kellett volna elérnie a
Dunát. A 30. lövészhadtest 68. gárdalövész-hadosztálya kénytelen volt kitérni a támadás elől és
visszavonulni a Sárvíz-csatorna keleti partjára,
ahol a Jenőfalva térségében kiépített második
védőövben rendezkedett be további védelemre.78
A nap folyamán az I. lovashadtest két lovas
hadosztálya megtorpant a szovjet védelem fővé
dőövének második állásai előtt. A 4. lovashad
osztály alárendeltségébe rendelték a magyar 25.
gyaloghadosztály egyes részeit, közöttük a 20.
rohamtüzérosztály 15 darab, Fletzer-típusú pán
célvadászát. Ugyanakkor a 70. páncélvadászosztályt a 3. lovashadosztálynak rendelték alá.
A 12. és 1. SS páncéloshadosztályok egész
napos elkeseredett harcok során a Dég és
Lajoskomárom közötti második védőövbe szorí
tották vissza a szovjet 233. lövészhadosztályt. A
23. páncéloshadosztály részei lassan folytatták
a délnyugati irányú előrenyomulásukat.73
А II. SS páncéloshadtest közepén reggel
07.00-tól a 9. SS HS páncéloshadosztály táma
dott az Aba-Sárkeresztúr irányba. A szovjet má
sodik védőöv Seregélyes-Öreghegy-Szárnyasmajor közti szakasza ellen indított rohama
azonban elakadt az erős elhárító tűzben.
Együttműködve a jobbszárnyon támadó 44. bi
rodalmi gránátoshadosztály részeivel, sikerült
visszaszorítaniuk a szovjet 30. lövészhadtest
36. gárdalövész-hadosztályának első lépcsőjé
ben védő erőket egy közel másfél kilométeres
szélességben, de a második védőöv áttörését
nem sikerült kierőszakolniuk.
A hadtest balszárnyán, Seregélyes-Adony ál
talános irányban 7 órakor bevetették a 2. SS DR
páncéloshadosztály egyik harckocsikkal támo
gatott harccsoportját. A harccsoport a szovjet 9.
gárdaharckocsi-dandár lesállásban lévő erői
nek szervezett tüzében meghátrált. A délután
1300-kor indított második támadásuk sem járt
eredménnyel. Később, a sárkeresztúri vasútál
lomás körzetében indított támadásuk során si
került egy 7-800 méter széles, harcászati jelen
tőségű beékelődést elérniük, amit minden erő
vel igyekeztek kiszélesíteni.74
A III. páncéloshadtest sávjában a szovjet csa
patok szívós ellenállása ellenére a német táma
dóék lassan közeledett a Dunához, de áttörést
nem tudtak kierőszakolni. Ebben nagy szerepet
játszottak a szovjet tüzérség és csatarepülők

koncentrált csapásai. A tömeges német páncé
lostámadás elhárításába be kellett vonni a szov
jet légvédelmi tüzérséget is. A nap folyamán a
szovjet 306. csatarepülő-hadosztály kötelékei fo
lyamatosan támadták a német csapatokat. A
légicsapások súlyos következményeit mutatja,
hogy a 3. páncéloshadosztály 3/I. páncélgráná
tos zászlóaljának 3. százada valamennyi lövész
páncélosát elvesztette a légitámadások során.75
A 3. Ukrán Front parancsnoka csapatainak át
csoportosításával párhuzamosan módosította a
térségben védő 27. és 26. hadseregek védelmi
sávját és azok feladatait. A sávhatár az együttmű
ködés és vezetés egyszerűsítése érdekében a Sár
víz-csatorna vonala lett. A csatorna és a Balaton
közötti arcvonal védelmét a 26. hadsereg kapta fel
adatul. Ennek érdekében több köteléket átaláren
deltek a 26. hadseregnek, köztük a front gyorscso
portjait is. A hadseregvédőövben vonultattak fel
több harckocsiköteléket: a 18. harckocsihadtestet
75 darab páncélossal, egy másik köteléket 28 da
rab páncélossal, továbbá az 1. gárdagépesítetthadtestet 66 darab páncélossal (összesen 169
harckocsi és rohamlöveg). A legveszélyeztetettebb
arcvonalszakaszra irányították a 208. nehézrohamlöveg-dandárt, egy harckocsiezredet és két pán
céltörő tüzérezredet. Ezekkel a lépésekkel a Velen
cei-tótól délre, a Simontornya-Dunaföldvár főirány
ban sikerült fokozni a védelem szilárdságát.76A há
rom nap óta folyó harcok kezdték kimeríteni mind
két fél tartalékait, amely a németek számára nehe
zebben pótolható erőket jelentettek.

Március 9-én mintegy 320 német páncélos te
vékenykedett a „Tavaszi ébredés" hadművelet
térségében. A támadócsoportosítás jobbszár
nyán támadó I. lovashadtest sávjában csak a 3.
lovashadosztály tudott némi sikert elérni. Dél
előtt 09.15-kor átlépték a Dég és Enying közötti
műutat. Előrenyomulásuk során több hadifog
lyot ejtettek és nehézfegyvereket zsákmányol
tak. A nap végére Pusztaszentmihályfa körzeté
ben megközelítették a Sió-csatornát. A 4. lovas
hadosztály Balatonvilágos-Balatonbozsok közé
eső támadási sávjában nem került sor jelentő
sebb harctevékenységre a nap folyamán.
Az I. SS páncéloshadtest Kálóz keleti térsé
gében harcolt. A jobbszárnyán támadó 12. SS
HJ páncéloshadosztály nem tudott áttörést kie
rőszakolni a szovjet 74. és 66. lövészhadosz
tályokkal szemben.
A harcok a nap végén Harasztbogárd-Középbogárd-Paulamajor-dél körzetében folytak. Az
1. SS LAH páncéloshadosztály kora reggel Dég
térségében áttörte a szovjet 233. lövészhadosztály
első védelmi terepszakaszát és benyomult a tele
pülésre. Előrenyomulásukat csak a Huszárpuszta-Mezőszilas-Harasztbogárd terepszaka
szon tudták megállítani az addig hátráló szovjet
csapatok. A szovjet hadosztály harctevékenységi
körzetének teljes áttörése nem sikerült.77
Nagyhörcsökpuszta körzetében, a balszárny
megerősítésére ütközetbe vetették a 23. páncé
loshadosztály újabb kötelékeit. Velük szemben a
szovjet 135. lövészhadtest 233. és 236. lövész
hadosztályai védtek, amelyek fokozatosan kiszo
rultak állásaikból. A német páncélosok áttörték a
szovjet második védelmi övét, amely mögött már
felvonulóban volt az 5. gárdalovas-hadtest há
rom hadosztálya, négy páncélosezrede, valamint
a 208. rohamlövegdandár, A Sárvíz-csatorna
nyugati partján támadó 23. páncéloshadosztály,
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többszöri nekifutásra, Antalmajornál egy keskeny
szakaszon áttörte a szovjet 233. és 236. lövész
hadosztályok második védelmi övét.78
Sáregrestől két kilométerre északra a 33. lö
vészhadtest erői, azok között a 208. és 209. nehézrohamlöveg-dandárok
ISZU-122
és
ISZU-152-es páncélosai reteszelték el a német
támadást, tüzelőállást foglalva a hátsó védelmi
terepszakaszon. Csak további másfél órás he
ves küzdelem és a 23. páncéloshadosztály má
sodik lépcsőjének harcbavetése után sikerült
folytatni az előrenyomulást és a szovjet csapa
tokat visszavetni a Sáregres-Simontornya közti
vasútvonal mögé. Az adott szakaszon a német
támadás elakadt. A Sáregrest körkörösen védő
szovjet 202. és 337. lövészhadosztályok csapa
tai sorra verték vissza a 23. páncéloshadosztály
támadásait. A 23. páncélosezred harckocsijai a
nap végére mégis másfél kilométerre tudták
megközelíteni Simontornyát.79
А II. SS páncóloshadtest csapatai tovább foly
tatták a küzdelmet a szovjet védelem második vé
dőövének áttörése érdekében. Különösen a
Sárosdtól északra fekvő Csillagmajor körzetében
folytak súlyos harcok. A település többször is gaz
dát cserélt, de a nap végén a szovjetek kezén
maradt. Délután a balszárnyon támadó 2. SS DR
páncéloshadosztály mintegy 40 páncélosból álló
csoportja keskeny, 1,5 kilométeres szakaszon át
törte a szovjet második védőövet és 5 kilométeres
előrenyomulás után kijutott a hadműveleti mély
ségbe. 17°0-ra elérte a Henrikmajor-Feketemajor
terepszakaszt. A velük szemben védő szovjet
104. lövészezred a Sárosd és Jakabszállás közti
reteszállásba vonult vissza.80
A III. páncéloshadtest tovább erőltette a szov
jet fővédőöv áttörését a Dinnyés-Seregélyes kö
zötti arcvonalszakaszon. Az 509. nehézpáncélososztállyal megerősített 1. páncéloshadosztály ré
szei Seregélyestől északra betörtek a szovjet fő
védőöv második ellenállási terepszakaszának
mélységébe. A szovjetek a légierőt hívták segítsé
gül. A 187. csatarepülő-ezred súlyos csapást
mért a támadókra és megsemmisítette az 1. pán
céloshadosztály harcálláspontját is.
Új szovjet tartalékok képzését megnehezítette,
hogy a német támadás arcvonala egyre inkább
kiszélesedett, és ezáltal egyre kevésbé nyílt lehe
tőség szovjet csapatok más arcvonalszakaszok
ról történő átcsoportosítására. Tolbuhin marsall
azzal a kéréssel fordult a főparancsnoksághoz,
hogy engedélyezze a 9. gárdahadsereg - amely
időközben már átkelt a Duna nyugati partjára ütközetbe vetését a védelem megerősítésére. A
főparancsnokság úgy ítélte meg a helyzetet,
hogy erre nincs szükség. Nem engedélyezte a
szóban forgó seregtest beavatkozását, mert az
említett hadsereg idő előtti bevetése veszélyez
tette volna a bécsi támadó hadművelet sikerét.
Ehelyett ismét utasították a 3. Ukrán Frontot,
hogy végleg állítsa meg a német támadást, és
március 16-án menjen át támadásba.
Megoldásként a szovjet csapatok további át
csoportosítása maradt, amit kiegészített a 2. Uk
rán Front alárendeltségébe tartozó 5. légi hadse
reg levegőből nyújtott támogatása. Ugyanakkor
a jelentős enyhülésnek köszönhetően a Sárrét
térsége valóban sártengerré vált. A német pán
célosok mozgása egyre inkább csak a műutakra
korlátozódott. Dietrich tábornok elrendelte a tér
ségben harcoló Tiger-ll típusú harckocsik kivoná
sát, mert a csaknem 70 tonnás monstrumokat
sorra ejtette foglyul a fellazult talaj.81
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Március 10-én a “Frühlingserwachen” továbbra
is csak vontatottan haladt. Ezt részben az egyre
rosszabbra forduló időjárással magyarázták: a
fagypont körüli hőmérséklet melletti erős hava
zásban ugyanis a csapatok mozgása és az
utánpótlás is jelentősen lelassult. Ugyanakkor
az erősen felázott talaj szinte lehetetlenné tette
a páncélosok terepen történő mozgását. A ma
nőverek kizárólag a rossz minőségű utakra kor
látozódtak. Ilyen körülmények között а II. SS
páncéloshadtest és a III. páncéloshadtest tá
madása teljesen elakadt a szovjet védelmi vo
nalak előtt.
A német I. lovashadtest 3. lovashadosztálya
immár több ponton is kijutott a Sió-csatornához,
és Enyinget délről átkarolva elvágta a legfonto
sabb szovjet utánpótlási útvonalakat. Ez a ma
nőver hozzájárult ahhoz, hogy a 4. lovashad
osztály és a magyar 25. gyaloghadosztály ré
szei, hajnalig tartó utcai harcokban, be tudták
venni Enyinget. A védő szovjet 93. lövészhad
osztály visszaszorult a 104. lövészhadtest vé
delmi terepszakasza mögé. A német és magyar
csapatok támadása beleütközött a Dég-Balatonszabadi terepszakaszon mélyen kiépített
szovjet védelembe és ott elakadt az éjszaka fo
lyamán. A Sió-csatornánál kialakult veszélyes
helyzet miatt a 3. Ukrán Front törzse külön fel
hívta a figyelmet a német hídfőfoglalás veszé
lyeire, és elrendelte az átkelésre alkalmas sza
kaszok tüzérségi lefogását, valamint ellenlöké
sek végrehajtására alkalmas tartalékok létreho
zását.
A Sárvíz-csatornától nyugatra támadó I. SS
páncéloshadtest csak kis eredményeket tudott
produkálni. A hadtest jobbszárnyán támadó 12.
SS HJ páncéloshadosztály 1,5 kilométerre kö
zelítette meg Ozorát. Ugyanakkor nem tudta át
törni a vele szemben védő szovjet 74. lövész
hadosztály védelmét.82
Az 1. SS LAH páncéloshadosztály támadása a
Mezőszilas és Igar körzetében elakadt az ott vé

dő szovjet 233. és 236. lövészhadosztály védel
mét erősíteni hivatott 209. nehézrohamlövegdandár kb. 60 darab ISZU-152 típusú rohamlövegének és a 22. harckocslezred harckocsijainak
füzében. A védőket jelentős mértékben támogat
ták a 189. csatarepülő-ezred és a 288. vadászrepülő-ezred kötelékei, amelyek komoly csapást
mértek a Mezőszilas térségében összpontosuló
1. SS LAFI páncéloshadosztály kötelékeire. A 23.
páncéloshadosztály Sáregres térségében folyta
tott helyi jelentőségű harcokat.83
А II. SS páncéloshadtest sávjában a szovje
tek ragadták magukhoz a kezdeményezést és
több ellenlökést hajtottak végre. Súlyos harcok
folytak az előző napi német áttörés nyugati szé
lén. A Jakabszállás-Sárosd közötti szovjet re
teszállásból indított, hat harckocsival támoga
tott ezrederejű ellenlökés bekerítéssel fenyeget
te a 2. SS DR páncéloshadosztály előző nap
Henrikmajorig előretört páncéloscsoportját.
Március 14-éig а II. SS páncéloshadtest sávjá
ban csak helyi jellegű harcok folytak, a német
támadás ideiglenesen leállt.
A reggeli órákban a német III. páncéloshadtest
sávjában Balek tábornok Seregélyes-észak kör
zetében ütközetbe vetette a 3. páncéloshadosz
tályt is. A szovjet fővédőövet sikerült áttörni, de a
szovjet tüzérség és légierő koncentrált csapásai
megakadályozták a német harckocsik további
előrenyomulását a szovjet 3. légideszant-hadosztállyal szemben.
A III. páncéloshadtest balszárnyán az 509.
nehézpáncélos-osztállyal és a 24/I. „Panther”
páncélososztállyal megerősített 1. páncélos
hadosztály a reggeli órákban szintén áttörte a
szovjet fővédőövet Dinnyés és Seregélyes kö
zött. A hadosztállyal szemben álló szovjet erők,
azok sorában a 78. lövészhadosztály erői, viszszavonuitak az Agárd-Csiribmajor között kiépí
tett második védelmi terepszakaszra, ahol a
nap hátralévő részében többször is sikeresen
verték vissza a német támadásokat.84
(folytatjuk) я

58 HL 631. tekercs, 7214451-58. felvételek
59 Veres D. Csaba: A balatoni csata, (továbbiakban: Balatoni csata) Veszprém megyei Tanács, Veszprém
1977, 179. 0.
60 Balatoni csata. 177. o.: Dunántúl. 237. o.
61 Dunántúl 230. o.
62 HL 631. tekercs, 7214159-7214177 felvétele. Hadművészet. 84. o.: Balatoni csata. 179. o.
63 Dunántúl 226-227. o.
64 Dunántúl. 226. o.
65 Balatoni csata. 179-180. o.; Dunántúl. 217-218. o.
66 Hadművészet. 85. o.; Balatoni csata. 180. o.
67 HL 631. tekercs 7214178-7214190 felvételek.
68 Balatoni csata. 180. o.
69 Balatoni csata. 180. o. Dunántúl. 230. o.
70 Dunántúl. 227. o.
71 Dunántúl. 220. o.
72 Balatoni csata. 185. o.
73 Dunántúl. 230. o.
74 HL 631. tekercs, 7214191-7214208. felvételek; Hadművészet, 86. o.
75 Dunántúl. 220. o.
76 HL 631. tekercs, 7214209-7214224 felvételek, Hadművészet, 87. o.; Balatoni csata, 183. o.; Vihar. 72. o.
77 Balatoni csata. 186. o.; Dunántúl 230. o.
78 Balatoni csata. 186. o.
79 Dunántúl. 231. o.
80 Dunántúl. 228. o.
81 Hadművészet. 88. o.; Vihar. 72. o.; A Combat-források részletesen beszámolnak az 509. nehézpáncélos kö
telék további harcairól is, ami cáfolja a Tiger—ll-k teljes kivonásának állítását!
82 Balatoni csata. 192. o.
83 Balatoni csata. 191. o.; Drama, 56. о.
84 Dunántúl. 222. о.
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Takács Tibor:

ÉVFORDULÓNAPTÁR
405 éve választották Erdély és Magyarország
fejedelmévé Bocskai Istvánt
A fejedelem nevét viselő MH 5. Bocskai István Lövészdandár hazánk biztonságának garan
tálása mellett kiveszi részét a kollektív védelmi feladatokból, a béketámogató műveletekkel
kapcsolatos tevékenységből. A szerző a névadó fenti évfordulója kapcsán a fejedelemmé
választás eseményeinek körülményeit eleveníti fel írásában.

A szerencsi vártemplomba invitálom olvasói
mat, a magyar múlt és a magyar dicsőség örök
templomába. 1605. április 21-ét írt a kalendári
um. Elérkezett a nagyon várt nap. A szerencsi
várba sokan gyűltek össze a fejedelemválasztásra. Bocskai István már több mint két hónap
óta a székelyek fejedelme. 1605. február 16-án
kelt oklevelével felszabadította a közszékelye
ket, akik viszonzásul Nyárádszeredában február
21-én fejedelmükké választották, és ma Bocs
kai tovább emelkedik a ranglétrán. A szerencsi
várban összegyűlt főurak egy akaraton Magyarország fejedelmévé fogadják.
Tépelődik, hogy volt eddig s hogyan lesz ez
után? 1605. január elsején lépett 49. évébe. Már
elment a szultánnak írt levele, hogy készítheti a
Porta a néki szánt koronát. A hatalom megszer
zése eddig jól ment, mert a hajdúk támogatták!
Amit, a fegyver szerez, megtartja a politika. Hiá
ba ismerte el őt nemrég a székelység és az erdé
lyi vármegyék többsége fejedelmének, csak ak
kor teljes az öröm, ha Magyarország fejedelmé
vé választják. A hívó leveleket Péchy Simon írta:
az országgyűlésre elvárja a meghívott urakat. Mit
adott nékünk őfelsége? Olyan artikulust ragasz
tott az eddigiekhez, hogy minden órában a fegy
verektől való félelemben és veszedelemben
élünk. A császári hadvezér válaszából megért
hettük, hogy néki parancsa vagyon a császártól,
hogy a mi vallásunkat és szabadságunkat Ma
gyarországból kigyomlálhassa, és életünknek se
kedvezzen. Ezt a szentenciát elsősorban is ve
lem szemben akarta elkövetni, midőn fegyvereit
váraim ellen indította, némely váramat megvette,
másokat megszállott vagy erősen vívott.
így hívta Szent György havának 17. napjára,
Szerencsre a megbízható embereket.
- Ez mind benne legyen a levelekben, Péchy
uram. Meg mindaz, ami még belevaló, s amit a
szekretárius jobban tud a fejedelménél is. Bá
thory István uramnak azt írja kegyelmed: „Min
den birodalmak legnagyobb erőssége az
egység."
- Csáky Istvánnak azt írja Erdélyországba:
„Ha nekünk és szegény nemzetünknek mind jó
s mind gonosz szerencsében híven igyekszik
szolgálni; ilyen szándékkal kegyelmed mihozzánk bízvást, minden tartózkodás és gondolko
dás nélkül barátságosan jöhet."
- Thurzó György főkapitány úrnak mit írha
tok?

- Azt, hogy nem leszen érdem híján, ha ott va
gyon a tanácskozáson, vagyis a mi ebben való
előmenetelünk, hasznunk és böcsületünk is
semmi nem egyéb az kegyelmed, maga és ke
gyelmedhez hasonló egyéb főemberek haszná
nál és böcsületénél. De a többi Thurzó úrnak is
küldessen levelet, nehogy egyszer arra hivatkoz
hassanak, hogy őket kihagytuk a mézesbödönből. Menjen levél György uramékhoz, hasonló
Thurzó Miklósnak, Szaniszlónak, Kristófnak.
Meg Batthyány Ferenc uraméknak Körmendre,
és Kornis Zsigmondnak Bécs városába.
- Még milyen instrukciókat kíván nagyságod?
- írja bele kegyelmed valamennyi levélbe,
hogy: kegyelmetek egyéb saját gondolataikat
az mostani időben otthon kell hagyni. Talán
megértik a hívott urak, hogy ugyan az erdélyi fe
jedelem hívja a magyar királyság rendjeit közös
országgyűlésre, de nem azért, hogy bekebelez
zük őket az erdélyi fejedelemségbe. Itt most
másról leszen szó!
- És ha túl sokat kérnek az összegyűlő urak?
Mit ad nékik, nagyságod?
- Ami megilleti őket! Nem kívánok többé
semmilyen segélyhadat az országba, ha egy
szer nem lesz benne német.
- És akik a hajdúrontások ellen lázadoznak?
- A hajdúknak azt adom, amit reméltek, de
senki sem adott nekik: hajdúszabadságot, kö
zös nemességet, földet, birtokot. A várakba ne
mesi kapitányok kerülnek, ahogyan azt egyre
többen kívánják. Királyok könyve erről így írt: „A
fejedelem törekszik megelőzni azokat, akik árta
ni tudnak és akarnak, Az ilyeneket, ha a szük
ség úgy kívánja, láb alól el tudja tenni, akár a
szokásos bírói eljárások mellőzésével is.”
De ki gondolt erre? Az országgyűlésre a
megbántott magyarok eljöttek. Bocskai azzal
kezdte beszédét, hogy emlékeztette a jelenlévő
ket a közismert mondásra:
- Más asztalánál tisztünk szót fogadni, otthon
illik csak az embernek parancsolni!
A meghívottak között ott volt Homonnnai
Bálint fővezér, valamint az új északi hadoszlop
vezére, Rhédey Ferenc. A végvári kapitányból
lett hadvezér bátorsága és tehetsége révén ki
emelkedő eredményeket ért el. Tizenkétezer
hajdú tekinti istenének, mint kapitányt, s aki
nek köszönhetően január közepére már a haj
dúké Szécsény, Nógrád, Gyarmat, Drégely,
Palánk, Csábrág, Szitnya, Korpona, meg az

erős szatmári vár. Fülek és Léva is kinyitotta
előtte kapuit,
Az ország északkeleti részének főura Rákóczi
Zsigmond kastélyát adta a találkozáshoz. A sze
rencsi vártemplom zsúfolásig telt az országgyű
lésre érkezett urakkal, községi polgárokkal, itt
vannak hajdúi is. Testőr katonái mellette lépked
nek. Ilyen ünnepi menetet még nem látott Sze
rencs. Bocskai kilép a várat övező fal kapuján.
Amerre elhalad, integetnek, kiáltoznak, kendőt
lengetnek, éltetik. Magyarul, latinul, németül.
- Vivát, Bocskai!
- Éljen a fejedelem!
Nyílik a templomkapu.
Kérik a kinyitását, így rendelkezett Alvinczy
Péter, aki ugyan udvari papja a fejedelemnek,
de alkalmazkodni kell a szokásokhoz.
- Ki vagyon odakint? - hangzik el a kérdés.
- Magyarország fejedelme, az igaz hit védel
mezője: Bocskai István!
- Isten szívesen látja - áll az ajtóban a pap, s
meghajol a fejedelem előtt.
Odabent gyertyák ontják a fényüket. Kihirde
tik a köz előtt még egyszer az országgyűlés ha
tározatát és fejére illesztik a koronát. Az ünnepi
ebédre visszaérkeznek a palotába.
Szigorú ültetési rend szerint ültek asztalokhoz
a gyűlés urai.
A nagyteremben helyet foglalók és a mellék
szobákba kiszorultak izgatottan várták a fejede
lem pohárköszöntőjét.
- Itt ma nemcsak a magyarság, de a székely
ség is visszakapta jogait! Én azt üzenem az er
délyi nemeseknek, hogy mostantól maradjanak
veszteg, ne hadakozzanak se mellettem, se a
német mellett, erős fogadással kötelezem ma
gam, hogy régi szabadságukban megtartom
őket!
A szerencsi fejedelemválasztást követően az
1606 végén megkötött bécsi béke biztosította a
magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot.
Ugyanebben az évben a Bocskai által közvetí
tett zsitvatoroki béke pedig a tizenöt éves hábo
rúnak vetett véget. ■
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Nagy László: Bocskai István a hadak élén.
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Zakariás Győző nyá. ezredes:

AZ ÚJ OROSZ KATONAI DOKTRÍNA:
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Elmélkedések a dokumentum margóján

Ez év február 5-én az Oroszországi Föderáció
Biztonsági Tanácsának ülésén Dmitrij Medvegyev elnök jóváhagyta az Oroszországi Föde
ráció új katonai doktrínáját. Ez a doktrína az el
készültét megelőző hosszú viták és az elmúlt év
tized történései ellenére - beleértve az afganisz
táni, iraki, továbbá a grúziai háborúkat is - gya
korlatilag ugyanazt a politikát tükrözi, mint a
2000-ben elfogadott elődje. A doktrína kifejezés
alkalmazása ugyanakkor kicsit megtévesztő le
het. Bár mindig is létezett orosz katonai doktrína,
azt korábban - a szovjet időkben - nem foglal
ták egységes dokumentumba. Ismert, hogy az
első, dokumentumba foglalt orosz katonai dokt
rína 1993-ban jelent meg. Ez új dolog volt akkor,
ugyanakkor itt még nem létezett a nyugati min
tájú (elsősorban amerikai ihletésű) stratégiai ok
mányrendszer. A mostani katonai doktrína meg
jelenését megelőzte 2009 májusában az ameri
kai stílusú nemzeti biztonsági stratégia (Az
Oroszországi Föderáció 2020-ig szóló Nemzeti
Biztonsági Stratégiája) kiadása. Az új orosz ka
tonai doktrínát - elnevezése ellenére - nyugod
tan lehet egy orosz nemzeti katonai stratégiának
betudni, azokkal a sajátosságokkal, amelyeket
bármilyen más nemzet is belevisz hasonló kiad
ványaiba. Mondanivalóm jobb megértése céljá
ból az alábbi ábrával szemléltetem a koherens
stratégiakészítési folyamatot, amit nagy valószí
nűséggel az orosz stratégák is követhettek, s
amely tetten érhető mind a nemzeti biztonsági
stratégiában, mind a katonai doktrínában. A két
okmány csak együtt érthető, együtt ad koherens
képet az állam céljairól és a célok érdekében al
kalmazott eszközrendszerről, amelynek csak
egyik eleme a katonai.
A 2010-es orosz katonai doktrína nem foglalko
zik külön az értékek és érdekek elemzésével, azt a
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stratégiában elég részletesen megteszik. Itt érde
mes viszont megállni egy pillanatra, mert a nyuga
ti stratégiákhoz képest találkozhatunk egy igen je
lentős filozófiai különbséggel, amely komoly meg
értési zavarokat okoz sok nyugati elemzőnél. Ez
pedig nem más, mint az orosz állami berendezke
désnek hagyományosan az úgynevezett „legizmus" alapján történő működése. A legista állam
ban az uralkodó vagy az állam vezetője letöri a kis
királyok, egyéb, a hatalomra veszélyes konkuren
sek hatalmát, szigorú, részletes, mindenkire érvé
nyes törvényeket vezet be, hatékony besúgóháló
zatot épít ki és erős hadsereget tart fenn. Mindent
a vezető és a hadsereg érdekeinek rendelnek alá.
Ez a katonaállam lehetőséget ad azután az öszszes rivális elsöprésére. Rettegett Ivántól kezdve
ez a szemlélet húzódik meg a mindenkori orosz ál
lam működése mögött, függetlenül attól, hogy
cárnak, első titkárnak vagy köztársasági elnöknek
nevezték az egyszemélyi vezetőt. A legista rend
szerben a vezető szoros felügyelet alatt tartja saját
hivatalnokait is. Kizárólag teljesítményük alapján
nevezi ki őket. Minden helyi hatalom a központból
származik, független területek vagy intézmények
nem alakulhatnak ki. A helyi adminisztrációt is a
központi hatalom által elmozdítható tisztviselőkre
bízzák. A legista államban nem törekednek az em
ber megváltoztatására, mert az, hogy ki a jó, ki a
rossz, ki az erényes, teljesen lényegtelen az állam
számára. Csak az számít, hogy mi hasznos az ál
lam (vezető) szempontjából. Ezek pedig a rend, a
stabilitás és a jólét. Ez a felfogás hosszú távon az
alattvalók, állampolgárok érdeke is, hiszen csak
erős központi hatalom biztosíthatja számukra a
rendet, a biztonságot és a jólétet. Ezen elvek is
meretében most már könnyebben érthetőek majd
a nemzeti biztonsági stratégia és a belőle származatott katonai doktrína megállapításai és célkitűzé
sei is.
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Az alapvető érdekek felsorolásakor önmagukért
beszélnek az elemek és azok sorrendje. Nincs
szó a demokráciáról, a szólásszabadságról, a
verseny szabadságáról stb. Bár ezek később
valamilyen homályos formában megjelennek
ugyan, de a hangsúly nem rajtuk van.
Az érdekek terén a stratégia feladatként ha
tározza meg előfeltételek kialakítását a nemzet
biztonságát fenyegető belső és külső fenyegeté
sek megbízható módon történő megelőzésére,
az Oroszországi Föderáció dinamikus fejlődésé
re és a világ egyik vezető technikai fejlettségi
szintjén álló nagyhatalmává történő alakítására,
a lakosság életszínvonalának javítására, a világ
ban végbenő folyamatokra történő hatásra.
Összességében cél az állam - ráadásul a világhatalmi státusú állam - erősítése, fenntartása, fej
lesztése, mert ez vezet el a lakosság jobb életszín
vonalához gazdasági, kulturális, egészségügyi
stb. téren. Fentiek ismerete most már lehetőséget
ad magának a katonai doktrínának az elemzésére
és belőle következtetések levonására.
Maga a doktrína azt állítja, hogy Oroszország
növekvő katonai fenyegetés célpontja a NATO
mint szervezet, továbbá egyes tagjai részéről.
Kifejezi aggodalmát a tömegpusztító fegyverek
és a ballisztikus rakéták, továbbá az olyan nagy
pontosságú fegyverek terjedése miatt, amelyek
hatását korábban csak atomfegyverekkel lehe
tett elérni. Fenyegetésnek tekintik az űrmilitarizálást, az Oroszországgal és szövetségeseivel
szemben megfogalmazott területi követeléseket,
a belügyeikbe történő beavatkozást, a globális
terrorizmus terjedését, a belső etnikai feszültsé
geket, a vallási szélsőségességet és más erede
tű nemzetközi feszültségeket.
A doktrína készítői és jóváhagyója különösen
elégedetlenek a NATO viselkedésével, a NATO
infrastruktúrájának az orosz határokhoz történő
közeledésével, továbbá azzal, hogy a nemzetkö
zi jog semmibevételével globális funkciókat akar
ellátni. Anders Fogh Rasmussen, a NATO főtit
kára a müncheni biztonságpolitikai konferencián
felszólalásában azt mondta, hogy az orosz dokt
rína nem tükrözi vissza a való világot, hiszen a
NATO nem ellensége Oroszországnak. Ez azért
is meglepő a NATO-stratégák számára, mert a
grúziai háborút követő egyéves mosolyszünet
letelte után a NATO-Oroszország Tanács kitün
tetett szerepet kapott Brüsszelben. Az sem eny
hítette meg az oroszokat, hogy a NATO gyakor
latilag „dobta" Grúziát, vagyis belátható időn be
lül semmilyen esélye a grúzoknak a csatlakozás
ra, illetve az ukrajnai elnökválasztások során ellentétben az azt megelőzővel - az amerikaiak
semmilyen támogatást nem adtak a „naran
csos" erőknek, így azután a NATO-ellenességéről ismert Janukovics előtt megnyílhatott az út a
hatalomhoz. A hab a tortán az, hogy az amerikai
ak által a közelmúltban publikált soros „négy
éves védelmi felülvizsgálat" főbb megállapítása
it még annak tervezett állapotában megosztot
ták az oroszokkal, ahol Oroszországot potenciá
lis partnerként jellemezték a tömegpusztító fegy
verek terjedése, a terrorizmus, a ballisztikus ra
kéták okozta fenyegetés elleni akciókban. Nyil
ván sem a NATO-központban, sem a Fehér Ház
tanácsadói körében nem értik azt, hogy Orosz
országot nem lehet megvásárolni azzal, hogy az
USA a prioritások között leértékelte Kelet-KözépEurópát vagy a volt szovjet köztársaságokat.
Tény, hogy ezzel Oroszország egy kicsit ugyan
beljebb van, de céljait messze nem érte el. Sőt,
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megerősítést kapott, hogy helyes úton jártak ak
kor, amikor nyomást gyakoroltak a NATO-ra és
az amerikaiakra a grúz és ukrán NATO-csatlakozás, illetve a rakétaelhárító rendszereknek az
orosz határ közelében történő telepítése tárgyá
ban, hiszen győztek és gyakorlatilag semmit
sem adtak cserébe. Világosan megértették,
hogy ezt a politikát kell folytatni, mert ez vezet
eredményre. A katonai doktrína tükrözi ezt a kö
vetkeztetést.
Az új doktrína, sorban a harmadik, nem külön
bözik radikálisan a 2000-ben elfogadottól. Ah
hoz hasonlóan kiemeli, hogy a veszélyeket el kell
hárítani és katonai erőt csak védelmi célból vet
be az orosz állam, A korábbi kormányzati kije
lentésekkel ellentétben a doktrína nem terjeszti
ki a nukleáris fegyverek használati eseteit, bele
értve a megelőző csapás lehetőségét sem. A
doktrína szerint nukleáris fegyvert akkor vetnek
be, ha Oroszország ellen bármilyen tömegpusz
tító fegyvert alkalmaznak, vagy ha egy ellene in
dított, hagyományos fegyverekkel vívott nagy
méretű háborúban magának az orosz államnak
a léte kerül veszélybe. A nukleáris fegyverekre a
doktrína szerint azért van szükség, hogy más or
szágokat elriasszon attól, hogy katonai konflik
tusba keveredjenek Oroszországgal. Az orosz
kormány nem hajlandó „az elsőként nem hasz
nál nukleáris fegyvert” politikáját magáévá tenni,
azaz elvben kész nukleáris háborút kezdeni.
Az orosz katonai doktrína négyféle katonai
konfliktustípust azonosít. Kisméretű fegyveres
konfliktust, helyi háborút (mint amilyen 2008
augusztusában Oroszország és Grúzia között
kitört), regionális háborút (amelyben potenciáli
san több állam is részt vehet) és nagyméretű
háborút, mint amilyenek a huszadik századi vi
lágháborúk voltak. A doktrína szerint a nukleá
ris fegyverek segítenek az utolsó két felsorolt tí
pusú fegyveres konfliktus elhárításában.
A doktrína a különféle eshetőségeket és tevé
kenységeket három időszakra osztja fel: béke
idején, közvetlenül az agressziót (Oroszország
vagy szövetségesei elleni) megelőző időszakban
és a háború idején végrehajtott akciók és előké
születek. Igazán azok az akciók érdekesek, ame
lyeket béke idején hajtanak végre. Az orosz fegy
veres erők ilyenkor harcot folytatnak a terroristák
és tengeri kalózok ellen, fenntartják a közrendet,
védik az orosz állampolgárokat és az orosz érde
keket külföldön is, részt vesznek az ENSZ és a
Moszkva irányította Kollektív Biztonsági Szerző
dés Szervezete által engedélyezett békefenntar
tói műveletekben. Külföldi elemzők már koráb
ban is felfigyeltek erre a külföldi állampolgári és
érdekvédelmi kérdéskörre. Alekszandr Nyikityin, a
Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intéze
te Euroatlanti Biztonsági Központjának igazgató
ja a feltett kérdésre azzal reagált, hogy az ENSZ
alapokmányának 51. cikkelye az erő külföldi al
kalmazására vonatkozó általános tilalma alól két
kivételt tesz. Ez pedig az önvédelem esete - ez
volt az, amire az USA hivatkozott akkor, amikor
2001-ben háborút indítottak Afganisztán ellen -,
a másik az alapokmány 7. fejezete, amely lehető
vé teszi az erő kollektív használatát, ha a nemzet
közi biztonságot nyilvánvalóan veszélyezteti bár
milyen állam vagy rezsim. Továbbá - mondja
Nyikityin - a nemzetközi jog közös elve az, hogy
egy ország bármilyen eszközt bevethet - beleért
ve a katonait is - ha állampolgárait külföldön
megtámadják. Szerinte pontosan ezen elv alap
ján rohanták le az USA erői Grenadát 1983-ban,

illetve ez volt az orosz vélekedés szerint katonai
beavatkozásuk jogi alapja 2008 augusztusában,
Dél-Oszétiában. Ezek a magyarázatok minden
esetre elgondolkoztatóak, ha figyelembe veszszük például a volt Szovjetunió ma már független
utódállamaiban élő nagyszámú orosz állampol
gár létét.
A2010-es doktrína kiemeli továbbá: fontos kö
vetelmény, hogy az orosz fegyveres erők javítsák
képességeiket egy esetleges, nagy pontosságú
fegyverrendszerekkel - kifinomult híradó, infor
matikai és vezetési irányítási rendszerek alkalma
zásával - zajló háború megvívásában. Az ok nyil
ván az, hogy az amerikai erők az elmúlt időszak
néhány konfliktusában már demonstrálták ez irá
nyú képességeiket, illetve a kínai és az európai
országok is fejlesztenek hasonlókat. A szerzők
arra számítanak, hogy a közeljövő katonai akciói
ban fokozott jelentőséget kapnak majd a nagy
pontosságú, az elektromágneses, a lézer- és ult
rahangfegyverek, az információs hadviselés, a
pilóta nélküli légi és tengeri járművek, az auto
nóm módon tevékenykedő robotizált fegyverek.
Ebbe a trendbe illeszkedik bele a most folyó ka
tonai reform egyik - a doktrínában ugyan nem
nevesített, de az orosz katonai szakértők által is
legvitatottabb - lépése, a hadosztálytagozat fel
számolása a fegyveres erőknél, fegyverzetüknek
és állományuknak a dandár- és hadtest- (katonai
kerület) szinten történő egyidejű felosztásával. Itt
a döntéshozók az amerikaiak legutóbbi iraki és a
jelenlegi afganisztáni, illetve a saját grúziai harci
tevékenységükből vontak le tapasztalatokat. Va
lószínűleg ugyanakkor nem vették figyelembe
azt, hogy az orosz katonai vezetésben továbbra
is a részletes feladatalapú tervezési és vezetési
irányítási rendszer honos, míg a nyugati haderők
ben a küldetés típusú, ahol sokkal nagyobb az
alárendelt parancsnoki tagozat önállósága. Az
afganisztáni konfliktus felhasználása nem köve
tésre méltó példa, hiszen nem ezredek, hadosz
tályok ellen harcolnak az ottani kontingensek, to
vábbá az amerikaiak és a szövetségesek által
bevetett saját dandárokat a vezethetőség és az
összfegyvernemiség szintjének a biztosítása mi
att alkalmazzák önállóan, a központi vezetés irá
nyítása alatt. A tevékenység viszonylag alacsony
intenzitása az a tény, ami lehetővé teszi, hogy a
harcászati szint egyenesen a hadszíntéri parancs
nok keze alatt legyen. A grúzok elleni orosz hábo
rú sem ad lehetőséget a helyes következtetések
levonására, hiszen a műveleti terület szűk befo
gadóképessége eleve kizárta nagyobb kötelékek
bevetését. Mindenestre nem ez az első eset,
amikor az orosz vezetés rossz következtetéseket
vont le egy katonai konfliktusból, Emlékezzünk
csak a spanyol polgárháború esetére, melyben a
harckocsik alacsony száma miatt azokat nem
nagy számban, kötelékbe szervezve vetették be,
hanem egyesével, gyalogsági támogató eszköz
ként alkalmazták. Ezen tapasztalat alapján a há
borút megelőzően 1938-ban feloszlatták a szov
jet harckocsihadosztályokat és szétosztották
eszközeiket a gyalogság között. Majd a németek
villámháborús tapasztalatai alapján elkezdték
őket újraszervezni, de közben rengeteg időt és
tapasztalatszerzési lehetőséget szalasztottak el,
ezzel hozzájárulva a háború kezdetén bekövet
kező kudarcokhoz.
Amellett, hogy a doktrína nagy hangsúlyt fek
tet az orosz fegyveres erők magas technológiai
szintű hadviselési képességének a kifejleszté
sére, erősíti a most folyó orosz katonai reform

megkezdett lépéseit is. Arra ösztönzi a fegyve
res erőket, hogy sokkal hatékonyabban hasz
nálják fel a pénzügyi, fizikai és más erőforrásai
kat azáltal, hogy javítják a katonai oktatás, ki
képzés, védelmi kutatás és fejlesztés, továbbá
a meglévő haditechnika javításának és fenntar
tásának a színvonalát.
A doktrína felszólítja az orosz védelmi és hír
szerző közösséget arra, hogy hatékonyabban
jelezzék (előre) a háborúk kitörését és a jövő ka
tonai konfliktusainak jellegét. A doktrína tovább
ra is komolyan veszi az egész ország - a gazda
ság és a lakosság - totális mozgósításának kér
dését. Ezért meglehetősen részletes feladatokat
szab az abban felelőséggel bíró személyeknek
és szervezeteknek. Figyelemmel arra, hogy mi
lyen költséges dologról van szó, és hogy való
ban csak akkor lenne szükség az ország moz
gósítására, ha Oroszországot megtámadják, fel
merül a gyanú, hogy a formális logika szabályai
szerint nem igazán végezték el a kockázat- és
veszélyelemzést, vagy nem áll fenn annak a té
telnek a valóságtartalma, hogy csak az ország
védelmében kívánják katonai erőiket bevetni.
Az új 2010-es orosz katonai doktrína egy
legista berendezkedésű állam koherens doku
mentuma. A doktrína a legista állam katonai
nagyhatalmi kifejeződése, ezért nem lehet cso
dálkozni a megfogalmazott védelempolitikai cé
lokon, a veszélyelemzésen. Az orosz államnak,
biztonságának, belső rendjének, az állampolgá
rai jólétének útjában áll a NATO és az Egyesült
Államok, annak ellenére, hogy azoknak nincse
nek agresszív szándékaik. A doktrína épít az egy
évvel korábbi nemzeti biztonsági stratégia értékés érdekelemzésére. Az állam eszközrendszerén
belül a fegyveres erőknek olyan célokat szab
meg, amelyek eléréséhez ugyan jelenleg egye
dül a nukleáris fegyverarzenál áll rendelkezésre,
de számítanak rá, hogy a nem távoli évek során
olyan képességekre tehetnek szert, amelyek jó
val nagyobb lehetőséget biztosítanak akár inter
venciós hadviselés alkalmazásával a kitűzött cé
lok elérésre. A doktrína egyes megállapításai alig
leplezett fenyegetéseket is tartalmaznak.
Az új orosz katonai doktrínát nem árt komolyan
venni. Téved a NATO-főtitkár, amikor azt mondja,
hogy a doktrína „nem tükrözi vissza a való vilá
got”. Csak a nyugati liberális demokrata állammodell szemszögéből nem tükrözi azt, az orosz
valóságban nagyon is nagy a realitása a saját ve
szély- és fenyegetéselemzésnek. Az eltérő állam
szemlélet, a polgárok jogainak és lehetőségeinek
az orosz körülményekhez viszonyított hatalmas
szabadsága fenyegetést jelent az orosz állami
berendezkedés hosszú távú túlélése szempontjá
ból. Ezért azután nem sokat segít, ha valaki csak
a saját szemszögéből hajlandó nézni és elemez
ni a másik cselekedeteit. Az orosz nemzeti bizton
sági stratégia és a katonai doktrína együttese fi
gyelemre méltó dokumentumok, nem propagan
dakiadványok, amelyeket érdemes felhasználni a
hazai stratégiák újbóli kialakítása során is. ■

FELHASZNÁLT IRODALOM
Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года
(forrás: Internet, az Oroszországi Föde
ráció Biztonsági Tanácsának honlapja)
Военная
доктрина
Российской
Федерации 5 февраля 2010 года
(forrás: Internet, az orosz elnök honlapja)
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Dr. Földesi Ferenc nyá. alezredes:

GONDOLATOK A TOBORZÁSRÓL
Az utóbbi hónapokban élénk aktivitás volt ta
pasztalható mind a kormányzat, mind a katonai
vezetés részéről a Magyar Honvédség (a továb
biakban: MH) szerződéses és önkéntes tartalé
kos állományának biztosításával kapcsolatban.
Egyidejűleg felélénkült a szakterülettel foglalko
zók kutatási és publikációs aktivitása is, de ol
vashatunk híreket a nagyközönség számára ké
szített napi- és hetilapokban is. Ez mind nagyon
jó, mondhatnánk, hiszen úgy tűnik, végre komo
lyan veszi és helyén kezeli minden érintett és ér
deklődő ezt a sokáig elhanyagolt területet. Mielőtt
folytatnám a toborzórendszer ügyes-bajos dol
gainak vizsgálatát, szükségesnek tartom, hogy
röviden indokoljam a témában való megszólalá
som „jogalapját": több mint 25 évet töltöttem e
szakterületen, megélve számtalan átszervezést,
feladat-újrafogalmazást. Büszke vagyok arra,
hogy a 2001 -ben létrehozott toborzó- rendszer
alapító tagjai közé tartozhattam.
Egy, a Honvédségi Szemle 2009. júliusi szá
mában közreadott publikáció idézi a honvédelmi
miniszter kabinetfőnöke által vezetett Humánpo
litikai Kabinetnek azt a 2008. év elején tett, a toborzórendszerre vonatkozó megállapítását, mi
szerint „... valós, reális, köntörfalazás nélküli ké
pet festeni, a kialakult helyzetet értékelni szüksé
ges
Igen, egyetértek! Már 2009-ben is szük
séges volt, de ez évben még inkább szükséges
a „köntörfalazás" nélküli értékelés. Ezért is fontos
a nemrégiben megjelent, a toborzás hosszú távú
irányelveit leíró HM-utasítás.2
A szervezetszerű toborzás megindítása óta
kétségkívül sok pozitívum történt. A különböző
dokumentumokban, publikációkban azonban
sajnos mindmáig visszaköszönnek tartalom nél
küli szövegfordulatok (például „tanulmányozzuk
»XY« állam toborzó rendszerét„vizsgálatot folytat
tunk a rendszer átalakítására"; „az átalakítást hala
déktalanul meg kell kezdeni, a jogszabályokat el
kell készíteni, majd megjelentetésével biztosítani
kell a toborzás, a megtartás hatékonyságát" stb.).
Eközben a toborzórendszer - bár időnként való
ban átalakult - anomáliákkal terhelt és folyamato
san veszíti el jól képzett munkatársait. Természe
tesen mindezek mellett működik, a megfelelő lét
szám biztosítása - eddig legalábbis - nem oko
zott jelentős fennakadást a katonai szervezetek
működésében. De vajon meddig marad ez így?
Hiszen már több tanulmány is megállapította,
hogy kezd kimerülni a toborzórendszer merítési
közege, nincs elég jelentkező, illetve egyre job
ban megerősödik a „megélhetési szerződése
sek" köre. Emellett drasztikusan leromlott a had
sereg megtartóképessége, tömegével válnak ki a
szerződésük lejártával katonáink.3

A KATONAI TOBORZÁS HOSSZÚ TÁVÚ
IRÁNYELVEIRŐL
Talán nem érdektelen, ha a megjelent és a to
borzás hosszú távú irányelveiről szóló honvé
delmi miniszteri utasítás egyes megállapításait
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górcső alá veszem, hogy aztán azokból meg
vizsgáljak néhány részletet, azok megoldására
javaslatot tegyek.
Véleményem szerint a dokumentum inkább a
toborzás eddigi értékelése, megállapítások öszszegzése, amelynek jelentős része helyzetérté
keléssel, célcsoportok meghatározásával, tobor
zási módszerek leírásával foglalkozik. Ha szigo
rúan vizsgálom a kiadott anyagot, akkor a tobor
zást előíró, meghatározó, a jövőre vonatkoztató
elveket csak nagyon kis hányadban találok az
utasításban. Említi például a katonai szervezetek
hez kihelyezett toborzóbeosztások létrehozásá
ról szóló elképzelést, azonban csupán mint ter
vezetet. Hiányolom annak leírását, hogy miként
képzeli el az előterjesztő a beosztások létrehozá
sát, annak milyen előnye, illetve hátránya lenne a
toborzásra, a toborzórendszer működésére.
Több alkalommal szóba került - elsősorban
szakmai konferenciákon -, hogy a védelmi és
rendészeti szféra (honvédség, rendőrség, ka
tasztrófavédelem, tűzoltóság, büntetés-végre
hajtás) közös toborzórendszert hozhatna létre.
Az anyag azonban meg sem említi mint hosszú
távra szóló és kidolgozásra méltó rendszert.
Célszerűnek tartottam volna az utasításban
utalni a minősített időszakban végzett esetleges
toborzási feladatokra is (dacára annak, hogy
akkor elsősorban a hadkötelezettség elve sze
rint kell végezni az MH kiegészítését). Nem esik
szó a toborzást segítő személyi nyilvántartás
rendszeréről (ami lehet a KGIR-rendszer, illetve
az azt kiváltó új személyi nyilvántartási rend
szer), hatékonyságának javításáról.

A T0B0RZAND0K KÖRÉNEK SZÉLESÍTÉSÉ

rint: „... a hadsereg értékekre, szimbólumokra
orientált, tradicionálisan intézményi jellege foko
zatosan utat nyit, illetve átengedi pozícióját a pi
aci mechanizmusokon és választhatóságon ala
puló foglalkozásjellegnek".5 Ennek tükrében
részben bizonyítottnak látom azt a korábbi meg
állapításomat, hogy a hivatásos haderő esetén
felmerül a fegyveres erő lakosságtól való elsza
kadásának veszélye.6
Előfordulhat, hogy a lakosság nem érez sors
közösséget hadereje iránt, az állampolgár „idő
vel elszokik" a hadviselés gondolatától, a hazá
val szembeni áldozatvállalástól, az áldozatkész
ség és az önfeláldozás érzései elhalványodnak,
a honvédelem erkölcsi alapja megrendül. Az or
szág, a haza fegyveres védelme össztársadalmi
feladatból részfeladattá, csak egy meghatáro
zott réteg (szervezet) feladatává válik.
Felmerül a haderő kasztosodásának lehető
sége, megszűnnek (beszűkülnek) azok az ér
zelmi kapcsolatok, amelyek az állampolgárokat,
a családokat ahhoz a haderőhöz fűzik, amely
ben hozzátartozóik szolgálnak. Emiatt csökken
társadalmi jelentősége, megbecsülése is. Ezzel
a megállapítással összecseng Szombath Csaba
ezredes doktori értekezésének azon megállapí
tása is, miszerint „... a honvédelem ügye a tár
sadalmi dialógus és integráció érdekében jelen
leg alkalmazott eljárások mellett kiszorul a
közbeszédből".''
Ugyan az irányelvekben az olvasható, hogy az
MH mint intézmény társadalmi presztízse magas,
de a felmérések, illetve a közbeszéd (ami ugyan
nem mérhető kategória, de valamit jelenthet) nem ezt mutatják. Görög István ezredes 2009-ben
készült doktori értekezésében olvasható felméré
sek szerint a kérdésre, hogy miért jelentkezett
szolgálatra, véleményem szerint igen riasztó ké
pet kapunk mind a jelentkezési hajlandóság,
mind pedig a honvédség mint foglalkoztató elfo
gadottságára, presztízsére vonatkozólag.8
Természetesen a táblázat adatait sokféle né
zőpont szerint lehet értékelni, értelmezni. Én az
adatsorokból azt látom, hogy folyamatosan
csökkennek azok az okok, amelyek a jelentke
zőt a honvédség felé terelték, terelik. A jó fizetés
miatti választás például majdnem a harmadára
esett vissza. Nem számít már annyira érdekes
munkának sem, és csökkent (ha nem is nagy
mértékben) a külföldi szolgálat csábító lehetősé
ge is. Kiveszőben vannak az ún. örömkatonák
is, akik szeretnek katonáskodni, és emiatt vá
lasztják ezt a pályát.
A jelzett jelentkezési hajlandóság (elsősor
ban a férfiak körében) nehéz és igen ellentmon
dásos helyzetet teremtett a toborzás területén.
Csak egyet lehet érteni azzal a megállapítással,
hogy a kedvezőtlen utánpótlási körülmények
csupán azért nem okoztak visszafordíthatatlan
helyzetet, mert közben folyamatosan nőtt a
„gyengébb nem” aránya a jelentkezettek és fel
vettek között. A folyamatos létszámcsökkenést

A 2008-ban elkezdődött gazdasági válság érzé
kenyen érintette a szerződéses állomány jelent
kezési hajlandóságát is.4 Ezzel összefüggésben
egy látszólag ellentmondásos helyzet alakult ki:
növekvő munkanélküliség mellett csökkenő,
esetleg stagnáló létszámú szerződéses jelentke
ző keresi fel a toborzóirodákat. Jelentkező ugyan
van, de amikor meghallja a feltételeket, a korláto
zásokat, majd az ezekért cserébe felkínált ellentételezést (illetmény stb.), kérdő és tanácstalan
mosollyal - bár jelentkezési szándékát megerősíti
- távozik. Távozik, de a rutinos toborzó már látja:
nem lesz belőle szerződéses katona. Mert itt van
az alapvető visszatartó tényező: az MH nem kínál
megfelelő juttatást a jelentkezőknek! Speciális,
magas szakértelmet követelő munkakörre se
Miért jelentkezett a szolgálatra?
gédmunkásnak megállapított bért kínálunk. A je
lentkező jogosan várná el leendő munka
(A felmérést Görög István készítette, a feldolgozás Dohai Pál munkája)
adójától a megfelelő ellentételezést, mi
2002
2004
2006
közben a munkaadó (természetesen az al
nem volt más munkahelye
40
27%
20
kotmányban megfogalmazott követelmé
jó a fizetés
50
30
5ÎTÎ
nyeknek megfelelően) arra is kötelezi leen
a külföldi szolgálat lehetősége
53%
43
45
dő munkavállalóját, hogy feladatát akár az
szeret katonáskodni
88%
49
45
élete feláldozásával is teljesítse.
érdekes munkának tartja
97%
71
65
Bár számomra fájó pont (ettől függet
hivatásos katona szeretne lenni
85%
66
lenül még igaz) az a megállapítás, misze
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(A felmérést Görög István készítette, a feldolgozás Dobai Pál munkája )
MH közel 20 százaléka
nő, akiknek 9 százaléka iskolai végzettség
2004
2006
2002
tisztként szolgál.
nyolc általános
6
22
0.6
Különböző tanulmá
70,7
34
szakmunkás
50
nyokban olvasható, hogy
45
25
28.2
az elmúlt tíz év alatt 30 érettségi
ezerről 300 ezerre nőtt a felsőfokú
15
3
0,5
katonai szolgálatot telje
100
összes
100
100
sítő nők száma a NATOban.12
A JELENTKEZŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGÉNEK ALAKULÁSA
Az egyik, többnyire katonanők által látogatott
tisztázom, mit értek a címben is jelzett „hátrá
fórumon egy hozzászóló azt írja, hogy ő bizony
nyos helyzetű csoporton”. Nos, szándékosan
kihasználja, hogy a női nemhez tartozik: „Mit is
nem használtam a „kisebbség” szót. Nem emlí
akarnak a katonanők? Szigort vagy engedmé
tem a cigány lakosságot mint kisebbséget, nem
nyeket? Mert az egyik csoport az előbbire, másik
MÓDSZEREK - MERÍTÉSI KÖZEG - LEHETŐSÉGEK
említem külön a különböző nemzetiségű magyar
pedig az utóbbira szavaz. ”
állampolgárokat sem.’1Csak a hátrányos helyze
Alighanem igaza van annak is, aki szerint a
Mielőtt folytatnám az előző gondolatmenetet,
tű kifejezést használom, ami olvasatomban azt
nagy gond az, hogy nincs egységes szabályo
célszerű kitérőt tenni és megvizsgálni: lehet-e
jelenti, hogy - egyebek mellett - hiányos az isko
(és ha Igen, vajon milyen közegből) növelni a je
zás. Személyes tapasztalatom is az, hogy sok
lai végzettsége, általános és szakmai műveltsé
lentkezők számát, illetve milyen célcsoportot ér
esetben a parancsnokok döntik el: egy katonanő
ge foghíjas, családi és baráti környezete kívánni
nek mennyire szabad „nőnek lennie” a seregben.
demes jobban „bombázni” az ajánlatokkal.
valókat hagy maga után. Vagyis kevés az esélye
De elmondható: bármely okból is választják a nők
Az irányelvek V. és VI. fejezetei pontosan és
általában a munkaerőpiacon, különösen pedig a
a katonai pályát, és bármilyen ideológia szolgál
szabatosan megfogalmazzák mind a célcso
hadseregben a beválásra.
portok körét, mind a toborzási módszereket. Az
alapul a nők befogadására a fegyveres testüle
Nos, a hátrányos helyzetűek célcsoportokon
tekbe, a nemzetközi gyakorlat is azt bizonyítja,
előbbiek gyakorlatilag felölelik a hatályos tör
hogy mind foglalkoztatáspolitikai okból, mind a
belüli arányának növelése elméletileg lehetséges.
vény adta korosztályokat, lebontva a megfelelő
demokrácia elveinek érvényesítése okán, a mo
És gyakorlatilag? Hiszen említettem: a felvételi kö
szintű állománycsoportra. Csakhogy úgy ér
vetelmények adottak, attól nem lehet eltérni.'5 A
dern hadseregeknek egyre nagyobb mértékben
zem, a feladat-meghatározás e tekintetben túl
jelenleg önkéntes (a jövőben remélhetőleg pro
kell számolni a katonanők alkalmazásával.’3
általánosra sikerült.9
fesszionális) haderő csak a megfelelő fizikai,
Az alcímben jeleztem, hogy a merítési közeg
Vajon mi a helyzet a toborzás területén? Kell-e
egészségügyi állapotú, megfelelően előképzett
és főleg van-e valamilyen nemek közötti megkü
ről, a jelentkezők körének bővítéséről kívánok írni.
jelentkezőket tudja alkalmazni. Ettől nem lehet el
lönböztetés? Gyakorlati tapasztalataim azt mon
Felmerülhet a kérdés: valóban van lehetőség a
tekinteni, mert annak a szervezet látja a kárát!
datják velem, hogy nincs, és mégis van. Hogy mi
bővítésre? És főleg: ezen kell gondolkodni? Hi
ez a látszólagos ellentét? Nos, amikor a női jelent
Számomra aggályos az olyan kezdeménye
szen a korosztályok adottak, a jelentkezés felté
kezőt a toborzók tájékoztatják a lehetőségekről és
zés is, hogy növeljük a „kisebbség, elsősorban
telei pontosan körülhatárolhatóak.10Ha ez így van,
a magyarországi cigányság" bevonását az MH
a feltételekről, akkor sok esetben eltúlzott követel
akkor miért merül fel ismételten az a kívánalom,
soraiba.'6 (Annál is inkább, mert néven nevezve
hogy ez vagy az a csoport kerüljön a figyelem kö
ményekről szóló példákkal próbálják elriasztani.
Csak akkor „enyhül” meg a toborzó, amikor látja,
az egyik kisebbségi népcsoportot, azt kiszakít
zéppontjába? Nyilván előfordulhat, hogy alkalma
hogy a potenciális szerződéses női katona eltö
ja, mintegy megkülönbözteti a többitől.) Az már
zunk pozitív diszkriminációt, de az csak a meg
egy másik kérdés, hogy a magukat cigánynak
kélt, megjelenése alkalmassá teszi a szolgálatra,
adott határok (követelmények) között lehetséges.
vallókat milyen módszerrel lehet és kell meg
érdeklődése őszinte: egyszóval látható, hogy
Nézzük például azt a tanulmányt, amely az
megfelel minden feltételnek. A beválás folyamatá
szólítani; körükben milyen marketing-módsze
aktivitás és a megtartóképesség javítását a kö
ban már csak a nemi sajátosságok teszik mássá
reket lenne célszerű alkalmazni azért, hogy je
vetkező négy fő irány mentén fogalmazta meg:'1
lentkezzenek, hogy vállalják a szerződéses ka
a folyamatot (egészségügyi vizsgálat, fizikai fel
- a nők szerepének és arányának növelése:
tonai szolgálatot.
mérés stb.). A kiképzés, a szolgálat során már
- a kisebbségek (elsősorban a roma lakos
Egyébiránt az iskolai végzettség területén je
más a helyzet, mint ahogy azt már említettem.
ság) nagyobb mértékű bevonása;
lentős javulás volt tapasztalható, amit a felmé
Van, aki elfogadja, hogy nincs megkülönböztetés
- a külföldiek megjelenése az MH-ban;
rés jól érzékeltet.
(szerencsére ők vannak többségben), de vannak,
- (valamint) a rendelkezésre álló pénzeszkö
Vajon beszélhetünk-e diszkriminációról, amely
akik visszaélnek női voltukkal.
zök bővítése a toborzási kapacitás növelé
esetünkben esetleg cigány honfitársainkat érhet
Sajnálatos realitásként kell tudomásul ven
sére.
né? Nos, ismét csak a tapasztalatomra hivatkoz
nünk, hogy a hadsereg - így az MH is - akkor
Nem célom, hogy egy választanulmányt írjak
hatok: pályafutásom alatt nem tapasztaltam,
mutat magasabb érdeklődést a női munkaerő
az említett publikációra. De úgy hiszem és val
hogy bármilyen módon is érte volna valamilyen
iránt, amikor a katonai pálya presztízse leszálló
lom, hogy a tudományos élet egyik legfonto
negatív megkülönböztetés akár a jelentkezőt,
ágba kerül. Túl azon, hogy nem vagyok híve a
sabb eszköze a lehető legjobb módszer kiérle
akár már a szolgálatot teljesítő roma szerződéses
szerződéses katonai szolgálat nemek szerinti
lésére a szakmai érvek ütköztetése, a vita. A vi
katonát. A feltételek azonosak, a megkívánt isko
megkülönböztetésének, jelen helyzetben éppen
ta, amely jelen esetben az előzőekben említett
ez a helyzet állt elő. Ez eredményezi a rendkívül
lázottság egyforma súllyal esik, esett latba. A
felvetések továbbgondolását is jelenti.
szolgálati körülmények nem adnak (nem is adhat
magas, 20%-os arányt. (Egy másik kérdéskör
nak) semmilyen diszkriminációt. A katona - kato
höz tartozik, hogy a katonanők milyen arányban
A NŐK SZEREPE ÉS ARÁNYA
na! A katonatársadalom nem a származási hely
töltenek be vezető beosztásokat. Az már legyen
zetet értékeli, hanem a teljesítményt, az őszinte
a képesség, az alkalmasság dolga!)
A nők hadseregek szervezeteiben történő alkal
séget, a bajtársiasságot, legyen az illető bárme
mazása a 20. század második felében általáno
A MAGYARORSZÁGI HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK
lyik hátrányos helyzetű csoport, netán nemzetiség
san elterjedt jelenség lett. Magyarországon 1945
ÉS A KÜLFÖLDIEK FELVÉTELE
tagja.’7 A jelentkezési előfeltételek megteremtése
után nyílt meg a katonai pálya a nők előtt. Ma az
nem a Magyar Honvédség feladata. De azok
A SZOLGÁLATRA JELENTKEZETTEK NEME
megszerzésében való közreműködése már elen
Sok esetben hivatkozók
gedhetetlen, részvétele célszerű.18
személyes tapasztalat
(A felmérést Görög István készítette, a feldolgozás Dobai Pál munkája )
Más a véleményem a külföldiek megjelenésé
ra, követett gyakorlatra.
2004
2006
neme
2002
Ezt teszem ez esetben
ről az MH-ban. E téren álláspontom kategorikus:
NEM! Lehet hivatkozni a külföldi példákra, lehet
is, hiszen több éven ke
88.3
82.5
férfi
87.9
resztül végeztem a tohivatkozni arra, hogy több ország volt gyarmata
borzói tevékenységet.
iról pótolja a hiányokat. Lehet hivatkozni - a ma
11.7
nő
12.1
17,5
De mielőtt folytatnám,
ga nemében dicsőséges - olyan külföldi szerep

a jelentős számban beáramló női munkaválla
lók elfedték, semlegesítették a hatások egy ré
szét. Görög István felmérésben ez igen jól látha
tó, hiszen a 2002. évi 12,1%-ról a szolgálatra je
lentkezett nők aránya 2006-ra 17,5%-ra emelke
dett. (Egy újabb keletű adat szerint ez az arány
már 20% körüli, ami nemzetközi összehasonlí
tásban is rendkívül magas.)
Ezzel a felvetéssel elérkeztünk ahhoz a pont
hoz, amikor fel kell tenni a kérdést: milyen módon
lehet bővíteni a jelentkezők körét? Még inkább
azt, hogy milyen módszereket lehet és kell alkal
mazni a jelentkezési hajlandóság növelésére?
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vállalásra, amely a korabeli honvédséget erősí
tette. Ezeket egyedi eseteknek tartom. Ebből vé
leményem szerint nem lehet azt a következtetést
levonni, hogy a krónikus létszámhiányt ily mó
don orvosolja a Magyar Honvédség.
Már említettem, hogy a hivatásos hadsereg
egyik negatív kísérőjelenségének tartom a társa
dalomtól való elszakadást, a hadsereg kasztoso
dását. Természetesen a megfelelő életkorban
végzett hazafias-honvédelmi oktatással, a hon
védelem érdekében végzett tevékenységgel ez a
veszély csökkenthető, megfelelő szinten stabili
zálható. Az elsősorban magyar állampolgárok
sajátjuknak érezhetik a haza védelmét, amit alap
elvként jogszabályaink is megfogalmaznak.19 De
ez a hazavédelem véleményem szerint már nem
mondható el a külföldről toborzott, elsősorban
más nemzet állampolgárairól. Jogszabályt lehet
változtatni, a körülményeket alkalmassá lehet
tenni arra, hogy bárki jelentkezhessen, de meg
ítélésem szerint ez a megoldás idegen a Magyar
Honvédség szellemiségétől. Az összehasonlítás
például a francia idegenlégióval pedig erőltetett
és teljességgel hamis képet ad.

A MÁSSÁG
Időről időre fellángolnak az egyén nemi identitá
sára, szexuális beállítottságára utaló másság
körüli viták. Bár ez a vita még nem érte el a hon
védséget és nyilván a jelen helyzetben nem ez
a legfajsúlyosabb kérdés, úgy gondolom érde
mes néhány gondolatban erről is véleményt for
málni. Hiszen várható, hogy bármikor nekisze
gezheti egy újságíró valamelyik katonai szerve
zet parancsnokának azt a kérdést: „És foglal
koztatnak-e homoszexuális katonát?" vagy „Mi a
helyzet a meleg jelentkezőkkel?”
Nem célom, hogy a jelenség szociológiai, tár
sadalmi hátterét elemezzem. Az sem célom,
hogy értékeljem a felvételi eljárás során alkalma
zott vizsgálatokat, a szűrések rendszerét. De jel
zem, hogy az egészségügyi-pszichológiai-fizikai
alkalmasságvizsgálatok végrehajtására vonatko
zó HM-rendelet nem tartalmaz semmilyen utalást
a nemi identitás vizsgálatára.29 (De nem is tartal
mazhat, hiszen az ellenkezne a hatályos törvé
nyekkel, EU-jogszabályokkal és irányelvekkel,
nem beszélve az alkotmányunkról...)
Az esélyegyenlőségi törvény kimondja, hogy
közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minő
sül az olyan rendelkezés, amelynek eredménye
ként egy személy vagy csoport valós vagy vélt
szexuális irányultsága, nemi identitása miatt ré
szesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint
amelyben más, összehasonlítható helyzetben le
vő személy vagy csoport részesül, részesült vagy
részesülne.2' Ez az idézett rész teljesen össz
hangban van azzal az EK Irányelvvel is, amely
szintén a hátrányos megkülönböztetést hivatott
kiküszöbölni. Az irányelv szerint közvetett hátrá
nyos megkülönböztetés akkor áll fenn, ha egy lát
szólag semleges előírás, feltétel vagy gyakorlat többek között - egy bizonyos szexuális irányultsá
gú személyt más személyekkel szemben hátrá
nyos helyzetbe hoz.22A már említett joganyagok
hoz szervesen kapcsolódik a honvédelmi minisz
ter utasítása is, amely világossá teszi, hogy nincs
helye az MH-n belül a hátrányos megkülönbözte
tésnek, sőt a parancsnokok részére meghatároz
za, hogy az állomány felkészítése során fordítsa
nak fokozott figyelmet az előítéletesség csökken
tésére, a másság elfogadására.23

58

2010/2

Fórum
Mindezek ismeretében úgy gondolom, hogy
nem lehet vizsgálni, megkülönböztetni szemé
lyeket másságuk miatt, rájuk is ugyanazon sza
bályok, felvételi követelmények vonatkoznak,
mint bármely más állampolgárra. Itt is hangsú
lyozom: a felvételi követelmények adottak, attól
nem lehet eltérni semmilyen irányba.
És végül egy zárógondolat, amely vonatkozik
mind a kisebbségi lét, mind pedig a másság
okán történő megkülönböztetésre. Mindkét eset
ben csak akkor lehetne a kérdéssel foglalkozni,
ha a katonának jelentkező személy kérdés nélkül
deklarálná etnikai hovatartozását, másságát.
Jogszabályaink egyértelműen tiltják az ez irányú
adatfelvételt, adattárolást. (A magam részéről
egyébként ezt a kérdéskört mesterségesen ger
jesztett problémának érzékelem.)

M l A TEENDŐ?*•
Mindenki ismeri, azt a Montecuccolinak tulajdoní
tott mondást, miszerint a háborúhoz három do
log kell: pénz, pénz, és pénz! Nincs ez másképp
a jelenben sem. A jelentkezési hajlandóság nö
veléséhez, a megtartáshoz elengedhetetlen a
megfelelő és versenyképes juttatások rendszere.
(Ez persze nem egyenlő csak a pénzzel, ami két
ségkívül fontos, de nem mindenható.)
Tekintsük át, milyen módszerek, lehetőségek
vannak, lehetnek a katonai vezetés kezében a
megfelelő jelentkező „csábítására”, a bent lévő
szerződéses állomány megtartására. Megítélé
sem szerint ezek lehetnek:
• a hatékony, a mindenkori körülményekhez
igazított külső és belső kommunikáció;
• olyan szervezeti kultúra és parancsnoki,
tiszti magatartásforma kialakítása, amely
elősegíti a megtartást;
• a megtartást elősegítő béren kívüli juttatási
rendszer;
• hatékony, állandóan naprakészen tartott
rekonverziós program;
• versenyképes illetmények.
Mielőtt bárki megjegyezné: igen, ezeket már
sokszor és sok helyen olvastam, hallottam, azt
kell, hogy mondjam: igaza van. Ezek azok a
„nagybani" feltételek, amelyek évek óta a köz
beszéd tárgyát képezik. Igazak, csak nem tör
tént e területen lényeges változás.
Nézzük például a kommunikációs tevékenysé
get! (Előrebocsátom: nem vagyok sem kommuni
kációs, sem marketingszakember. Jelen esetben
csak a józan észre és a tapasztalatra hagyatko
zom.) Szombath Csaba idézett doktori érteke
zésében a belső kommunikáció jelentőségéről ol
vasható: „a belső kommunikáció elégtelenségei
tovább mutatnak a szervezeten, részben megha
tározzák a haderő lakossági megítélését, és ezzel
összefüggésben társadalmi integrációját. Sajnála
tos módon a kilépőkről történő gondoskodás
kommunikációs támogatása rendkívül alacsony
színvonalú." Ez a nem kellően hatékony belső
kommunikáció is nehezíti a haderő társadalmi in
tegrációját. Ugyanakkor elmondhatjuk: nem kellő
hatékonysággal vesz részt a hadsereg (HM) a tár
sadalmi kommunikációs folyamatokban sem.
Nem jutnak el a honvédség hírei - kivéve persze
a bombasztikus, a bulvárszintű, negatív értékűe
ket - a lakossághoz. Márpedig ez által is csökken
a lakosság érdeklődése hadserege iránt.24
Nem növeli a honvédség imázsát az a napja
inkban tapasztalható, a bulvárosodás irányába
hajló médiajelenlét, amely jobbára civil szemé

lyeket (a mai szóhasználattal élve celebeket)
próbál megnyerni a honvédelem, a szerződé
ses haderő népszerűsítésére. A Dream Team
kapcsán (dacára annak, hogy tagjai az MH ka
tonái) inkább a pazarlás jut az állampolgár
eszébe, mintsem a kihívás, a férfias próbatétel.
A bulvármédiából megismert személyek elő
térbe állításával pedig joggal motoszkálhat az ol
vasó fejében a kérdés: vajon az MH-ban nincse
nek olyan katonák, akik felkészültségükkel, em
beri tartásukkal és tevékenységükkel pozitív ké
pet tudnának sugározni a honvédségről? Bizton
állíthatom, hogy vannak, és várják is, hogy meg
keressék őket. Nem elég az időközönként meg
rendezett falunapi téglatörő-bemutató - ennél
azért profibb módon kellene bemutatni az MH
képességeit. A katonák körében - de a honvéde
lem ügyét, helyzetét közelről szemlélő civilek so
raiban is - több olyan tiszt, tiszthelyettes neve ke
ring, akik szakmai tevékenységükkel, tudásukkal,
emberi-katonai magatartásukkal hírnevet vívtak
ki maguknak. Erre a közbeszédre csak „rá kelle
ne erősíteni”, ami véleményem szerint jóval hite
lesebb képet festene az MH-ról, a katonákról.
A jól megtervezett és megszervezett, majd leve
zényelt kommunikáció alapvetően meghatározza
és befolyásolja a toborzás hatékonyságát. Amikor
a felmérések azt mutatják, hogy a honvédség irán
ti érdeklődési index a 2002. évi 44 százalékpontról
2006-ra 38-ra csökken, minden pozitív hír, amely
eléri az állampolgárt, csak javíthat ezen.. ®
Maradva a korábban megfogalmazott, és a
jelentkezettek számának növelésére megjelölt
elveknél, feladatoknál, mi acélszerű a toborzás
nál? Véleményem szerint mindenekelőtt ponto
san meg kell fogalmazni, hogy milyen beosztá
sokra kell a toborzást végezni, melyek a beosz
tás betöltésének követelményei. Ennek alapján
el kell dönteni, hogy
- kihez kívánok szólni;
- a megszólított csoportnak vannak-e olyan
kulturális, viselkedési tulajdonságai, ame
lyek elhanyagolása, figyelmen kívül hagyá
sa meghiúsíthatja az erőfeszítéseinket;
- a végrehajtó állomány alkalmas-e arra, hogy
mindezeket figyelembe véve eredményesen
tudja a kiszemelt csoportot megszólítani, kö
rükben a toborzómunkát végezni;
- (és végül) rendelkezem-e azokkal az eszkö
zökkel, feltételekkel, amelyekkel eredmé
nyesen tudom a toborzást végrehajtani a ki
szemelt és megcélzott csoportnál.
Maradva a tanulmány témájánál, tervezzünk
meg egy toborzást! Keressünk 100 főt egy kép
zeletbeli észak-magyarországi lövészezredhez,
lövészbeosztásokra! Ismertek a beosztási köve
telmények és az előképzettségre vonatkozó el
várások. Ebből adódóan adott a lehetőség,
hogy célzott toborzást hajtsunk végre a katonai
szervezet környezetében levő megyékben. Miu
tán a szűkebb környezetben élők hátrányos
helyzetűeknek minősülnek, jelentős a magukat
romáknak vallók aránya, a toborzás módszerét
is ennek megfelelően célszerű összeállítani. A
cél tehát: eredményes toborzás végzése a ma
gukat romáknak valló csoport körében.
Itt most nem kívánok részletesen szólni azok
ról a marketingmódszerekről, amelyek megelőzik
a konkrét toborzást, illetve amit menet közben
kell folytatni. Csak néhány kérdést állítok a kö
zéppontba. Meg kell szólítanom azokat a poten
ciális roma szerződéses katonákat, akik alkalma
sak a tervezett beosztásokra. Az elképzelésem,
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hogy a felvételre tervezett létszám jelentős száza
lékát ebből a csoportból biztosítom, (ezáltal is
csökkentve a körzetben élő munkanélküliek szá
mát, biztos megélhetést adva több családnak).
A cél megfogalmazása után adódik a kérdés:
hogyan, milyen módszerrel lehet sikeresen
megszólítani őket? Hiszen nyilvánvaló, hogy a
roma lakosságnak, kisebbségnek mások a kul
turális hagyományai, a szociológiai körülmé
nyei, más az értékrendje. Sok esetben más sza
vakat kell használni annak érdekében, hogy
bennük a „honvédség” szó pozitív asszociációt
keltsen. De vajon ismerjük mi ezeket pontosan?
Készített-e már valaki szociológiai felmérést,
amelyre ilyenkor biztosan lehet támaszkodni?
Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt
mondom: anélkül, hogy megismerném az emlí
tett háttereket, nem lehet őket az eredmény re
ményében megszólítani, jelentkezésre bírni, de
ami még fontosabb: hosszú ideig megtartani a
szerződéses katonai szolgálatban. Ugyanakkor
ez a felmérés abban is segítene, hogy a végre
hajtó állományt alaposan fel lehessen készíteni.
Hasonló a helyzet az alkalmazott marketingmódszerek, illetve az alkalmazott eszközök kö
rének kiválasztásában is.
Összegezve: véleményem szerint addig nem
lehet eredményes toborzást végezni az említett
kisebbségben, amíg nem ismerjük meg hagyo
mányait, nem vagyunk tisztában kultúrájával,
egyedi attitűdjeivel. Addig a kitűzött célt sem tud
juk olyan szinten elérni, ami emelné a roma szár
mazásúak számát, arányát az MH-ban, amivel si
keres megtartási programot is végre tudnánk
hajtani. Megkockáztatom: talán ártunk is ennek a
nemes célnak, hiszen az előkészületlenül végre
hajtott toborzási folyamat sokakban csalódást
fog okozni, ami tovább csökkenti ebben a ki
sebbségben a honvédség elfogadottságát.
Fontos a célzott toborzás, hiszen a felméré
sek is azt mutatják, hogy - dacára a jövedelmi
viszonyoknak - még van esély azokat a csopor
tokat megszólítani, és eredményesen megszólí
tani, akik közül kikerülnek a jövő szerződéses
katonái. Béremelés hiányában természetesen a
honvédség kiegészítése a nem is oly távoli jövő
ben komoly problémát fog jelenteni. Azonban a
jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben, a munka
erő-feleslegből még felvehető a haderő számá
ra a hiányzó létszám. E kiegészítés mellett
azonban érdemesebb a potenciális szerződé
ses katonák egy másik szegmensét megcéloz
ni: a fiatalokat, a jelenleg még iskolai tanulmá
nyokat folytatókat. így zárul be az a kör, amely a
sikeres toborzást eredményezné.
A honvédelmi tárca 2002-ben egy sikeres moz
galmat indított a fiatalok körében, ami a 2005-ben
elindított Bevetés Klub néven és szervezetben ér
te el a csúcspontját. A klub saját weblappal, új
sággal rendelkezett, vetélkedősorozatokat rende
zett. A regisztrált klubtagok száma 2007-ben már
7000 fő fölé kúszott, így jó esély volt arra, hogy
olyan stabil adatbázis alakuljon ki, amelyből - már
célzott toborzással - a megfelelő időben biztosít
ható lesz az MH létszámigénye. Hiszen ezek a
klubtagok eléggé motiváltak voltak ahhoz, hogy
később munkahelynek válasszák a honvédséget.
Sajnos az adatbázis karbantartása elmaradt,
majd 2008-ban a tárca megszüntette ezt a hoszszú távú utánpótlást biztosító klubot. Hiánya véle
ményem szerint azonnal feltűnhetett, hiszen a tár
ca a kiadott Irányelvekben újra megfogalmazta
azt a kívánságát, hogy készüljön elgondolás a fi

atalok állampolgári, honvédelmi ismereteit bővítő,
az indirekt toborzást segítő ún. Katonasuli-program kiszélesítésére.
* * *
A társadalomban, a társadalmi környezetben
rendkívül gyors, dinamikus változások mennek
végbe. Az önkéntes haderőnek, a toborzásnak
követni kell ezeket a változásokat ahhoz, hogy

eredményes legyen, hogy meg tudja szerezni
és meg tudja őrizni munkavállalóit. Kérdés,
hogy a honvédelmi ágazat és a katonai szerve
zetek képesek-e és milyen időtávon tudják érzé
kelni a társadalmi környezetben végbemenő
rendkívül dinamikus változásokat. Vajon képe
sek-e megtalálni e szervezeti modell működte
téséhez szükséges intézményrendszereket,
módszereket és eszközöket? Képesek lesznek-e
azokat működtetni, alkalmazni? ■

1 Vilner Péter mk. ezredes-jobbágy Zoltán alezredes: A toborzás és megtartás egyes kérdései nemzetközi
összehasonlításban. Honvédségi Szemle, 2009/4. szám, pp. 34-40. (A továbbiakban: Vilner-Jobbágy)

2 A honvédelmi miniszter 66/2009. (Vili. 7.) HM-utasítása a katonai toborzás hosszú távú irányelveiről. (A to
vábbiakban: Irányelvek)
3 Például 2008-ban 778 fő szüntette meg szerződéses szolgálati viszonyát. A létszám 29%-a azonnal, a pró
baidő lejárta alatt, illetve 35%-a a szerződésének lejártakor. A legtöbben az év első negyedévében szüntet
ték meg, ami alátámasztja a „megélhetési szerződéses” réteg kialakulását is. Forrás: HM SZÉF КТО.
4 Nem csak a jelentkezési hajlandóság csökkent. Az ún. közigazgatási létszámstop érinti az MH katonai szer
vezeteit is. A kormány a 1127/2009-es határozatával korlátozta a költségvetési szervek - benne a HM és
szervezetei - létszámgazdálkodását. A végrehajtására kiadott HM-utasítás a szerződéses állomány feltölté
sét is csak korlátozással engedélyezte, miszerint nem vonatkozik a korlátozás „a szerződéses állomány fel
töltésére vonatkozó, 2009. július 15-ig megkezdett felvételi - ideértve ezen időpontig regisztrált jelentkezők
szerződéses állományba vételével kapcsolatos - eljárásokra". Véleményem szerint ez a korlátozás igen ér
zékenyen fogja érinteni az utánpótlást, a meglévő és a keletkező hiányok pótlását. Ismert, hogy a regiszt
ráltak mintegy 10%-a jut el a konkrét felvételi eljárásig. Ennek oka egyrészt az, hogy a regisztráltak jelentős
részének az MH nem tud beosztást felajánlani, másrészt a regisztrált jelentkező „nem mozdul el lakóhelyé
től". A rendelet, illetve az utasítás hosszabb távú hatálya a hiány drasztikus emelkedését jelentheti. (Lásd:
1127/2009. (VII. 29.) korm. határozat a kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó
egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről, illetve a honvédelmi mi
niszter 70/2009. (Vili.12.) HM-utasltása a kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó
egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről szóló 1127/2009. (VII.
29.) korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról.)
5 Ld.: Irányelvek, I. Bevezetés.
6 Dr. Földesi Ferenc: A tartalékos rendszerről. Honvédségi Szemle, 2008/11., pp. 34-37.
7 Szombaté Csaba ezredes: A Magyar Honvédség társadalmi integrációjának szervezeti kommunikációs as
pektusai az információs társadalom küszöbén (az 1997-2008 közötti időszakban). PhD-értekezés, ZMNE
2009. (A továbbiakban: Szombath_Cs.)
8 Görög István ezredes: A szárazföldi csapatok humánerőforrás-biztosítása és -fejlesztése a hadsereg moder
nizációs időszakában, különös tekintettel a szerződéses legénységi állomány biztosítására. PhD-értekezés,
ZMNE, 2009. (A továbbiakban: Görög i.)
9 Mondhatjuk persze, hogy irányelvekben ne fogalmazódjanak meg „aprópénzes” pontok, hiszen azoknak majd
a megfelelő szakmai munkaanyagban lesz helyük. De ismét meg kell jegyeznem: ezek az általános megfogal
mazások majd' minden esetben és évenként olvashatóak a különböző iránymutatásokban, irányelvekben - de
ezzel párhuzamosan, illetve ennek folyományaként nem történik továbblépés. Ugyanez vonatkozik a toborzás
módszereire is, vagyis a jelenleg alkalmazható marketing-módszerek megtalálhatóak a repertoárban.
10 2001. évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról,
A szolgálati viszony létesítésének feltételei, 41. § (1) „A szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján az
zal a 18. életévét betöltött, de 47 évesnél nem idősebb, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel vagy tar
tózkodási hellyel rendelkező, büntetlen előéletű, a rendfokozati állománycsoporthoz meghatározott iskolai
végzettségű (szakképesítésű), magyar állampolgársággal rendelkező személlyel létesíthető, aki a szolgá
latra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, és elfogadja egyes alkotmányos jogainak e tör
vény szerinti korlátozását.”
11 Vílner_Jobbágy
12 Csak összehasonlításképpen: az amerikai hadseregben 15 százalékos a nők aránya, a francia, holland,
belga hadsereg személyi állományának 10 százaléka nő, míg Olaszországban mindössze egy százalékos
a nők részvételi aránya a katonai pályán. A nők integrálásának folyamatában Szlovénia vezet, ahol a had
erő 40 százalékát teszik ki a nők, s jóval kevesebb ez az arány Izraelben - 32 százaléka hivatásos katona
nő -, ahol kötelező a nők sorkatonai szolgálata. (Vö.: Nincs kegyelem a nőknek a seregben, HVG, 2005.
április 26.)
13 Bolgár Judit-Siposné Kecskeméthy Klára: Nőket a hadseregbe?! Katonanők a NATO-tagállamok fegyve
res erőiben. Új Honvédségi Szemle
14 E tekintetben mérvadó az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, 61. § (1) E
törvény értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
15 Ez a követelménytámasztás olvasható ki az új humánpolitikai irányelvekből is, mely leszögezi: „A szerződé
ses legénységi állomány utánpótlásakor a szakképzettséggel, speciális képzettséggel, angolnyelv-ismerettel és gépjárművezetői ismerettel rendelkezők előnyben részesítése." legyen a fő szempont. 71/2009. (Vili.
19.) HM-utasítás: a Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének humánpolitikai irányelvei a 2009-2010
személyügyi évre II/2. pont,
16 Nem a jelen tanulmány témája annak vizsgálata, hogy milyen módszerekkel lehetne csökkenteni a hátrá
nyos helyzetet, hogy miként lehetne növelni ennek a népcsoportnak a beválási arányát. A módszerek kidol
gozásának több ága van, amelyek kapcsolódnak az oktatáshoz, a szociális és munkaügyi területhez és ter
mészetesen - jelen esetben - mint munkaadóhoz, a honvédséghez is. Az e szakterületeket irányító tárcák
együttesen tudják csökkenteni a hátrányos helyzetűek lemaradását.
17 Ezért is helytállónak tartom az országos rendőrfőkapitány véleményét miszerint „nem támogatja az etnikai alapú
polgárőrszetvezeteket sem; ha egy roma részt kíván venni a környezete védelmében, akkor erre a rendőrség
(A jegyzetek a 60. oldalon folytatódnak.)--------- ►

2010/2

59

