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Szilárd István

A NATO-hoz való felzárkózás egyik feltétele 
a szellemi kompatibilitás

Az integrálódás nagyon fontos feltétele az európai normákhoz való közeledés, amelyben a 
gazdasági, a jogi és az egyéb feltételek mellett meghatározó a szellemi szféra átalakulása 
is. Ennek a folyamatnak az eredményeként a közösség részeinek tevékenysége és kultúrája 
közelebb — szinkronba — kerül egymáshoz, s a közös gondolkodás, a szellemi tevékeny
ségek harmóniája révén hatékonyabbá válhat a társadalmi-gazdasági gyakorlat. A szerző 
a fegyveres erők területén négy összetevő keretében vizsgálja a szellemi kompatibilitást, 
mint a NATO-hoz való felzárkózás egyik fontos feltételét.

A Partnerség a békéért program a magyar 
védelmi rendszer egészére hatással van, 
amely érinti hazánk és a környező or
szágok katonai rendszereinek felkészíté
sét. A NATO-tagállamok gazdasági, po
litikai és kulturális környezete az ott 
élőktől megköveteli a megkülönbözte
tett színvonalú személyiségi értékeknek, 
valamint a társadalom demokratikus 
légköre és esélyegyenlősége szervezeti 
feltételeinek kialakítását, s a fegyveres 
erőktől is elvárja a szerves illeszkedést 
eredményező átalakulást.

A nyugati társadalmak fejlődésük fo
lyamán eljutottak az integrálódás magasabb 
fokára, így napirendi kérdéssé vált az Egye
sült Európa létrehozása, és ezzel párhuzamo
san a NATO kereteinek kiszélesítése. Figye
lembe véve a fejlett társadalmi beren
dezkedésű országok közötti integrációs 
lépéseket, megállapítható, hogy a társa
dalmi lét legkülönbözőbb területein, így 
a fegyveres erőknél és a nemzetbizton
sági politikában is mélyreható változá
sok indultak be, amelyek hatására pár

éven belül beépülhetünk a NATO szer
vezetébe, az európai biztonsági intéz
ményrendszerbe.

Az integrálódás csak akkor valósul
hat meg, ha képesek leszünk felzárkózni 
az európai normákhoz és teljesítjük az 
ezen normák által előírt követelményeket, 
illetve ha a szellemi szférában megindul 
az átalakulás, az értékek átrendeződése. 
Az értékek ebben az esetben az emberi 
minőséget jelentik, amelynek jelenlegi ál
lapota miatt lényegbeli különbség áll fenn 
a két országcsoport között. Az értékek kö
zött akkor szűnik meg a különbség, ha a 
társadalom tagjainak szellemi teljesítmé
nye és kultúrája társíthatóvá válik a nyu
gati országok szellemi, kulturális elemei
vel anélkül, hogy eközben elveszítenénk 
vagy sértenénk önállóságunkat, nemzeti 
értékeinket. Ezt nevezhetjük szellemi kom
patibilitásnak (összevethetőségnek). A 
szellemi kompatibilitás mint cél az élet 
minden területén, így a fegyveres erők 
esetében is teljesítendő követelmény, 
amely magában foglalhatja:
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— a vezetés, a tervezés és az együttmű
ködés szellemi értékeit, a kommuni
kációs készségei,

— az oktatás, a tudományos élet és a 
szellemi értékek adaptációját, áram
lását,

— a fegyveres erők szervezeti elemei
nek, működési rendjének, kiképzési 
rendszerének kapcsolódásait,

— az intézmény- és kapcsolatrendszert, 
a feladatokat.

A vezetés, a tervezés, az együttműkö
dés és a kommunikációs készség

A katonai vezetés évezredes hagyománya 
az egyirányúság, ami abból a felfogás
ból fakad, hogy a katona „speciális hadi 
eszköz". E felfogás értelmében a hierar
chiában a vezető egyrészt az elöljáró 
utasításainak, parancsainak végrehajtó
ja, másrészt elöljáró, aki az alárendeltet 
saját parancsaival hozza „mozgásba". 
Ezt a vezetőtípust nevezzük az ún. egy
személyi parancsnoki felelősséggel fel
ruházott katonai vezetőnek. Nyilvánva
lóan ez a felfogás a háborús vezetési fel
adatok teljesítésére inspirálja a békés kö
rülmények között lévő fegyveres erők 
vezetőit. A katonai vezetők felkészítése 
is ennek jegyében történik és jelenleg is 
ez a felfogás érvényesül a katonai aka
démiai vezetőképzésben.

Európában egyre kisebb a valószí
nűsége a háborúk azonnali kitörésének, 
ezért fokozatosan át kell térni a harcké
szültségi fokozatok fenntartását erősítő 
vezetői felfogásból az olyan hadsereg ve
zetésére, amely ugyan védelmi feladatok
ra készül, de békében. Ebből az is követ
kezik, hogy a katonai szervezet és tagjai 
között csak annyi korlátozó elemre van 
szükség, amennyi feltétlenül biztosítja a 
két állapot közötti átmenetet. Az amerikai 
hadseregben az évek folyamán kialakult

az a felfogás, amely szerint a katona 
„egyenruhás állampolgár", akit nem vet
nek alá a békeviszonyokat jelentős mér
tékben meghaladó korlátozásnak, mert az 
ellenszenvessé tenné a fegyveres erőket a 
belépni szándékozók számára.

A változás — tehát a háborús és a bé
kevezetés szétválasztása, a vezetők és a 
vezetettek kapcsolatában az együttműkö
dés megjelenése — a szociológiai és szo
ciálpszichológiai törvényszerűségek érvé
nyesülése irányába hat (a merev kézive
zérléssel szemben). Az egyszemélyi fele
lősség nem abszolutizálható az ilyen kör
nyezetben, ezért a cselekmény és a cselek
vő felelőssége nem válik elszakíthatóvá.

Az együttműködés a szellemi kompatibi
litás egyik eleme, amelyet a szociálpszicho
lógia tudományterületén csoportdinami
ka néven ismernek. A katonai vezetés szá
mára a csoportdinamika olyan gyakorlati 
folyamat, amelyben bizonyos csoportcé
lok elérése érdekében hasznosulnak az is
meretek, és megfontolás tárgyává lesznek 
a cselekvésbe bevont erők és eszközök. A 
csoport tagjainak cselekvését, konstrukti- 
vitását a belső összehangolódás vezérli, a 
vezető kontrollálja a folyamatokat, és csak 
elkerülhetetlen esetben avatkozik be a hu
manizmus elvének betartásával.

A katonai vezetés sajátossága béké
ben azáltal biztosítható, hogy a vezető és 
a vezetettek viszonyában egyrészt érvé
nyesül a kiadott feladatért viselt egysze
mélyi vezetői felelősség egyirányú hatása, 
ugyanakkor ebbe a folyamatba beépül a 
vezetettek együttműködési készsége, azaz 
a parancsnoknak meg kell tanulni folya
matosan kommunikálni beosztottjaival.

A katonai vezetés legfőbb sajátossága 
az, hogy a rendelkezésére bocsátott hu
mán erőket és eszközöket a háborús célok 
elérésére inspirálja. Ez a sajátosság béké
ben nem érvényesíthető. Békében egy ka
tonai vezetőnek a katonai szervezet min
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dennapjait biztosító anyagi, kiképzési, 
jogi, szociális, szabadidő-szervezési fel
adatait kell megoldani, ami nagymér
tékben hasonlítható egy kollégiumi ve
zető teendőihez. Erre azonban a katonai 
vezető nincs felkészülve és a képzés sem 
ad kellő biztosítékokat ellátásukhoz.

A katonai környezetben, mint min
den emberek által alkotott közösségben, 
igen nagy jelentősége van a kommuniká
ciónak. Ez főként a nyelvi kommunikáció 
megtanulásában és alkalmazásában igen 
fontos kapcsolódási terület. A nyelv a 
legtöbb interakcióban jelen van. A 
nyelvhasználat egyike azon dolgoknak, 
amelyek egyetemlegesen minden eddig 
ismert emberi kultúrában jelen vannak. 
A nyelv és a kultúra szoros kölcsönha
tásban van egymással. A dolgok elneve
zése és kategorizálása tükrözi, hogyan 
látjuk a világot. Azt is állíthatjuk, hogy 
a két országcsoport közötti különbség 
többek között a különböző nyelveken 
beszélő emberek különböző módon ki
alakult világképéből is adódik.

A kommunikáció a vezetési környe
zetben a katonatiszt nélkülözhetetlen 
eszköze. Ez egyrészt a saját beosztottja
ival való együttműködést garantálja, 
másrészt lehetővé teszi az együttműkö
dőkkel az egyeztetési, koordinációs fel
adatok zökkenőmentes végrehajtását. A 
kommunikáció minősége az alanyok 
műveltségi fokának függvénye. Napja
inkban, amikor a modem társadalmak 
bonyolult emberi viszonyai között kell 
tájékozódni és sokszor megoldhatatlan
nak látszó helyzetekben vezetni a kisebb 
közösségeket, továbbá amikor a modern 
eszközök használata nélkül nem lehet 
elképzelni a fegyveres erők működését 
és irányítását, elmaradhatatlan a magas 
minőségi színvonalú általános művelt
ség, a szakmai-mesterségbeli tudás és az 
intelligencia számonkérése a katonai ve

zetőktől. Ez pedig csak a jelenlegi kato
nai felsőoktatási rendszer teljes átalakí
tásával lehetséges. A katonai felsőokta
tás nemzetközi normák szerinti átalakí
tása lehetőséget biztosít az interperszo
nális kommunikációs gyakorlatok meg
szervezésére saját és idegen nyelven 
egyaránt. Az idegen nyelvű kommuni
kációs készség azáltal kap nagy jelentő
séget, hogy a magyar nyelv ritkasága a 
magyarokat kényszeríti a világnyelvek el
sajátítására. Jelenleg ezen a téren még rend
kívül sok pótolni valónk van. A legfelső 
szintű katonai vezetés nyugati nyelveken 
gyakorlatilag kommunikációképtelen, az 
első jelentősebb lépéseket tehát ezen a terü
leten célszerű megtenni, miközben ki kell 
alakítani az idegennyelv-oktatás rend
szerét, amely lehetővé teszi a különböző 
vezetési szinten lévők egyidejű nyelvi to
vábbképzését.

A Magyar Honvédség szellemi kap
csolódásához járulna hozzá, ha a hadmű
veleti és béketervezés módszereit és formáit 
közelítenénk a NATO-ban kialakult rend
szerhez. Itt feltehetően koncepcionális 
változtatásra lesz szükség. A jövő útja az 
lehet, hogy a NATO-tagországok törzse
iben és a vezérkari típusú továbbképző 
intézményeiben célirányos tapasz
talatcseréken, konzultációkon vennének 
részt a magyar vezérkar és a harcászati, 
a hadműveleti, valamint a békefelada
tok tervezését oktató tanszékek képvise
lői és az így felhalmozott ismeretek, ta
pasztalatok birtokában alakítanák ki az 
optimális megoldásokat a tervek és a 
tervezés összekapcsolódásához. E téren 
egyrészt a tervezők felkészítése, új mód
szerek meghonosítása, másrészt a terve
zés eszköz! feltételeinek kialakítása te
kintendő a változtatás irányainak. Az 
utóbbi közé a tervezés infrastruktúrája, 
a tervezési okmányok, az adatbázisok 
létrehozása, a tervezés során alkalma
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zott nyelvi sajátosságok érvényesítése, 
egyezményes jelek, rövidítések stb. kor
rekt használata sorolható. A tervezés és a 
tervek legfőbb szerepe az együttműködés 
megteremtésében és az országaink közötti 
kommunikáció fenntartásában van.

Az oktatás, a tudományos élet és 
a szellemi értékek adaptációja, áramlása

A szellemi összevethetőség záloga a 
képzési rendszerek közötti kapcsolatok, 
továbbá a korszerű felsőfokú oktatási 
formák meghonosítása. Az eddigiek so
rán a NATO-hoz való közeledést egyol
dalúnak tekinthetjük. A rendszerváltás 
óta magyar tisztek képzésére és tovább
képzésére a NATO bizonyos katonai in
tézményeiben került sor, ahol betekin
tést nyerhettek az Észak-atlanti Szerző
dés szervezeteinek működésébe, megis
merhették, érzékelhették a biztonsággal, 
a háborúval, a hadviseléssel kapcsolatos 
nézeteket (filozófiai felfogást), ismerete
ket, tapasztalatokat szerezhettek a béke- 
fenntartó tevékenységgel, a katonai szer
vezéselmélettel, a védelmi harceljárások
kal kapcsolatos újszerű kérdésekről.

A tudományos együttműködésre 
döntően a konferenciákon, szemináriu
mokon és a kutatási eredményekről szó
ló szakirodalom cseréjén keresztül kínál
kozott lehetőség, a katonai, a bizton
ságpolitikai, a béketeremtő és -fenntartó 
tevékenységek elméleti kérdései mellett 
a környezeti ártalmak globális problé
mái témákban. Mindezek serkentőleg 
hatottak a hazai hadtudományi gondol
kodásra, bár egy működő kapcsolat- 
rendszerről még nem beszélhetünk.

1991-től napjainkig összesen 360-an 
vettek részt különböző szintű tovább
képzéseken, tudományos közéleti prog
ramokban, ebből azonban csak mintegy 
100-an töltöttek huzamosabb időt a NATO-

országok tanintézeteiben szaktanfolya
mokon, és 135-en idegen nyelvi tovább
képzésen. Ezek az adatok azt tükrözik, 
hogy a NATO részéről figyelemre méltó 
kezdeményezések történtek, amelyhez ré
szünkről kellő aktivitással célszerű kap
csolódni. A NATO-országokban tanult is
meretek és módszerek elsajátítása és átvé
tele nagyon fontos a Magyar Honvédség 
átalakítása szempontjából, noha felelős 
beosztású személyek megkérdőjelezték 
ennek jelentőségét. Itt az ellentmondásos 
értékelés abból származik, hogy a magyar 
fegyveres erők még nem alakultak át eu
rópai mértékkel mérhető szervezetté, 
ezért a fejlettebb országokból hozott szel
lemi értékek még nem adaptálhatóak. 
Úgy tűnik nem kerülhető el a kormány- 
programban is megfogalmazott haderőre
form végrehajtása, mert a jelenlegi álla
potban lévő katonai szervezeti feltételek 
alkalmatlanok az európai biztonsági 
rendszerbe való integrálódásra.

A jövőben az oktatás területén két
irányú fejlesztési utat kell a magyar ka
tonai felsőfokú képzésnek megnyitni. 
Az első a hazai katonai felsőoktatás re
formjával valósítható meg, amely a ha
zai felsőoktatáshoz való közelítést, illet
ve a nemzetközi katonai felső szintű ve
zetőképző rendszerekkel való együtt
működést teszi lehetővé. A második a je
lenlegi tiszti és tiszthelyettesi alapkép
zés merev szabályozásának megszünte
tésével biztosítható, amely lehetővé ten
né bizonyos szakterületeken a külföldi 
alapképzést magyar hallgatók részére. A 
katonai felsőoktatási intézmény képzési 
struktúráját át kell alakítani logikus gra- 
duális és posztgraduális elemekből álló 
rendszerré. E feladat megoldása csak 
úgy biztosítható, ha a katonai felső ve
zetés — esetleg NATO-segítséggel — 
pontosan megfogalmazza igényét a had
erőreform utáni katonai szervezetek ve
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zetését végző tisztek, tiszthelyettesek 
személyiségi értékeire vonatkozóan. Te
kintve, hogy ez nem volt gyakorlat a 
Magyar Honvédség elmúlt, közel 50 
éves története során, ezért a polgári élet
ből, valamint a nemzetközi katonai kép
zési tapasztalatokkal rendelkezők köré
ből célszerű összeállítani egy katonai ve
zetői típusalkotó tudományos grémiu
mot, amelynek ajánlásait a katonai felső- 
oktatás szakértői képzési célokká, illetve 
tantervi feladatokká szerkesztenék. A 
hazai felsőoktatási törvényi előírások, 
valamint a NATO követelményeivel tör
ténő együttes megfeleltetés szükségessé 
tenné már most a katonai felső vezetés 
tehermentesítését e feladatoktól.

A szellemi összevethetőség terén 
még nagyon komoly hiányosságok van
nak a katonai felsőfokú képzés terén. 
Többen azáltal kívánják behozni a lema
radást, hogy néhány órás elméleti elő
adást tartanak az akadémiai képzésben, 
de a képzést alapjaiban nem változtatják. 
Ez csupán tüneti kezelés, a problémák 
elodázását jelenti. Látni kell, hogy a 
hallgatókban az ún. új szemléletmód 
azáltal nem alakul ki, hogy ismeretter
jesztő előadásokon tájékoztatást kapnak 
az európai biztonságpolitika és a Ma
gyar Honvédség irányítása kérdéseiről.

A szellemi kompatibilitást az okta
tás részéről azáltal lehet elérni, hogy a 
tiszti és tiszthelyettesi tanintézetek a kor 
követelményei szerinti, stabil általános 
műveltséget nyújtó tantárgyi oktatást 
végeznek, amelyre a tudományosan 
megalapozott szaktudást biztosító szak
képzés épül. Az oktatás terén az egyol
dalú ismeretbővítéssel szemben helyes 
arányban kialakított képzési struktúrát 
hozunk létre, amelyben az ismeretszer
zésnek, a problémamegoldásnak, az 
elemzésnek, a szintetizálásnak és értéke
lésnek egyaránt szerepe van, és ezt a ve

zetői feladatokra felkészítő személyiség- 
fejlesztő tréningek teszik teljessé. Az ok
tatásban mielőbb ki kell építeni és meg
felelő tartalommal megtölteni a hazai 
felsőoktatáshoz, valamint a nemzetközi 
felsőfokú képzéshez vezető természetes 
kapcsolatokat. Ez megvalósítható az intéz
mények kutatási együttműködése, a hall
gatók és az oktatók, valamint a tananyagok 
cseréje útján. A katonai személyiségi értékek 
kifejlesztése megkívánja a magyar és a 
nemzetközi hadtörténelem tapasz
talatainak feldolgozását és azok alkalmassá 
tételét a korszerű egyetemi (főiskolai) okta
tás részére. A katonatisztek és tiszthelyette
sek vezetőképzésében a napjainkban telje
sen hiányzó értelmiségi életformára való 
felkészítésnek kitüntető szerepet kell kap
nia, amely lehetővé teszi a katonai körül
mények közötti csoportszervező és irányí
tó készségek kifejlesztését, a szociális 
problémák hozzáértő kezelését, a demok
ratikus szellem kialakítását a rendtartás 
követelményeinek megőrzése mellett.

A NATO-hoz való közeledés másik 
lényeges eleme az oktatásban az idegen 
nyelvek használatára való felkészítés. A 
nyelvképzésben a NATO-országok eddig 
is óriási segítséget nyújtottak. Különös
képpen az angol, a francia és a német 
nyelvtudás színvonalát kell emelni, hi
szen a jelenlegi nyelvismereti szint és a 
nyelveket használni tudók köre még kí
vánni valót hagy maga után.

Az elmúlt években a hazai katonai 
felsőoktatási intézmények idegen nyelvi 
tanszékei által szervezett nyelvi képzés
ben alap- és középfokú nyelvvizsgát 
mintegy 3000 fő, felsőfokú nyelvvizsgát 
közel 500 fő abszolvált. Az így megszer
zett nyelvismeret csak részben segíti elő 
a NATO-országok tagjaival való szabad 
nyelvi kommunikációt, ezért a jövőben 
sokkal határozottabb lépést kell tenni e 
téren. A probléma megoldására „a béke
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partnerségi program" egyéni felajánlá
sai között idegen nyelvi képzési köz
pont létrehozását vállaltuk, amelynek 
szervezése folyamatban van, és remé
nyeink szerint 1995. szeptember elsejével 
korlátozott létszámmal megkezdi az oktatást.

A békepartnerségi katonai nyelvi 
képzési központ a NATO fegyveres erői
nél alkalmazott nyelvi standardok, az 
ENSZ békefenntartó műveleteinek és a 
fegyverzetcsökkentési feladatok ellenőr
zésének lexikáját oktatja, továbbá megte
remti a feltételeit egy magasabb szintű 
posztgraduális katonai vezetői képzés
nek, amely a hadseregek demokratikus el
lenőrzése által kialakuló helyzetekre ké
szíti fel hallgatóit a NATO-ban alkalma
zott angol és francia nyelven. A szellem- 
i kompatibilitás egyik számottevő eszköze 
lehet a képzési központ, amely azáltal is 
egyedülálló, hogy regionális jellegű, azaz 
a környező országok hadseregei számára 
is lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy 
tisztjeiket elküldjék hozzánk tanulni. En
nek nem  elhanyagolható hasznát az adja, 
hogy így is erősíthetjük az egymás iránti 
bizalmat és a személyes kapcsolatokat.

Az oktatás mellett a tudományos te
vékenység terén is megfogalmazódnak az 
új típusú feladatok. A kutatások szerve
zésekor a kiindulás: megtalálni az 
együttműködés lehetőségeit. Ugyanak
kor a kutatók fontos feladata azon prob
lémák megoldásának keresése, amelyek 
a magyar fegyveres erők kompatibilitá
sát segítik elő. Itt a haditechnikai fejlesz
tés mellett a társadalom- és humántudo
mányi kutatásokban nélkülözhetetlenek 
az eredmények. Amíg azonban a hadi- 
technikai fejlesztés nagymértékben a 
külföldi segítségnyújtás függvénye, te
hát kész produktumok átvételére korlá
tozódik, addig a társadalom- és humán- 
tudományi kutatások hazai végzése 
semmivel nem helyettesíthető. A fegy

verzetek és haditechnikai eszközök, il
letve ezek alkalmazása a humán szférá
ban a fogadókészség szempontjából je
lent nagymértékű változtatásokat. A ka
tonai vezetéstudományi kutatásoknál fi
gyelembe kell venni a stratégiai szemlé
letmód és az ember szerepének felérté
kelődését, továbbá az adatfeldolgozás és 
az adatátvitel robbanásszerű felgyorsu
lását. A társadalomtudományok kutatási 
feladatai: a globális társadalmi változá
sok hadseregre gyakorolt hatásaira, a 
személyiség értékeinek feltárására és 
leghatékonyabb kihasználására, a had
sereg és a társadalom interakcióinak 
szabaddá tételére, a katonai szociológiai 
egységek belső törvényszerűségeinek 
vizsgálatára irányulnak. A kutatások 
eredményeit a NATO-hoz való közele
dés szempontjából is vizsgálni kell, és 
fel kell mutatni azokat a bizonyítékokat, 
amelyek minden szempontból befolyás
sal lehetnek a döntéshozókra. A kutató
munkában már napjainkban is fellelhe
tők a nemzetközi kapcsolatok, de ezek 
csak a kezdetet jelentik, mivel egyre szé
lesedő együttműködés útján végezhet
jük kutatásainkat, amely a sokoldalú 
kapcsolatrendszer egyedüli záloga.

Akár a katonai felsőoktatásra, akár 
a hadtudományi kutatásra tekintünk, 
mindkét esetben fontos a szellemi érté
kek adaptációja és az értékek áramlása. 
Ennek infrastrukturális feltételei rendkí
vül költségesek, ezért ezeket csak foko
zatosan lehet megteremteni. De addig is 
amíg ez teljesen nem alakul ki, a meglé
vő eszközhátteret fel kell mérni, és jól 
megfogalmazott koncepció alapján meg 
lehet kezdeni az infrastruktúra rend
szerszervezését. Ebből a szempontból a 
tudományos könyvtárak, az adatban
kok, Illetőleg az információfeldolgozás 
és az adatátvitel képezhetnék a jövőben 
kiépülő nagyrendszerek alapját.
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A fegyveres erők szervezeti, működési 
és kiképzési kapcsolódásának 
szellemi feltételei

A  haderőreform lehetővé tenné a haza 
védelmét szolgáló rendszer kiépítését. 
Ehhez a feladathoz célszerű kidolgozni 
egy olyan védelmi koncepciót, amely 
nemcsak a magyar területvédelmet, ha
nem az európai biztonsági rendszerbe 
való integrálódást is feltételezi. A kon
cepció megfogalmazása tehát rendkívül 
sokoldalú egyeztetés alapján, a társada
lom minden rétegét képviselő érdekelt 
bevonásával történhetne meg. A nem
zetközi biztonsági szempontok a hazai
ak összevetése után veendők figyelem
be. Ebben az érdekegyeztető folyamat
ban olyan szellemi értékek mozgósításá
ra van szükség, amelyek a későbbi 
együttműködésre való felkészülést is 
szolgálják.

A katonai szervezetek működése a béke- 
és a háborús feladatokra felkészülés je
gyében történik. Ez maga után vonja an
nak belátását, hogy akár a béke-, akár a 
háborús feladatokra való készenlétet, a 
harcképesség szinten tartását a NATO- 
tagállamok hadseregeiben érvényes nor
mák szerint célszerű biztosítani. A ma
gyar katonai szervezetek személyi állo
mányában tudatosítani kell azt, hogy a 
feladatok a haza védelmét szolgálják, 
ami akkor is elsődleges cél, ha ezt egy 
több országra, térségre kiterjedő katonai 
biztonsági rendszer keretében valósítjuk 
meg. Soha nem szabad eszmeileg felad
ni honvédelmi céljainkat, ám az is két
ségtelen, hogy ez nem érhető el a véden
dő terület lakosságával való szoros kap
csolat, valamint a kontinens integratív 
biztonsága nélkül.

A katonai szervezetek szellemi felké
szítése a kiképzési feladatok maradéktalan 
teljesítésének elvével való azonosulás nél

kül kudarcra van ítélve. A kiképzési fel
adatok programozásakor szem előtt kell 
tartani azokat a normatívákat, amelyek 
a NATO-tagországokban érvényesek, il
letőleg azok változásait. Miközben a ki
képzés terén is teljesen új struktúrák ki
alakítása van napirenden, a kiképzési 
feladatokra a költségvetési eszközök 
nincsenek biztosítva. Ez azonban nem 
jelentheti azt, hogy a katonai kiképzés 
átalakítása ne történjen meg. Az új ki
képzési feladatokat folyamatosan cél
szerű kidolgozni, a programokat, terve
ket pedig a NATO kiképzési előírásai
nak figyelembevételével elkészíteni és 
ahol lehet, az alegység-egység szintű ál
talános katonai vagy törzskiképzési fel
adatokat már most begyakorolni.

Az utóbbi időben a békepartnerség 
programjában, valamint a békefenntar
tási missziókban való magyar részvétel 
indokolttá tette, hogy a csapatkiképzés
ben angolul és franciául, esetleg néme
tül beszélő katonák vegyenek részt, ami 
az ilyen típusú katonai szervezeteknél a 
nyelvismeret szinten tartását is feltétele
zi. Ezt a feladatot a békepartnerségi ka
tonai nyelvképzési központ az idegen 
nyelvi távoktatás megszervezésével biz
tosíthatja. A törzskiképzésben fokozato
san lehet áttérni a NATO-ban használa
tos harci, vezetési, beszámolási okmá
nyok vezetésére, térképek használatára, 
illetőleg az egyezményes jelek és rövidí
tések alkalmazására. A szellemi kompa
tibilitás szempontjából nagyon fontos a 
NATO-tagállamok hosszú évek alatt ki
alakított interperszonális törzstevékeny
sége és a személyiség pozitív értékeit 
kondicionáló törzsmunka módszereinek 
elsajátítása, amely alkalmassá teszi a 
magyar vezető törzseket is az összes ha
ladó és hatékonyságot eredményező té
nyező befogadására.
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A szellemi összevethetőség intézmény
es kapcsolatrendszere és a feladatok

Mint minden paradigmaváltás, így a 
haderőreform is feltételezi az átalakulás 
folyamatait elemző, befolyásoló intézmé
nyeket, amelyek a változó tényezők 
mindegyikére vonatkozóan előre vetítik a 
kívánatos haladási irányt. Ezért a szellemi 
átalakulási folyamat nem nélkülözheti az 
intézmények tevékenységét. A fegyveres 
erők integrációra való alkalmassá tételét 
törvényalkotási szinten az Országgyűlés 
Honvédelmi Bizottsága, a végrehajtó ha
talom szintjén a kormány köteles a ren
delkezésére álló eszközökkel elősegíteni. 
A Honvédelmi Minisztérium — mint álla
migazgatási szervezet — egyrészt a tárca 
részére biztosított eszközök felhasználását 
felügyeli, másrészt megfogalmazza és 
számon kéri azon feladatok teljesítését, 
amelyek nélkülözhetetlenek az átalakulás 
szabályozott végigviteléhez. A fegyveres 
erők szellemi kompatibilitását garantálják 
a HM főosztályai által elkészített progra
mok, általános feladatmegfogalmazások, 
valamint a feladatok végrehajtásának fel
ügyelete.

A HM által megfogalmazott irány
elvek alapján az МНР kidolgozza a végre
hajtás terveit, és megszervezi a feladatok 
végrehajtását, amelyről időszakonként kö
teles beszámolni a feladatszabónak.

A feladatok végrehajtása a katonai 
szervezetekben, kiképzőbázisokon, a ka
tonai felsőoktatási intézményekben, va
lamint a békepartnerségi katonai nyelv- 
oktatási központban történik.

Az intézmények horizontális és ver
tikális kapcsolatai a hagyományos rend
szerben, illetve egyes speciális feladatok 
vonatkozásában új kapcsolati formák
ban ölthetnek testet. Az új kapcsolati 
formák lehetnek állandóak (például: a 
képzési és kutatási intézmények hazai

és külföldi kapcsolatai vagy a vezető
irányító szervezetek fokozatosan kiépü
lő kapcsolatai) és lehetnek ideiglenesek 
(például: az együttműködésben végre
hajtott gyakorlatokban részt vevő kato
nai szervezetek közötti kapcsolatok).

A kapcsolatok rendszerszerű szerve
ződésének üteme attól is függ, hogy a 
kapcsolódó tényezők képesek-e a szellemi 
korlátok felszámolásával egy időben, a 
kölcsönös érdekek alapján tevékenykedni.

A következőkben a szellemi kompa
tibilitás területeinek áttekintése alapján 
három időszakra bontva, tézisszerűen 
összefoglaljuk azokat a feladatokat és 
rendszabályokat, amelyek végrehajtására, 
illetve foganatosítására fel kell készülni.

1.) Rövid távú feladatok:

— a vezetés szerveinek átalakítása, illetve 
új vezetési módszerek kidolgozása;

— az új tudományos eredmények fel
mérése és adaptációja a vezetői 
struktúrában;

— a béke- és a háborús vezetési feladat- 
típusok szétbontása, ezek szabályo
zóinak kidolgozása;

— a nyelvi továbbképzési tervek, a 
kommunikációfejlesztő továbbkép
zés kidolgozása;

— továbbképzés biztosítása a NATO által 
felajánlott képzési lehetőségek szerint;

— a NATO-képzési intézmények képzé
si programjainak feldolgozása;

— a békepartnerségi katonai nyelvkép
zési központ felállítása;

— a katonai felsőoktatási intézmények 
megfeleltetése a hazai felsőoktatási 
követelményeknek;

— tudományos programok egyeztetése, 
az együttműködés lehetőségeinek ki- 
szélesítése;

— a kiképzési feladatok normatív ada
tainak egyeztetése;
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— együttműködési gyakorlatok meg
szervezése;

— a szellemi kompatibilitás szervezeti 
kereteinek kialakítása.

2.) Középtávú feladatok:

— a katonai vezetés környezetében ér
vényesítendő tényezők működésé
nek vizsgálata, a feldolgozott ered
mények közreadása;

— az együttműködés szellemi feltétele
inek bővítése a vezetők és a szakér
tők bevonásával (konzultációk, ta
pasztalatcserék szervezése);

— az idegen nyelvi távoktatás kialakítása;
— a beiskolázási terv kidolgozása a 

hosszú távú személyi fejlesztési és 
utánpótlási elképzelések alapján;

— a hazai katonai felsőfokú képzés tar
talmának kibővítése a NATO-tan- 
anyagok alkalmazásával angol és 
francia nyelven;

— a katonai vezetőképzés személyiség- 
fejlesztő tréningjeinek teljes felépíté
se, működtetése;

— a nyelvképzési központ működésének 
biztosítása maximális kapacitással;

— a nyelvképzésben teljeskörűen alkal
mazandó a NATO STANAG—6001- 
es követelményrendszer;

— a katonai felsőoktatási intézmények 
alkalmassá tétele nagyobb létszámú 
külföldi hallgató oktatására;

— a külföldi graduális képzésben szer
zett diplomák honosításának kidol
gozása;

— középtávú fejlesztésekkel összefüggő 
kutatási projektekben való részvétel;

— a katonai kiképzési programok teljes 
kidolgozása a NATO kiképzési nor
mái alapján;

— nagyobb katonai törzsek együttmű
ködési vezetési gyakorlatainak meg
szervezése;

— a szellemi kompatibilitás intézményei
nek teljes körű rendszerré alakítása;

— a képzési és kutatási infrastrukturális 
háttér teljes kiépítése.

3.) Hosszú távú feladatok:

— a magyar katonai vezető típusának 
kialakítása, valamint a személyiségi 
értékek szinten tartása a képzési és 
továbbképzési rendszer működteté
sével;

— a tisztek és tiszthelyettesek vezetői 
készégének rendszeres fejlesztése ha
zai és külföldi intézményekben, illet
ve külföldi tisztek és tiszthelyettesek 
fogadása hasonló célból;

— közös vezetéselméleti és vezetéstu
dományi fejlesztő programok szerve
zése, a béke- és a háborús vezetés 
gyakorlatának tudományos elemzé
se, értékelése;

— a kommunikációs rendszerek euró
pai szintű működtetése;

— a külföldi és a hazai katonai felsőok
tatási intézmények és kutatási bázi
sok kapcsolatainak állandósítása;

— oktatók, hallgatók, kutatók és tan
anyagok cseréje;

— a hivatásos tisztek teljes állományá
nak, a tiszthelyettesek nagy részének 
kommunikálóképes idegennyelv-is- 
meret biztosítása;

— a hosszú távú fejlesztési programok 
kidolgozását elősegítő tudományos 
programok rendezése, a kutatási 
eredmények adaptációja és adatátvi
tele, infrastrukturális rendszerének 
teljes kiépítése;

— a hazai katonai felsőoktatás nemzet
közi akkreditációjának biztosítása;

— a katonai szervezetek önálló kapcso
latépítésének biztosítása a külföldi 
katonai szervezetekkel, amely a köl
csönösség elvén alapul és a magyar 
katona nemzetközi elismerését von
hatja maga után;

— a katonai kiképzés társításának tel
jessé tétele.
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