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Szakmaiság – erkölcs – etika 

E hármas követelményrendszer maradék-
talan teljesülése nélkül ma aligha beszél-
hetünk demokratikus berendezkedésû ál-
lam fegyveres erõinek kötelékében szolgá-
latot teljesítõ tisztrõl. Az állam különleges
feladatok ellátásával bízza meg a tiszteket.
A különlegesség természetesen nem csak
a veszélyességben nyilvánul meg. Ilyen
munkát számos más szakma képviselõi is
végeznek: rendõrök, tûzoltók, búvárok,
nem ritkán mentõsök, manapság pedig
már fekete öves minõsítéssel nem rendel-
kezõ általános iskolai tanítónõk is... Az ál-
lam politikai céljainak közvetlen szolgálata
az, ami ebben az értelemben a különleges-
séget jelenti. No meg az, hogy legyen szó
bármilyen feladatról, a végrehajtás egy se-
hol másutt nem ismert hierarchikus rend-
ben, egy csak erre a közegre jellemzõ sza-
bályok és elvárások szerint történik.

A misztifikálás szándéka nélkül sorolunk
fel néhány olyan sajátosságot, amely jelen
dolgozat szempontjából különös fontos-
sággal bír. Kevés olyan szakma van:

– amelynek képviselõi elfogadnák azt a
durván leegyszerûsített elvet, miszerint a
sereg gyakran nem várja el tõled, hogy
megértsd a miértet, hanem csupán azt
várja, teljesítsd a feladatot; 

– ahol a vezetõk tekintélyét és jogkörét a
szabályok és elõírások ennyire megfel-
lebbezhetetlenül deklarálnák, illetve vé-
denék, mint a fegyveres erõkben; 

– ahol az íratlan általános és helyi normák
– nem ritkán az írott szabályokon is túl-
menõen – olyan keményen érvényesül-
nének, mint a fegyveres erõkben; 

– ahol a tradíciók és jelképek olyan megha-
tározó szerepet töltenének be a minden-
napi életben, mint a fegyveres erõkben; 

– ahol a morál az eredményességet oly
mértékben befolyásolná, mint a fegyve-
res erõkben; 

– ahol a bajtársiasság – rendfokozattól és
beosztástól függetlenül – olyan komo-
lyan befolyásolná az együttes munkát,
mint a fegyveres erõkben; 

– ahol a vezetõk ismeretei, képességei
olyan mértékben és olyan közvetlenül
befolyásolnák a feladatok végrehajtásá-
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NEMZET ÉS BIZTONSÁG  2008. DECEMBER

nak sikerét, illetve a végrehajtók életkilá-
tásait, mint a fegyveres erõkben; 

– ahol az élet elvesztésének valószínûsé-
ge a feladatok végrehajtásának kötele-
zõen kalkulálandó eleme. 
Olyan szakmáról beszélünk tehát, amely

mûvelõitõl megköveteli a valamennyi inno-
vativitással kevert engedelmességet, a lo-
jalitást, a szervezettel és a közösség külön-
bözõ szintjeivel való teljes azonosulást, a
mások iránti felelõsségérzetet, természete-
sen annak mindennapos gyakorlati kifeje-
zõdéseivel együtt, illetve gyakorlásának el-
fogadott eleme az önfeláldozás. 

Ezek után nem túlzás kijelenteni, hogy az
a szakember, aki ilyen közegben képes
eredményesen tevékenykedni, vezetõi fel-
adatokat hatékonyan ellátni, az a sajátos
képzés és nevelés terméke. A tiszt tehát
produktum, amit elõ kell állítani. A „hozott
anyag” természetesen alapvetõen befolyá-
solja a végeredményt, ezért sok szempont-
ból sem mindegy, kibõl akarunk tisztet fa-
ragni. Noha a szempontrendszer korról kor-
ra változott, és gyakran nem tükrözte a va-
lós igényeket, a kiválasztás a „tisztcsinálás”
folyamatának mindenkori elsõ eleme volt.

Ma már természetes, hogy a haderõ nem
óhajt pénzt, idõt és energiát vesztegetni
olyan emberek felkészítésére, akik a gyakor-
latban nagy valószínûséggel nem állják
majd meg a helyüket. Leegyszerûsítve: nem
elég erõsek, nem elég bátrak, nem elég
okosak, nem elég jó szervezõk és vezetõk.
Lehetnek persze hangsúlyosnak tûnõ ellen-
érvek is: nem minden tiszt vezetõ, vannak
specialisták, technikai, adminisztratív fel-
adatokat ellátók stb. Erre a felvetésre ad
meglehetõsen frappáns, és napjaink gya-
korlatával egyre inkább igazolt választ az
amerikai tengerészgyalogosok egyik alapel-
ve: egy tengerészgyalogos lehet éppen pi-
lóta, gépkocsivezetõ vagy szakács, elsõsor-
ban és mindenekfölött azonban lövész. 

Magyarán minden egyenruhásnak – ak-
tuális feladatától függetlenül – ismeretek,
készségek és képességek meghatározott
körével kell rendelkeznie ahhoz, hogy elég
jó legyen az egyenruha viselésére. Ez a kí-
vánalom maradéktalanul érvényes minden
tisztre, szolgáljon bármilyen rendfokozat-
ban, lásson el bármilyen beosztást. Az
oktatás–nevelés–szocializáció folyamatá-
ban erre kivételesen nagy hangsúlyt kell
fektetni. Nem véletlen, hogy a tisztképzés
módja és intézményrendszere Julius Cae-
sar óta minden fegyveres erõ szervezésé-
nek egyik központi kérdése. A „kövess és
tedd, amit én” módszerétõl nem minden
nehézség nélkül jutottunk el Nassaui Já-
nos herceg kadétszázadain keresztül a
modern, de bizonyos hagyományokat se-
hol nem nélkülözõ katonai tanintézetekig. 

A mai tisztképzõ intézmények – fõiskolák,
egyetemek, akadémiák – a modern de-
mokráciákban kevés kivétellel az állami fel-
sõoktatási rendszer részeként, vagy az ab-
ban mûködõkkel egyenrangúnak elismert-
ként tevékenykednek. Korszerû ismeretek-
kel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelke-
zõ tisztek és civil szakemberek tudomá-
nyosan megalapozott módszerek szerint
oktatnak az új szakmai követelményeket
mindenkor figyelembe vevõ képzési prog-
ramokban. Van azonban ezeknek az intéz-
ményeknek egy sajátos többletük is a pol-
gári tanintézetekkel szemben: nem csupán
tudást adnak át, készségeket és képessé-
geket fejlesztenek, hanem a személyiség-
jegyeknek a szervezet által kívánatosnak
tartott elegyét is ki kell alakítaniuk. Ez az
oka annak, hogy minden, a katonaság ké-
pességeit és a védelmi szféra egészének
teljesítõképességét hangsúlyozottan szem
elõtt tartó ország fegyveres ereje – termé-
szetesen erõs kontroll alatt – maga gon-
doskodik tisztjeinek képzésérõl, az után-
pótlás biztosításáról. 
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A fegyveres erõk elsõdleges szerepe a
tisztképzésben az igény pontos megfogal-
mazása, hogy ti. egy adott poszt betölté-
sére milyen tudással, készségekkel és ké-
pességekkel rendelkezõ tisztet akar kapni.
A tisztképzésnek – csakúgy, mint az orvo-
sok, jogászok, matematikusok vagy éppen
óvónõk képzésének – nincsenek deklarált
nemzetközi standardjai, mégis találunk ál-
talános jegyeket, függetlenül attól, hogy a
klasszikus, de ma már csak ritkán emlege-
tett angolszász vagy porosz metódust al-
kalmazó országokról van-e szó. 

Az „ésszerû ráfordítás – legnagyobb ha-
szon” elvének figyelembevételével a fegy-
veres erõk elsõsorban a szükségleteiket
határozzák meg, hiszen nincs értelme
olyan ismeretek átadásának és olyan ké-
pességek kialakításának, amelyeket a je-
lölt talán sohasem vagy csak hosszú évek
múltán alkalmazhat. A haderõ ebben az
esetben a következõ alapkérdéseket kell,
hogy feltegye: Mire akarom használni a
tisztet?  Mi az a tudás-, készség- és ké-
pességszint, amely e feladatok ellátását
biztosítja? Mindehhez milyen „alapanyag-
ra” van szükségem?

A feladat végrehajtására alkalmas intéz-
ménynek ebbõl már el kell tudnia dönteni,
hogy milyen „bemenõ” feltételeket szab-
jon. Az esetek túlnyomó többségében a ki-
választás egyes – elsõsorban fizikai és
mentális vonatkozású – szempontjait is a
haderõ határozza meg. Ha igazán gyakor-
latias, naprakész, azonnal alkalmazható
ismereteket birtokló tisztet kíván kapni,
még az oktatói állomány egy részét is biz-
tosítja, hiszen egy aktív parancsnoki vagy
speciális beosztást ellátó tisztnél senki
nem ismeri jobban a pályakezdõk tenniva-
lóit. Ennél nem kevésbé fontos, hogy a
fegyveres erõk ezeken a tiszteken mint
mintákon keresztül közvetítik sajátos etikai
és morális elvárásaikat. Az oktatási–neve-

lési feladatok eredményes elvégzéséhez
persze anyagi és tárgyi feltételek – pénz,
infrastruktúra, oktatási eszközök stb. –
szükségesek, amiket a védelmi költségve-
tés biztosít, figyelembe véve a képzési
igények, a gazdaságosság és a költség-
hatékonyság harmonizációjának elvét. A
többi viszont már a tanintézet dolga! Azt
azonban soha nem feledhetjük, hogy a
„tisztcsinálás” nem lehet eredményes az
inspiráló és majdan befogadó közeg állan-
dó jelenléte és indirekt közremûködése
nélkül. Ez adja azt a pluszt, amit a szakma
pályaszocializáció néven emleget. 

Napjaink magyar tisztképzése 

A magyar katonai felsõoktatás történelmi
mértékkel mérve nem túl hosszú históriája
a koncepcionális, intézményi, valamint az
irányítási–vezetési rendszert érintõ, gyak-
ran be sem fejezett változtatások véget
nem érõ sorozata. A Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem – amelynek mûködése,
nem ritkán pedig a puszta létezése is he-
ves vitákat váltott ki az elmúlt évek során –
paradoxnak tûnõ módon éppen akkor szü-
letett, amikor a magyar fegyveres erõ radi-
kális redukciók következtében mind a sze-
mélyi állományt, mind a szervezeti eleme-
ket, mind a technikai eszközöket tekintve a
rendszerváltás elõtti méretének töredékére
zsugorodott, miközben a korábbiaknál is
komolyabb képességhiányai alakultak ki. 

A három katonai fõiskola és az egyetemi
rangú katonai akadémia több fázisban zaj-
ló és hosszú évekig tartó integrációja során
a fentebb említett változtatások szinte
mindegyikére sor került. Példaként néhány
alapkérdés! Már a rendszerváltás elsõ hó-
napjaiban vita bontakozott ki arról, hogy a
katonai tanintézeteknek az oktatás mellett
legyen-e nevelõ funkciója is.  A csökkenõ
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képzési igényekhez képest magas kapaci-
tások leépítése milyen megoldásokat tesz
szükségessé? Kell-e egy önálló egyetem,
vagy „megvásárolhatók” a fiatal diplomá-
sok? Milyen oktatási intézményrendszer
biztosítaná leghatékonyabban a hadtudo-
mány gondozását? Maradjon-e a vezérkar
fõnökének hatáskörében a tanintézetek fel-
ügyelete, vagy emeljék ezt a jogosultságot
miniszteri szintre – vagyis a szakma vagy a
civil kontroll egyik elemeként a politikai
döntéshozó gyakoroljon-e közvetlen fel-
ügyeletet a tiszti utánpótlás képzése felett?

Végül megszületett a döntés, és 1996-
ban létrejött a Zrínyi Miklós Nemzetvédel-
mi Egyetem, amely – sikeresen akkreditál-
tatva magát – az ország egyetlen integrált
katonai felsõoktatási intézményévé vált.
Az egyetem teljesen új környezetben volt
kénytelen bizonyítani létjogosultságát. Él-
vezte azt a védõernyõt, amelyet a fenntar-
tó honvédelmi minisztérium a – minden év-
ben csökkenõ összegû, de garantált –
költségvetési támogatás biztosításával
nyújtott számára, így nem kellett a polgári
felsõoktatási intézményekhez hasonlóan
napi harcot vívnia a fennmaradásért, noha
az oktatott és kibocsátott létszámhoz vi-
szonyítva – az idõrõl idõre megismétlõdõ
leépítések és átszervezések ellenére –
még hazai összevetésben is egyedülálló-
an nagy oktatói és oktatásbiztosító, kiszol-
gáló létszámmal mûködött. Több telephe-
lyen mûködve, komoly technikai hátteret
felhasználva, hallgatóinak különleges – és
különlegesen sokba kerülõ – szolgáltatá-
sokat nyújtva igen „drága” intézménynek
bizonyult. Azt persze Magyarországon
még nem sikerült kiszámolnia senkinek,
hogy a tisztképzésben mi az optimális „ár-
érték” arány, vagyis reális ráfordításokkal
mûködik-e egy katonai tanintézet. Ha elfo-
gadjuk azt a tételt, hogy vannak az átlag-
nál drágább, komoly infrastruktúrát és

gyakorlati elemeket igénylõ képzések – or-
vos, mérnök, repülõgép-vezetõ stb. –, ak-
kor azt is el kell fogadnunk, hogy a tiszti
alapképzés, amennyiben felsõoktatási ke-
retek között zajlik, ezek közé tartozik. Így
aztán az egyetem gazdaságos vagy gaz-
daságtalan mûködtetését firtató kritikák és
viták nagy részét merõben akadémikus-
nak kell tekintenünk. 

Mindeközben a hadrendbõl kikerült in-
tézménynek a védelmi szférában koráb-
ban kivívott pozíciója folyamatosan gyen-
gült. Kibocsátott hallgatója egyre távo-
labb került legnagyobb felhasználójától,
a Magyar Honvédségtõl, ugyanakkor a
képzés gyakorlati elemei tekintetében
egyre inkább rászorult a katonai szerve-
zetek anyagi, technikai, logisztikai és
személyi támogatására. Ennek következ-
tében mûködési rendjét már nemcsak az
oktatás logikája határozta meg, hanem a
haderõ õt támogató, biztosító csapatai-
nak éves feladatterve is. Az eszközök,
gyakorlóterek, biztosító és kiszolgáló ál-
lomány igénybevétele minden egyes
esetben komoly egyeztetések tárgya lett,
amelyek minden féltõl nagyfokú kompro-
misszumkészséget követeltek meg. 

A költséghatékonyság részben termé-
szetes, részben a már említett szervezeti
és mûködésbeli problémákból fakadó
alacsony foka, a nem kis részben rákény-
szerített különállás, valamint a szférán
belüli intézményes és személyi kapcsola-
tok átalakulása okán a nemzetvédelmi
egyetemet rendkívül éles kritikák érték.
Jóllehet sokan látták, hogy a problémák
jelentõs része az említetteknél jóval ösz-
szetettebb, és kezelésük nemcsak az
egyetem, hanem gyakran a tárca lehetõ-
ségeit is meghaladta, az erre irányuló lé-
péseket meglehetõsen lassan és hullám-
zó intenzitással tették meg. Nyilvánvaló-
an nem elsõsorban az említett szereplõk
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hibája volt például, hogy a felsõoktatási
törvény elõírásai miatt csökkent az intéz-
mény struktúrájának és a képzés metodi-
kájának rugalmassága, vagyis lassan el-
veszítette azt az adaptációs képességet,
amelynek minden katonai tanintézményt
jellemeznie kell. Történt ez akkor, amikor
nemcsak megszaporodtak a nemzetközi
környezetben végzett missziós feladatok,
hanem jellegük is gyorsan változott.

Ennek mintegy egyenes következménye
lett, hogy az új harcászati és mûveleti szin-
tû eljárások tananyagba illesztése lelas-
sult, begyakorlásukra pedig egyre keve-
sebb lehetõség nyílt. Az ismereteket köz-
vetíteni képes szakemberek oktatásba tör-
ténõ bevonása részben a törvényi elõírá-
sok és az akkreditációs szempontok, rész-
ben pedig az oktatók és csapatoknál szol-
gáló tisztek elõmeneteli rendje közötti kiál-
tó különbségek miatt szinte lehetetlenné
vált. Az alapképzésben, tehát a leginkább
gyakorlatorientált szinten oktatók rotáció-
jára nem kínálkozott lehetõség. Egyértel-
mûvé vált, hogy az oktatói tevékenység
messze nem szerves része, meghatározó
jelentõségû állomása a még mindig csak
nyomokban létezõ tiszti karriermodellnek.
Az a gyakran megfogalmazott, nem túlsá-
gosan egyetembarát vélemény tehát,
hogy az intézmény folyamatosan öregedõ
oktatói állománnyal dolgozik, amely elsõ-
sorban elméleti ismeretekkel rendelkezik,
de gyakorlati tapasztalatai – ha egyáltalán
voltak – már elavultak, a felületes szemlé-
lõ számára nehezen volt cáfolható. 

Az össze nem hangolt kettõs – a felsõok-
tatási törvényben rögzített, illetve az okta-
tók és hallgatók jogállásáról szóló törvény-
ben meghatározott – követelményrend-
szernek való megfelelés kényszere, amely
az adott körülmények között intézményt és
fenntartót egyaránt megoldhatatlan fel-
adatok elé állított, szinte elsikkadt a sze-

mélyi alkalmasságot és a gazdasági mû-
ködési környezetet elemzõ vélemények és
állítások özönében. 

Ez a csak kis túlzással kikényszerítettnek
nevezhetõ bezárkózás részben következ-
ménye, részben okozója lett annak a folya-
matnak, amely az egyébként is sok szem-
pontból alacsony mobilitású magyar tiszti-
karon belül is különös erõvel  „kötötte rög-
höz” a hivatásos állományú oktatói kart,
konzerválva ezzel az aktív idegennyelv-tu-
dás, a korszerû harcászati és mûveleti is-
meretek és a vezetõi gyakorlat egyre hatá-
rozottabban jelentkezõ hiányát. Így már
érthetõ, hogy az egyetem érdemben nem
lehetett résztvevõje a katonai képzést foly-
tató intézmények nemzetközi együttmûkö-
désének sem. A hallgatók cseréje nem
volt kiterjedt és rendszeres, ráadásul nem
érintett érdemi létszámot. Ugyancsak nem
beszélhettünk az oktatók cseréjérõl, ven-
dégoktatók rendszeres alkalmazásáról, il-
letve ilyen természetû kapacitások híján a
nemzetközi kutatási programokban való
tényleges részvételrõl. Ezeket a gondokat
inkább csak elfedte, semmint megoldotta
az évenkénti rendszerességgel ismétlõdõ,
nemzetközi szinten végrehajtott logisztikai
és híradó gyakorlatok rendszere. A részt
vevõ hallgatók és oktatók általánosan elis-
mert teljesítménye többnyire a speciális
célfelkészítés hatékonyságát dicsérte,
nem pedig a képzés általános színvonalát. 

Az egyetemnek gyakorta felrótt, aránya-
it tekintve magas oktatói létszám az egyre
csökkenõ beiskolázási létszámok miatt je-
lentõs szabad kapacitást feltételezett, amit
azonban minden határon túl természete-
sen nem lehetett csökkenteni. Noha az
alacsony hallgatói összlétszám miatt több-
nyire kis létszámú tanulócsoportokat kel-
lett kialakítani, az egyes szakterületek évi
néhány fõs utánpótlási igénye következté-
ben a csoportok száma viszonylag magas
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maradt. Így, noha az oktatók kapacitáski-
használása széles spektrumban ingado-
zott, a speciális képzettségû oktatókat
hosszú távon mégis célszerûnek látszott
megtartani. Részben a szabad oktatói ka-
pacitás, részben a felsõoktatási intézmé-
nyek talpon maradásért folytatott versenye
tette szükségessé a költségtérítéses kép-
zések beindítását. Ez késõbb újabb prob-
lémák forrásává vált, hiszen – annak elle-
nére, hogy az innovatív megoldás a civil
képzési piacon is sikeresnek bizonyult, te-
hát egyfajta jövõképet jelenthetett – a hon-
védelmi tárca joggal kérdezhette, hogy az
általa finanszírozott humán és infrastruktu-
rális kapacitások ilyen célú igénybevétele
mennyiben szolgálja a szféra közvetlen ér-
dekeit. Majd egy évtizede okoznak komoly
feszültségeket az egyetem és a mûködési
költségeket alapvetõen biztosító Honvé-
delmi Minisztérium viszonyában a tisztá-
zatlan pénzügyi elszámolási és nyilvántar-
tási módszerek, amelyek miatt hosszú
idõn át elkülöníthetetlenek voltak a köz-
ponti finanszírozásból, illetve a saját bevé-
telekbõl származó, a mûködtetésre, fenn-
tartásra, fejlesztésre és a személyi kiadá-
sokra attól függõen juttatott összegek,
hogy azokat az ösztöndíjas vagy az ön-
költséges képzésre fordították-e.

Persze az sem javította a helyzetet, hogy
az önköltséges képzési programok intenzív
fejlesztése, a belsõ erõforrások igénybevé-
telének módja és mértéke azt a látszatot
keltette, mintha a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem alapfeladata – a honvéd-
tisztek képzése és továbbképzése – háttér-
be szorult volna a polgári hallgatók intéz-
ményi bevételt is jelentõ oktatása mögött. A
felfutó polgári képzéssel szemben a folya-
matosan csökkenõ, majd 400 fõ környékén
stagnáló ösztöndíjas hallgatói létszám, a
felsõoktatási törvény elõírásainak érvénye-
sülése következtében „összesimuló” civil

és katonai képzés, a hajdani fõiskolai tradí-
ciók és módszerek gyors eltûnése a hivatá-
sos oktatói állományt is bizonytalanná tette,
nem is beszélve a korábban parancsnoki
jogkört gyakorló vezetõ állományról.

A nemzetvédelmi egyetem – a fenntartó
jogkörét érintõ néhány sajátosság figyelem-
bevételével – teljes mértékben a felsõokta-
tási törvény által meghatározott intézmény-
nyé vált. Ezzel viszont – tekintet nélkül a ka-
tonai képzés nyilvánvaló sajátosságaira –
olyan elvárásoknak kellett megfelelnie,
amelyek a speciális képzést folytató intéz-
mények esetében valójában ellene hatnak
annak, hogy maradéktalanul teljesíthetõk
legyenek a különleges jellegbõl fakadó igé-
nyek. Ezek az elvárások – jóllehet, minõsé-
get kellene tükrözniük – valójában csak ge-
nerális összehasonlításra adnak alkalmat.
Ilyen például a tudományos fokozattal ren-
delkezõ oktatók száma és aránya, az okta-
tói fokozatok megoszlása, az oktatók és
hallgatók, s ugyanígy az oktatók és oktatás-
biztosítók aránya, az egy hallgatóra jutó
képzési költség, az egy diplomára esõ költ-
ség stb. Ezzel a minden határon túlmenõ
igazodással azt értük el, hogy az intézmény
rugalmassága és reagáló képessége, fõ-
ként a humán erõforrás oldaláról, erõsen
korlátozottá vált. 

A problémákat a bolognai rendszerre va-
ló átállás sem oldotta meg. Az egyetem az
országban az elsõk között akkreditáltatta
alap- és mesterszakjait, valamint sikeresen
regisztráltatta doktori iskoláit, vagyis hihe-
tetlenül gyorsan teljesítette a lineáris képzé-
si rendszerre történõ átállás nem csekély
követelményeit, a katonai képzéssel kap-
csolatos gondjai azonban nem oldódtak
meg. Az új követelmények szigorúan sza-
bályozzák a megszerzendõ kreditek szá-
mát, a kreditértékû foglalkozások jellegét és
arányát, ezért a rendszer nem igazán támo-
gatja a nagy gyakorlati foglalkozásigényû
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tiszti alapképzést. Ezen túlmenõen a fenn-
tartó számára egyre kevésbé volt elfogad-
ható a magas költségvetési támogatás,
melynek döntõ részét a személyi kiadások
és az oktatási telephelyek mûködtetési költ-
ségei vitték el, miközben a csapatok a kibo-
csátott tisztek használhatóságával kapcso-
latos kifogásaikat hangoztatták. 

Noha egyes mutatók tekintetében a nem-
zetvédelmi egyetem elõkelõ helyet foglalt el
a felsõoktatási intézmények rangsorában –
ilyen volt például az informatikai háttér vagy
a katonai vezetõi szakra jelentkezõk száma
és felvételi pontszáma –, szakmai elismert-
sége továbbra is alacsony szintû maradt,
amit az egyetemek több szempont alapján
készített összevetése is évrõl évre tükrözött.
Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az
egyetemen belül keveredtek a demokrati-
kus intézményi mûködtetési szabályok a
katonai szervezetek irányítására és vezeté-
sére vonatkozó elõírásokkal és módszerek-
kel, nem ritkán durván sértve a katonai eti-
ka íratlan és írott normáit, hátráltatva mind a
napi operatív, mind a hosszú távú stratégiai
feladatok hatékony végrehajtását. E kettõs-
ség eredményeként az ösztöndíjas hallga-
tók képzése egyre többet veszített katonai
jellegébõl, ami már veszélyeztette a tiszti
szocializáció eredményességét is. 

Új irányok

A fentiek következtében 2005–2006-ra két,
egymásnak gyökeresen ellentmondó ál-
láspont alakult ki a tisztképzés mikéntjét il-
letõen. Az egyik megközelítés egy integ-
rált nemzetvédelmi–rendvédelmi egyetem
létrehozását vizionálta, a másik pedig ko-
molyan foglalkozott annak lehetõségével,
hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem valamely polgári egyetem karaként
mûködjön tovább, a speciális katonai is-

mereteket pedig diplomások számára
szervezett tiszti alaptanfolyamokon adják
át. Ehhez képest jelentõs szemléletbeli
változást jelentett a fenntartói jogokat gya-
korló honvédelmi miniszter 2007. évi dön-
tése, amely szerint jelentõs, létszámcsök-
kentést is eredményezõ szervezeti átalakí-
tásokkal, a költségvetési támogatás üte-
mes csökkentésével együtt járó újfajta
gazdálkodási szabályokkal, valamint rend-
kívül nagyarányú rekonstrukció eredmé-
nyeként kialakított egy telephelyes mûkö-
dési renddel az egyetem továbbra is foly-
tathatja tevékenységét, mint a Honvédelmi
Minisztérium egyetlen felsõoktatási intéz-
ménye. 

A feladatszabás egyik legfontosabb ele-
me az volt, hogy az egyetemnek a polgári
hallgatók oktatása, illetve a társszervek
számára folytatott képzési programok mel-
lett a Magyar Honvédség igényeit az eddi-
gieknél jobban figyelembe vevõ, a koráb-
binál gyakorlatiasabb, korszerûbb tiszt-
képzést kell folytatnia mind az alap-, mind
a mesterszakokon. Ezen túlmenõen az in-
tézménynek képesnek kell lennie a külön-
bözõ típusú elõmeneteli és továbbképzõ
tanfolyami képzések lebonyolítására. A
szervezeti átalakításokra, az új gazdálko-
dási rend kidolgozására, illetve a Hungá-
ria körúti telephelyen való mûködés feltét-
eleinek megteremtésére az intézmény ve-
zetésének mindössze tíz hónap állt rendel-
kezésére, hiszen a 2008–2009-es tanul-
mányi évet már az új rendszerben kellett
megkezdeni. Ehhez a feladathoz a tárca
saját költségvetésébõl példa nélküli nagy-
ságú támogatást, mintegy 3,8 milliárd fo-
rintot különített el, melynek felhasználását
szigorúan és folyamatosan felügyelte. 

Nyilvánvaló volt, hogy az elmúlt években
végrehajtott katonai oktatási reform, amely
a szervezeti struktúra racionalizálását (pl.
a kétkaros egyetemi szervezet létrehozá-
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sát), a párhuzamos oktatói kapacitások
megszüntetését, a tanszékek számának
radikális csökkentését, az állandó állo-
mány jelentõs létszámcsökkentését ered-
ményezte, önmagában nem jelentett teljes
megoldást a fentebb felsorolt problémák-
ra. Az új oktatásszervezési intézkedések
bevezetése – így az óranormák növelése,
az óratartási kedvezmények csökkentése,
az összevont elõadások számának növe-
lése –, valamint az egységes logisztikai el-
látás rendszerének kiépítésére tett lépé-
sek is csak részben orvosolták a bajokat.
Az egyetem költségvetési támogatása
2004 és 2007 között mintegy 30 száza-
lékkal csökkent, aminek elsõdleges eleme
az állandó állomány létszámának csök-
kentése volt, hiszen a személyi juttatások
és azok járulékai tették ki a mûködési költ-
ségek majd 70 százalékát.

A 2007-ben megválasztott rektor – nem
kis látens belsõ ellenállás mellett – dolgoz-
ta ki a tárca elvárásainak megfelelõ intéz-
ményfejlesztési stratégia alapelveit, ame-
lyeket a miniszter által megbízott vezetõi
karral, illetve a funkcióban maradt válasz-
tott vezetõkkel kívánt érvényre juttatni. A
kitörési pontok az alábbiakban fogalmaz-
hatók meg.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
temnek fejlõdése érdekében komoly para-
digmaváltáson kell keresztülmennie. Az
esetenkénti piacosítással kiegészülõ köz-
vetlen kormányzati függõséget fel kell vál-
tani az önigazgatás, a piacképesség és a
professzionalizmus újszerû integrációjá-
val. Ehhez több, hazai és nemzetközi szín-
téren egyaránt zajló változás ad alapot.
Egyrészt a bolognai elveknek megfelelõen
átalakulóban van az európai felsõoktatási
rendszer, ezen belül a hazai felsõoktatás.
Másrészt – a NATO-transzformációhoz il-
leszkedve is – kibontakozóban van a ké-
pességalapú professzionális haderõ, illet-

ve átalakulni látszik az európai tisztképzés
egész rendszere. Éppen ezért a szakmai-
ság, az újonnan meghatározandó egyen-
súlyok és a piacképesség követelményei-
nek összehangolásával az egyetemnek a
radikálisan megváltozott körülmények kö-
zött is képesnek kell lennie az értékmegõr-
zésre, értékteremtésre, illetve azoknak a
hagyományoknak a megtartására, ame-
lyek eddig is kiemelkedõ pozíciót biztosí-
tottak számára úgy a hazai felsõoktatás
rendszerén belül, mint a haderõ teljesítmé-
nyeinek megalapozói körében. Az egye-
tem vezetése az új egyensúlyokat az aláb-
biakban határozta meg:

– gyakorlati orientáció – elméleti igé-
nyesség;

– megrendelõi igények – aktív forrásbiz-
tosítás;

– hatékony adminisztráció – versengõ
önmenedzselés;

– a „kritikus tömeg” biztosítása a felsõok-
tatás piacán – profiltisztítás, profilkiteljesítés;

– versenyképes tudás – összehasonlít-
ható élet- és munkafeltételek;

– vezetõi kezdeményezés – végrehajtói
kreativitás;

– intézményes, pozíciókhoz kötött fele-
lõsség – kollektív kontroll.

Ezek ugyan nem kötõdnek kizárólago-
san valamely képzési területhez, de az
egyenruhás hallgatók képzésének kiemelt
jellegét, illetve a többciklusú képzés és a
katonai oktatás sajátosságai közötti össz-
hang megteremtésének szükségességét
több ponton is hangoztatják. Alapelvként
kell kezelni, hogy a magyar tisztképzés
önmagán túlmutató nemzeti érték, törté-
nelmi okoknál fogva az önmagát védelem-
re szervezni képes magyar államiság
egyik elengedhetetlen eleme, a magyar
társadalom jogos biztonságigényének és
a nemzeti érdekérvényesítésnek az ország
nemzetközi kapcsolataiban jól érvényesít-
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hetõ biztosítéka. Ennek következtében kü-
lönös súlyt kell helyezni az itt képzett tisz-
tek nemzeti elkötelezettsége erõsítésének
és a modern európai értékek felvállalásá-
nak egységére. Szakmai szempontból ki-
emelt figyelmet kell fordítani azon stratégi-
ai, mûveleti és harcászati szintû feladatok
végrehajtásában való részvételi képessé-
gek erõsítésére, amelyek a nemzeti bizton-
ságpolitikák intellektuális megalapozottsá-
gából, az Európai Unió és az Észak-atlan-
ti Szerzõdés Szervezete saját, valamint jö-
võbeni közös oktatási programjaiba való
bekapcsolódásból, a tagállamok szakértõi
hálózatában történõ szerepvállalásból, vé-
gül, de nem utolsósorban pedig a haderõk
transzformációjából következnek. 

Evidencia ma már, hogy egy egyetem a
meglévõ képességek szinten tartásával
nem játszhat a puszta túlélésre, hanem na-
gyon alaposan meg kell vizsgálnia, hogy
milyen módon és milyen irányba fejleszti
képességeit. A magyar felsõoktatásról az
elmúlt másfél évtizedben egyre többször
fogalmazták meg, hogy mennyiségi szem-
pontoktól vezérelt tömegtermelés jellemzi.
A hallgatókért folytatott verseny kellõen át
nem gondolt, hosszú távon fenntarthatat-
lan, a munkaerõpiacon alacsony értéket
képviselõ képzések indítására kényszeríti
az intézményeket. Bevételt ugyan termel-
nek, segítik a talpon maradást, de kizsige-
relik az oktatókat éppúgy, mint az infrast-
ruktúrát, az érdemi fejlesztéshez elegendõ
forrást pedig csak a legritkább esetben
biztosítják. Folyamatos kényszer alatt tart-
ják az intézményt, hogy bõvítse képzési kí-
nálatát, de nem adnak biztosítékot a minõ-
ség megõrzésére és fejlesztésére. 

Van persze egy másik út is, amely az
elõbbinél lassúbb, komolyabb humán és
infrastrukturális befektetéseket igényel és
kitolja a megtérülés idejét, de minõséget
produkál. A nemzetvédelmi egyetem mint-

egy tíz éven át az elsõ utat követte, és min-
den nehézség ellenére elismerten komoly
eredményeket ért el. Olyan képzéseket
honosított meg, amelyek, mintegy mono-
póliumot biztosítva az intézménynek, csak
itt folynak. Ez a pozíció azonban sokáig
nem védhetõ. Eljött az ideje annak, hogy a
mennyiségi szempontú fejlesztéseket fel-
váltsák a minõségi, az elitképzés folytatá-
sához szükséges fejlesztési programok.
Habár az elmúlt évtizedek tapasztalatai, a
haderõ és a tiszti pálya társadalmi elis-
mertségének mértéke okán ez furcsán
hangozhat, a katonai oktatás – amely vi-
szonylag kis és állandó hallgatói létszám-
mal, kiszámítható költségvetési támoga-
tással, többnyire megfelelõ infrastrukturá-
lis háttérrel, szigorú követelményeknek
megfelelõ oktatói karral rendelkezik – kitû-
nõ terepe az elitképzés felépítésének. Si-
került ezt megvalósítani Franciaország-
ban, Svédországban vagy Finnországban,
de komoly presztízsük van az Amerikai
Egyesült Államok katonai akadémiáin vég-
zett fiatal szakembereknek is. Amúgy a két
világháború közötti idõszak magyar
Ludovika Akadémiája is a magas társadal-
mi elismertséget élvezõ tanintézetek közé
tartozott, amely a katonai–szakmai ismere-
tek oktatása mellett a tisztjelölteket a ter-
mészettudományok és humán tárgyak rej-
telmeibe is eredményesen vezette be,
amint ezt többek között Paulay Tamás épí-
tész, Ottlik Géza író vagy Varga Imre szob-
rászmûvész példája is bizonyította. 

A nemzetvédelmi egyetem ezt az utat kí-
vánja követni, ezért meg kell keresnie azo-
kat a területeket, amelyeken sajátos, más
intézmények által nem vagy nem ilyen
szinten birtokolt képességekkel rendelke-
zik. A nemzeti és nemzetközi környezet
változásait, illetve az ezekbõl fakadó igé-
nyeket figyelembe véve a biztonság egyre
erõsödõ komplexitását lehetne kihasznál-
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ni, a speciális szaktudást biztosító mûsza-
ki és természettudományos képzések mel-
lett pedig a vezetõi ismeretek közvetítésé-
re lehetne koncentrálni, megcélozva ezzel
az üzleti szférát éppúgy, mint a közszolgá-
latok különbözõ szintjeit. Ez esetben tehát
a minõség az, amely az egyetemet kere-
setté téve mennyiségi változásokat gene-
rál majd. A minõségi oktatás persze minõ-
ségi oktatókat és kutatókat, illetve minõsé-
gi oktatási–kutatási körülményeket feltéte-
lez. Ezek megteremtése azonban közis-
merten nem olcsó dolog, különösen nem
egy alapvetõen költségvetési támogatás-
ból mûködõ intézmény számára. 

Az egyetem elmúlt tíz évének összes
képzési korszerûsítéssel összefüggõ kí-
sérlete azt tanúsította, hogyan lehet apró
lépésekkel eredményeket felmutatni egy,
az innovativitást legalábbis kétkedve foga-
dó belsõ, ugyanakkor gyorsan változó és
alkalmazkodást megkövetelõ külsõ kör-
nyezetben. Ezek a kísérletek persze nem
voltak világraszólók, nem gyarapították
nagyságrendekkel az intézményi bevéte-
leket, nem váltották ki a költségvetési tá-
mogatást, de valami újat, valami addig so-
ha nem próbáltat hoztak. Nagyon valószí-
nû, hogy ez a kezdeményezés lényegesen
pozitívabb értékelést kapott volna, ha nem
sértette volna a katonai képzés közvetlen
és rövid távú érdekeit, vagyis megtalálta
volna az összhangot a tiszti utánpótlás ok-
tatása és a civil hallgatók képzése között.
A tapasztalatok mindenesetre rendelke-
zésre állnak, a honvédelmi tárcának a pol-
gári képzéssel kapcsolatos álláspontja
gyökeresen megváltozott, az egyetem ve-
zetésének pedig határozott elképzelése
van arról, hogy a külsõ környezet adta le-
hetõségeket hogyan lehet kihasználni. 

A kiemelt célok között szerepel a kutató-
egyetemi státus feltételeinek megteremté-
se, amihez egy kutató–fejlesztõ innovációs

tudáscentrum kialakítása jelentheti az elsõ
lépést. A hazai és nemzetközi pályázati
rendszerek, a közösen finanszírozott tudo-
mányos kutatási együttmûködések, az álla-
mi támogatások ugyan már önmagukban is
elõzetes teljesítményt követelnek meg, de
segítségükkel még magasabb minõségi
szint produkálható. Az így születõ eredmé-
nyek eddiginél hatékonyabb piacosítása
további forrásokat biztosíthat a fejleszté-
sekhez. A katonai erõk napjainkban zajló
alkalmazása sokrétû tapasztalatok birtoká-
ba juttatja a szakma mûvelõit, hasznosítá-
suk pedig messze túlmutat a hagyományos
védelmi szektoron. Ezeknek az ismeretek-
nek az adaptálása és terítése pontosan
olyan speciális képzettségû és szemléletû
állományt igényel, amellyel az egyetem
részben már most is rendelkezik. A források
növekedése nemcsak a mûszaki–technikai
háttér fejlesztését teszi lehetõvé, hanem a
hivatásos katona-oktatók szakmai színvo-
nalának emelését, illetve külsõ erõk igény-
bevételét is biztosítja. Ennek pedig közvet-
len hatása van mind a katonai, mind a pol-
gári képzés színvonalára is. 

Az egyetem elsõrendû érdeke, hogy
megteremtse azokat a garanciákat, ame-
lyek biztosítják a megújulásra képes, a
szakmai ismereteket megfelelõ jellembeli
tulajdonságokkal és vezetõi–irányítói ké-
pességekkel kiegészítõ, a szakmai kultú-
rában szocializált pályakezdõ tisztek kibo-
csátására alkalmas intézményesítettség
feltételeit. Ez elsõsorban és mindenekelõtt
azt jelenti, hogy az oktatási programokat –
bennük az elméleti és gyakorlati elemek
ésszerû arányát –, a nevelési célok eléré-
sét szolgáló tevékenységeket, az intézmé-
nyi struktúrát, a financiális források fel-
használását, az anyagi–technikai eszköz-
park igénybevételének módját, valamint a
hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert
rendkívül gyorsan kell átalakítanunk. 
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A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
már hosszú ideje készül a 2009-ben sorra
kerülõ, a fennmaradását és további fejlõ-
dését alapvetõen meghatározó akkreditá-
ciós eljárásra. A siker infrastrukturális fel-
tételei az egyetemi rekonstrukció ez év
õszi–téli befejezését követõen adottak
lesznek. Az Üllõi úti objektumot ütemesen
felszámolva, a rendkívül rövid idõ – keve-
sebb, mint tíz hónap – alatt végrehajtott
felújítási program eredményeként nem-
csak bõvült, hanem minõségét és szolgál-
tatásait tekintve is javult az ösztöndíjas
hallgatók elhelyezését biztosító kollégium.
A tanév kezdetére az összes labor, mûhely
és a tantermek jelentõs része megújult,
vagy felújított épületbe került. Még az év
vége elõtt befejezõdik a sport- és szabad-
idõs létesítmények korszerûsítése, vagyis
a katonai felsõoktatási rendszer és intéz-
ményi struktúra immáron sokadik átalakítá-
sa anyagi, technikai, infrastrukturális
szempontból általában a korábbinál lénye-
gesen jobb, néhány területen pedig a ko-
rábbi szintet megõrzõ állapotokat teremt.
Mindezzel lehetõvé válik a mûszaki–tech-
nikai elemek korábbinál költséghatéko-
nyabb mûködtetése, a felszabaduló forrá-
sok fejlesztési célú felhasználása.

A humán kapacitások fejlesztése az
egyetem egyik igen jelentõs feladata, de
ezt nem a fenntartó által finanszírozott lét-
számkeret emelésével kívánja elérni. A fel-
sõoktatás egészét érintõ, illetve a védelmi
szférán belüli jogszabályi keretek módosí-
tása az egyik legfontosabb feladat, amely-
nek eredményeként a gyakorlatiasabb kép-
zés folytatására alkalmas fiatal oktató–ki-
képzõ állomány is bevonhatóvá válik úgy,
hogy ez nem veszélyezteti az intézmény
minõsítését és pozícióját. 

A tárca által biztosított költségvetési tá-
mogatás a jelenlegi szinten és a jelenleg
alkalmazott módszerek mellett biztosítja a

tisztképzéssel összefüggõ feladatok ellátá-
sát. Kérdés ugyanakkor, hogy csupán a ra-
cionálisabb, a tényleges igényeket és
szükségleteket figyelembe vevõ költségve-
tés-tervezéssel, illetve támogatás-felhasz-
nálással milyen mértékben javítható a tiszt-
képzés és a polgári hallgatók oktatásának
színvonala. Tekintettel a komoly oktatási-
és szemléltetõeszköz-igényre,  megvásár-
lásuk és üzemeltetésük költségeire, az idõ-
rõl idõre szükségessé váló fejlesztésekre,
a viszonylag magas személyi kiadásokra,
óhatatlan, hogy a fenntartó a korszerû kép-
zés folytatását biztosító pénzügyi háttér ha-
tékonyabb felhasználásának, az intézmény
pedig a bõvítésének lehetõségeit keresse.   

A telephelyek összevonása következté-
ben most elsõ ízben tanulnak majd egy
bázison a polgári és az egyenruhás hall-
gatók, és ennek hatásai ma még nem is-
mertek. A hivatásos katona- és polgári ok-
tatói állomány erõsítése, összetételének
célszerû módosítása, a tanrendszerkesz-
tés adta lehetõségek kihasználása, a bel-
sõ kommunikáció javítása és új technikák
alkalmazása, a külföldi, vegyes képzést
folytató tanintézetek tapasztalatainak
hasznosítása mind olyan eszközök, ame-
lyeket az egyetem igénybe kíván venni an-
nak érdekében, hogy javítsa a tisztképzés
színvonalát, és a csapatok számára még
„használhatóbb” fiatal tiszteket bocsásson
ki. Ugyanakkor nem csupán meg kívánja
õrizni, hanem erõsíteni akarja a civil felsõ-
oktatási intézmények között kivívott pozíci-
óit, jobban ki akarja használni az egyetem
unikális jellegében rejlõ, a védelmi szféra
által közvetlenül is hasznosítható lehetõsé-
geket, hiszen egyre világosabb, hogy egy
kis hadsereg nem képes sem financiáli-
san, sem képzési igények tekintetében
„eltartani” egy ilyen méretû és oktatási ka-
pacitásokkal rendelkezõ egyetemet. Az
önfenntartás–önfejlesztés programjának
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keretén belül indult be Ózdon a védelmi
igazgatási alapképzés, és részben ennek
jegyében, részben a dél-alföldi régió okta-
tási palettáját bõvítendõ kezdõdik majd a
szegedi egyetemmel közösen alapított
közlekedésmérnök-képzés. 

A nagy népszerûségnek örvendõ, és a
Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bi-
zottság által is minden vonatkozásban el-
fogadott doktori képzés színvonalának
erõsítése mellett angol nyelvû programok
indításával kívánjuk bõvíteni a képzési kí-
nálatot. 

Erõfeszítéseket teszünk annak érdeké-
ben, hogy az intézmény érdemi és haté-
kony hozzájárulást ígérõ programokkal, il-
letve produktumokkal illeszkedjen a nem-
zetközi védelmi kutatási–oktatási együtt-
mûködéshez. Mivel ezen a színtéren csak
komplett oktatási programokkal lehet meg-
jelenni, elvégezzük a szövetségi elvárá-
soknak is megfelelõ, blokkrendszerû tan-
tárgyprogramok kidolgozását és folyama-
tos korszerûsítését. Az élethosszig tartó
tanulás elvének elfogadottá válásával ko-
moly igény mutatkozik a távoktatási prog-
ramok további fejlesztésére és komplett
képzések, tanfolyamok ilyen módon törté-
nõ levezetésére. Ez feladat a szemléletvál-
táson túl komoly tananyag- és infrastruktú-
rafejlesztést is igényel. 

Csatlakozva az Erasmus-programhoz, il-
letve részeseként a most formálódó „kato-
nai Erasmusnak”, jelentõs mértékben ja-
vultak lehetõségeink a hallgatók, oktatók
és kutatók nemzetközi szintû, intézmény-
közi cseréjét illetõen. Ehhez persze meg-
felelõ szakmai ismeretekkel és használha-
tó nyelvismerettel rendelkezõ személyek-
re, valamint nemzetközi szinten is eladha-
tó, angol nyelvû oktatási programokra van
szükség. 

Hazai és külföldi partnereinkkel kötött
együttmûködési megállapodásainkat úgy
kívánjuk átalakítani, hogy tegyék lehetõvé
a már elismert oktató–kutató szervezetek
eredményeinek közvetlen felhasználását
az egyetem oktatási programjaiban. A
partnerkapcsolatok hálózatán belül lehe-
tõséget kívánunk teremteni a kutatási ka-
pacitások összehangolt igénybevételére,
ami összességében csökkenti az egyes
intézményekre háruló fejlesztési terhek
nagyságát, javítja a meglévõ eszközök ki-
használtságát, erõsíti az együttmûködõ in-
tézmények versenypozícióit.

Nem titkolt célunk, hogy a már korábban
elkészített oktatási programok szélesebb
körû megismertetésével a politikai döntés-
hozói szféra számára elfogadottá és meg-
rendelhetõvé tegyük köztisztviselõi képzé-
si és továbbképzési rendszerünket, ezzel
segítve a védelmi szféra szakértõ civil
kontrolljának erõsítését. Középtávú cé-
lunk, hogy – hasonlóan néhány nyugat-eu-
rópai ország gyakorlatához – a nemzetvé-
delmi egyetem legyen a bázisa vagy leg-
alább egyik meghatározó alapító szerve-
zete egy olyan kormányzati stratégiai
elemzõ–tervezõ központnak, amely képes
komplex kutatási programok szervezésé-
vel, koordinálásával és végrehajtásával
kormányzati igényeket is kielégíteni. 

Egyetemi létünk elmúlt tizenkét eszten-
deje bizonyította, hogy az intézmény szép
hagyományok folytatójaként alkalmas arra,
hogy az európai felsõoktatási elveknek és
követelményeknek megfelelve teljesítse
küldetését. Az intézmény kész és képes
arra is, hogy folyamatosan megújulva, az
elkövetkezendõ évtizedekben is méltókép-
pen szolgálja a magyar és az egyetemes
tudomány ügyét, a haza és a köz szolgá-
latát vállalók oktatását, képzését.           
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