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1. BEVEZETÉS 

Bármely társadalom tagjai körében az a kép él a katonáról, hogy bátor, erős, hősies, kitartó, 

tisztelettudó, alázatos, a hazája iránt elkötelezett személy, aki kész feláldozni az életét 

embertársaiért és hazájáért. A jelenlegi Covid-19 világjárvány a katonákra is hatással van. 

Azonban az emberek mindezt figyelmen kívül hagyva tőlük várják biztonságuk megóvását, 

életük védelmét. A témaválasztás aktualitását támasztja alá a disszertáció írásakor zajló orosz-

ukrán háború, a biztonsági környezet megváltozása, amely jelentős terhet ró a haderőre, a 

katonákra. A jelenleg is zajló háború a II. világháború óta eltelt időszak legnagyobb európai 

harci cselekménye, aminek következtében az egyéni, össztársadalmi biztonságigény és vele 

párhuzamosan a katonák irányába érzett bizalom felértékelődik.  

 

Motivációs elméletek 

A motiváció elmélet első átfogó modellje Maslow szükséglet-hierarchia modellje volt (Maslow, 

1943). Maslow szerint a motivációk a szükségletek kielégítésén alapulnak, és ezek a 

szükségletek irányítják az egyének viselkedését. Azt is állította, hogy a szükségletek egy 

hierarchia szerint rendezhetők el. Elmélete szerint az egyéneket a fontosságuk alapján öt 

kategóriába rendezhető szükségletek kielégítése motiválja. Ezek a kategóriák az élettani 

szükségletek, a biztonság szükségletek, a szeretet és hovatartozás szükségletek, a megbecsülés 

szükségletek, illetve az önmegvalósítási szükségletek (Navy, 2020; Maslow, 1943) 

Az alsóbbrendű szükségletek (külső motivációk), mint az élettani és a biztonság szükségletek, 

belső, lényegi elemei az emberi természetnek. Ezek uralkodók a magasabb-rendű szükségletek 

(belső motivációk), azaz a szeretet, megbecsülés és önmegvalósítás felett. Habár a magasabb-

rendű szükségletek éppen olyan alapvetőek és éppúgy részei az emberi természetnek, mint az 

alsóbb-rendűek, sokkal kevesebb ember éli meg őket. Érdekes, hogy sok szerző megjegyzi, 

hogy bár Maslow elmélete sok éve ismert már, nagyon kevés tanulmány próbált meg támogató 

bizonyítékokat keresni és találni hozzá (Lieberman & Vrba, 1995; Wahba & Bridwell, 1976). 

A Szükséglet Hierarchia Modellt meglepően széles körben fogadták el, annak ellenére, hogy 

hiányoznak a következetes empirikus bizonyítékok. Emellett azért Maslow elméletét több 

szempont alapján is bírálták. A legfontosabb kritika arra az igényre hivatkozik, hogy a 

kielégítetlen szükségletek motiválnak, míg a kielégített szükségletek egy magasabb szükséglet 

szintre való lépést aktiválnak (Wahba & Bridwell, 1976; Mercado, 2018).  

Egy másik kritika szerint az emberi szükségletek spektruma sokkal szélesebb, mint Maslow 

rendszerében, és az alkalmazottak nem tudnak különbséget tenni a Maslow-i szükségletek 

között, és nem ismerik fel a kicsíny eltéréseket közöttük (Vargas, & Arreola-Enriquez, 2017).  
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Miközben több forrás erősen kritizálja Maslow szükséglet-hierarchia modelljét, mások szerint 

még mindig ez a szükséglet-hierarchia legjobb modellje. A komplex irodalom áttekintése után 

arra jutottunk, hogy nincs egyetlen kiemelkedő elmélet sem, de Maslow elmélete használható 

referenciaként.  

Maslow szükséglethierarchia modellje mellett, számos más elmélet foglalkozik a 

motivációkkal. Közülük kiemelkedik Super (1957, 1990) szivárványmodellje, Ginzberg 

döntéssorozat (1951) elmélete, Holland (1959) személyiségjellemzők elmélete, Armstrong, 

Murlis (2005) értékesség vágya elmélete, Herzberg (1959, 1968) két-tényezős modellje, 

McClelland (1961, 1987) kapcsolat-teljesítmény-hatalom elmélete, Atkinson, (1974, 1976); 

Oláh (2006) teljesítménymotiváció elmélete, Hunt (1988) célmotiváció elmélete, valamint 

Csikszentmihályi (1988, 1990, 2004) flow-élmény elmélete. 

 Magyar Honvédség katonai pályamotivációs interjúk 

A Magyar Honvédség feladatrendszerének ellátáshoz szükséges számú és összetételű, valamint 

megfelelően kiképzett katona folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása alapvető 

követelmény. Ezen követelmény biztosítása a katonai pályára irányítás, pályaorientáció 

eszközével valósul meg, melyben kiemelt szerepe van a toborzásnak. 

A katonai pálya-motivációs interjúk sorozata – saját kezdeményezésemre - 2019-ben kezdődött 

elsőként a Magyar Honvédséghez bevonuló legénységi állomány (közkatona) körében. A 

katonákkal történő interjúk az alapkiképzés első hetében valósulnak meg, melynek célja 

megismerni a haderőhöz fűződő attitűdjüket, elvárásaikat, katonai pályaválasztásukat, valamint 

rövid és hosszú távú terveiket. Továbbá támogatni őket a megváltozott munkakörnyezethez, 

feladatokhoz és viselkedési szabályokhoz történő adaptációban. Az interjúk során kiemelten 

hangsúlyos a stressz és konfliktuskezelési stratégiák ismertetése mellett azok gyakorlata is. A 

motivációs interjúk a Magyar Honvédség érték alapú szervezeti kultúrájának fejlődésére is 

hatással vannak. A civil életből bevonuló katona személyisége, gondolkodása, viselkedése, 

haderőről alkotott képe, kapcsolati tőkéje, az alapkiképzés tapasztalatai a haderő szervezeti 

kultúrájának gazdagításán túl annak társadalom formáló szerepe is vitathatatlan a katona által 

közvetített értékek, vélemények által. Az interjúk 2 óra időtartamban történtek, csoportban 12 

fő részvételével. Legénységi állományba történő bevonulás évente több alkalommal és több 

helyszínen történik.  

A 82 fő részvételével végzett katonai pálya-motivációs interjúk kvalitatív elemzésének 

eredményei alapján elmondható, hogy a legénységi állomány katonai pályaválasztása a 

biztonság, rendszeres jövedelem mellett a hazaszeretet, haza védelme köré csoportosul.  
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A katonai értékek közül kiemelkedik még a csapatmunka, tisztelet, alázat, szabályok 

követésének igénye, mely ambivalens érzéseket kelt néhány közkatona számára, akik a szigor 

és túlzó szabályok miatt félve öltötték magukra az egyenruhát. Az egyenruha mindenki számára 

egységet, dominanciát, hatalmat és erőt képvisel. Terveik leginkább a katonaélet köré 

csoportosulnak, ahol hangsúlyos a tanulás és fejlődés, missziós szerepvállalás, magánéletükben 

pedig a ház/lakásvásárlás és családalapítás szerepelnek (Pákozdi, 2020; Pákozdi & Bárdos 

2022). A motivációs interjúk hatással voltak a Magyar Honvédség szervezeti kultúrájának 

fejlődésre is, hiszen a bevonuló katonák alapkiképzéssel kapcsolatos tapasztalatai, az általuk 

közvetített értékek és vélemények nemcsak átírják a katonaéletről kialakult társadalmi 

gondolkodást, sztereotípiákat, hanem gazdagítják a katonai alakulatok szervezeti kultúráját is.  

Katonai pályaválasztással kapcsolatos vizsgálatok 

A hazai katonai pályamotivációk sorában motiváló tényező a biztos munkahely, kiszámítható 

egzisztencia, egy jól kiszámítható életpálya kép, melyben a folyamatos tanulás és fejlődés 

mellett a csapatmunka, a bajtársiasság, kihívások keresése szerepelnek. A kisgyermekkorban 

megjelenő vágyak és élmények miatti katonai pályaválasztás is jelen van, azonban az csak fiatal 

felnőtt korban tudatosul, mikor az egyén ténylegesen a katonai élet iránt köteleződik el. A 

középiskolai, valamint fiatal felnőtt kori pályaválasztásra az egyén életminőségét meghatározó 

igények, a szülők és társak, az iskola (tanárok) szerepe mellett a társadalmi hatások is 

jellemzőek, amelyek szintén hangsúlyosak a katonai pályaválasztásban (Kanyóné, 2002; Kiss, 

2006; Papula, 2008, 2013; Jobbágy & Strummer, 2010; Varga, 2013; Pákozdi & Fejes, 2016).  

Napjainkban a pályaválasztási attitűdök az Internetnek, valamint a jelenleg is zajló Covid-19 

világjárványnak köszönhetően átíródnak.  

1983-ban jelent meg egy, az USA katonai szervezeteibe való jelentkezés motivációiról és 

okairól szóló nagyobb vizsgálatokat összefoglaló cikk. Az általános attitűd mellett a 

munkanélküliségi ráta, a katonai fizetés, valamint a szülők foglalkozása és a válaszadók 

képzettsége merült fel, mint fontosabb tényező, amelyek egymással is kölcsönhatásban voltak 

(Boesel és Richards, 1983). 1986-an az Egyesült Államok Katonai Kutatóintézete egy skálát 

fejlesztett ki, amely az újoncok bevonulási motivációját volt hivatott jellemezni.  

Az Újonc Felmérés (New Recruits Survey – NRS) két alskálából állt, az egyik az Aktív 

Hadsereghez, a másik a Tartalékos Részlegekhez tartozott.  

A két skálának voltak közös elemei, de néhány pontban különböztek is. Ez a kutatás alapot 

szolgáltatott a tesztelés javításához, és kiemelte az ilyen vizsgálatok fontosságát (Baker, 1990). 

A bevonulási motivációkat 1988-ban is vizsgálták az USA-ban, ahol fiatal felnőtteket kérdeztek 
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arról, mi motiválja őket a katonai szolgálatba jelentkezés során. A Karrier Döntés Felmérés azt 

mutatta ki, hogy a döntési folyamatban főleg pszichológiai tényezők játszottak szerepet, 

átgondolt döntési folyamatban. Ezen racionális tényezők mellett azonban egy generalizált 

érzelmi válasz is jelentős hatással volt erre a folyamatra (Wilson és Perry, 1988). 

Tanulmányozták a környező feltételeket (például a Covid-19 járvány hatását) is. A Covid-19 

járványt az egész világon afféle „fenyegetés sokszorozó” tényezőnek tekintik; egy jelentős és 

új támadásnak, amely fenyegető hatással van a társadalom működésére. Extra fenyegetést 

jelent, mert a „hagyományos”, azaz addig létező konfliktusok nem tűntek el, és továbbra is jelen 

vannak az egész világon. Ígéretes azonban, hogy a katonai szervezeteknek korábban is szembe 

kellett nézniük hasonló problémákkal, mint az influenzajárványok és más betegségek; úgyhogy 

többféle módszert is kidolgoztak, hogy megvédjék a katonaság működőképességét. Ez ígéretes 

tényező a járványos érában, ad valamennyi reményt a helyzet javulására (Scott, Means és 

Shields, 2020). 

Egy, a NATO által 22 tagországban, köztük Magyarországon is 2010 és 2013 között végzett 

felmérés a katonai egészségügyi szolgálatokban dolgozókat vizsgálta. Az derült ki, hogy 

nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a honvédség személymegtartó képességére, mert hogy nem 

elég új munkaerőt toborozni, hiszen jól-képzett katonákra van szükség. (Report responding to 

the COMEDS, 2015). 

Az Amerikai Hadsereg kiemelt figyelmet fordít katonái fizikai-mentális jóllétére. Ezért 2017-

ben, a Maslow-piramis szükséglet-hierarchiájára alapozva, felmérést végeztek 4856 

tiszthelyettes (NCO) alapvető szükségleteiről. A válaszadók számára a biztonság és a táplálék 

mutatkozott az uralkodó szükségletnek (ADP 6-22). Saját modelljében Sirgy (1984) az egyéni 

szükségletek Maslow szerinti hierarchiáját a társadalom szükségleteivel vetette össze. Arra 

jutott, hogy a társadalmi szükségletek (a polgárok fizikai szükségletei, szuverenitása, globális 

viszonya, tisztelete) és az egyéni szükségletek hasonlóak, és ezeknek meg kell felelni az 

életminőség javítása érdekében. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

Doktori disszertációmban a katonai pálya motivációit vizsgáltam. Többéves katonai 

szolgálatom során a katonák viselkedésének megfigyelései, valamint körükben végzett 

munkahelyi kutatások indítottak arra, hogy Maslow elméletét felhasználva létrehozzak egy 

katonai szükséglet-hierarchia modellt, melyben a katonák motivációs profilja egymásra épülve 

jól szemléltethetővé válik. 

 

Az első vizsgálatban arra kerestem a választ, hogy melyek azok a motiváló tényezők, amelyek 

mentén valaki katona marad, sőt hivatásként tekint a szolgálatra. A vizsgálatot több lépcsőben 

félig-strukturált interjú és a résztvevők írásos beszámolója módszerével végeztem, ahol 

feltételként a legalább öt éves katonai szolgálat állt. 

 

A második vizsgálatban a katonai pályaválasztás Covid-19 világjárvány alatt bevonulók 

motivációjának megismerése, melyet kvalitatív módon, félig-strukturált fókuszcsoportos 

interjú módszerével végeztem. Ebben a vizsgálatban arra kerestem a választ, hogy a 

világjárvány befolyásolja-e a haderőhöz csatlakozást, vagyis külső tényezők a 

dominánsok, mint a megélhetés, állandó jövedelem, vagy tisztán belső indítékok állnak a 

katonai pályaválasztás mögött, esetleg mindkettő egyformán hangsúlyos.  

 

A harmadik vizsgálatban a katonai pálya motivációit egy új, ideiglenes jelleggel létrehozott 

jogviszony keretében szolgálatot vállalók körében is megvizsgáltam, ahol a résztvevők 

jövőbeni életcéljaikra is fókuszáltam. A vizsgálat során szintén a kvalitatív módú, félig-

strukturált fókuszcsoportos interjú módszerét alkalmaztam.  

A disszertációm további célkitűzéseként szerepelt, hogy katonai pályaválasztást vizsgáló két 

kutatásom eredményeként azonosított profilok beilleszthetők-e - az első vizsgálat 

eredményeként felállított - katonai szolgálatban maradás motivációs modelljébe.  

 

2.1. Első vizsgálat: Új katonai szükséglethierarchia modell 

A katonaállomány megtartóképessége növelésének megismerése érdekében a katonai pályán 

maradás motivációit vizsgáltuk.  

2.1.1. Minta és módszer 

A vizsgálatban történő részvétel alapfeltétele a katonai jogviszony, illetve a minimálisan 5 év 

szolgálati időtartam voltak. Ezen megkötés a katonai szocializáció, a rendszer ismerete, az 
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egyéni szerepvállalás és döntés miatt vált szükségessé, melyek jelentős hatással bírnak az egyén 

motivációjára. 

Minta 

A vizsgálatot két lépcsőben végeztük belső (katonai)munkaértekezleteken, tanfolyamokon, 

katonai rendezvényeken, munkacsoport üléseken részt vett katonák körében. Az első két évben 

(2018/19) félig-strukturált csoportos interjú módszerével, 2020-ban írásos formában végeztük.  

Arra kértük a résztvevőket, hogy mondják el, írják le miért jó katonának lenni (miért szeretnek 

katonaként élni). Összesen 49 csoportos interjút (386 résztvevő) és 28 írott narratívát 

elemeztük. A vizsgálatban való részvétel önkéntes és anonim volt.  

 

2.1.2. Főbb eredmények 

Az eredmények elemzéséhez GT-módszert használtuk. Az analízis során három szintű kódolást 

alkalmaztunk, elsőként a nyílt kódolást, majd az axiális, és végül a szelektív kódolást. Szelektív 

kódként az alábbiakat azonosítottuk: ERŐFORRÁSOK, HATALOM, CSAPATSZELLEM, 

FEJLŐDÉS, KIHÍVÁSKERESÉS, BETELJESÜLÉS és megbecsülés. 

A katonai pályán maradás motivációit vizsgáló kutatás eredményei eltérnek az eleméleti 

modellben felállított katonai szükségletpiramis és a Maslow szükséglet-hierarchiában 

megfogalmazott igényektől. 

 

1. ábra: Katonai pálya: szelektív kódok csillagmodellje 
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A katonai pálya szelektív kódok csillagmodellje ábrán jól látható, hogy a szükségletek az 

ERŐFORRÁS-ból indulnak ki és térnek vissza. Az ERŐFORRÁS-hoz kapcsolódó 

CSAPATSZELLEM az egyenruha erején keresztül érvényesül. A katona bármilyen 

körülmények között képes a küldetését végrehajtani, melyhez az önmagába vetett hite 

szükséges, az, hogy képes rá, meg tudja csinálni. Az ERŐFORRÁS a katona bázisa, amire 

épülve fejlődik és növekszik és nyújt védelmet a hazájának és embertársainak, amiben a 

bajtársai (CSAPATSZELLEM) is benne vannak. A katona szocializációja a folyamatos 

FEJLŐDÉS által válik teljessé. A küldetése során jelenlévő KIHÍVÁSKERESÉS a mindenre 

kész – „I’m ready!” - állapotát eredményezi számára. A piramis csúcsán lévő BETELJESÜLÉS 

pedig, mindazt, amit tanult, amire építkezett, a családjával együtt hozza el számára katonai 

életérzés. Ennek élérése komoly fejlődés és munka, valamint hitvallás alapján lehetséges, amire 

mindenki képes lehet. 

A biztonság, mind az ERŐFORRÁSOK, mind pedig a HATALOM eleme, és két külön 

alkódként van jelen a minta tagjai körében. A biztonságkeresés képében megjelenő megélhetés, 

biztos állás, minden ember alapvető igénye, mint ahogyan a szorult helyzetben, rengeteg ember 

számára nyújtott óvás és biztonság, azaz a biztonságnyújtás. A biztonságot, mivel minden 

ember lételeme, nem azonosítottuk külön szelektív kódként. Kizárólag a modell érthetősége 

miatt ábrázoltuk. 

A CSAPATSZELLEM és biztonságnyújtás közötti kapcsolat a második család, a közösség 

erején keresztül nyilvánul meg, melyben fontos minden tag. Azonban ezt a kapcsolatot tovább 

szükséges vizsgálni, a csapatszellem kialakulási folyamatának aspektusából. Ellenben a 

hazaszeretet és biztonságnyújtás kapcsolata valid, tapasztalatokon nyugszik, hiszen a 

honvédség fő feladata a magyar állampolgárok biztonságának garantálása. 

A minden irányba mutató csillag alakzatban elhelyezkedő MEGBECSÜLÉS, mely átjárja az 

egész piramist, annak érvényesülése, megléte mellett képes a katona a feladatait hatékonyan 

végrehajtani. Nélküle lehet ugyan, hogy sikeresen végzi feladatait, ami azon túl, hogy számára 

nem okoz pozitív élményt, még a haderőre is semlegesen és/vagy negatívan hat.  

A megbecsült katona érték, tanul és fejlődik, biztonságot ad, csapatban is bajtárs, és az 

életérzést is magáénak tudja. A MEGBECSÜLÉS és KIHÍVÁSKERESÉS között jelen mintában 

nem található kapcsolat, mely nem zárja ki azt, de további kutatások, elemzések szükségesek 

felderítésére.  
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2.2.Második vizsgálat: Katonai pályaválasztás Covid-19 idején Magyarországon 

2.2.1. Bevezető 

A Magyar Honvédség számára elengedhetetlen feltétel, hogy feladatának ellátásához szükséges 

számú és megfelelően kiképzett katonával rendelkezzen. Ennek okán évente több alkalommal 

végez alapkiképzéseket a bevonuló katonák számára, akik többségében legénységi katonák. 

Jelen kutatás a Covid-19 világjárvány idején, 2020. évben bevonult legénységi katonák katonai 

pályamotivációját mutatja be. 

2.2.2. Minta és módszer 

A vizsgálatot a Magyar Honvédséghez 2020. évben, a Covid-19 világjárvány során bevonult 

legénységi állomány körében, csoportos katonai pálya-motivációs interjún feltett kérdésekre 

adott válaszok jegyzetelésével gyűjtöttük. A félig strukturált interjú kérdései a következők 

voltak: 

- Hogyan lettek katonák? Miért választották a katonai pályát?   

- Mit gondolnak, mi lehet az erőssége a Magyar Honvédségnek más civil munkáltatóhoz 

képest? Mit gondolnak, mi lehet a gyengesége a Magyar Honvédségnek más civil 

munkáltatóhoz képest?  

- Mit jelent számukra az egyenruha?  

- Milyen terveik vannak az életükre vonatkozóan? 

Minta 

Az interjúkon részt vett bevonult katonák száma 229 fő, közülük 193 férfi és 36 nő, életkoruk 

18-45 év közötti (átlagéletkor: 24 év). A megkérdeztettek 60%-a nagyobb városokból 

származott, míg 40%-uk falvakból. A résztvevők az ország minden régiójából érkeztek, így 

Nyugat-, Kelet- és Közép-Magyarországról is, bár az alkalmazott Grounded Theory módszer 

korlátozó jellege miatt a minta nem reprezentatív. A résztvevők többsége szakiskolát végzett, 

néhányan érettségivel rendelkeznek, ketten pedig általános iskolát végeztek, szakmájuk nincs. 

A résztvevők köréből 4 tiszt és 6 altiszt kizárásra került, mivel ők nem a legénységi állomány 

tagjai, ami alapfeltétele volt a kutatásnak. 

 A beszélgetéseket maximum 12 fős csoportokban, félköríves elhelyezésben, 2 óra 

időtartamban, egyenruhában hajtottam végre, ahol a katonai szabályok közül a parancs, 

jelentem, névhasználat mellőzésére szintén hangsúlyt fektettem (Fassinger, 2005; Ponterotto, 

2005, 2010, 1988, Krueger,1988, 1993; Corbin & Strauss, 2008, 2015). Így összesen 229 fővel 

folytatott interjúk (19 csoportos interjú) leiratainak Grounded Theory (Charmaz, 2008; Corbin 

& Strauss, 2015) szerinti elemzését végeztük el.  
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2.2.3. Főbb eredmények 

A GT -elemzés során három kódolási szintet alkalmaztunk: nyílt (alap) kódolást, axiális 

kódolást és szelektív kódolást.  (Corbin & Strauss, 2015), melynek eredményeként három 

szelektív kódot a SZERZŐDTETÉS, ÚTKERESÉS, BETELJESÜLÉS azonosítottunk.  

A SZERZŐDTETÉS szelektív kódban összpontosuló egyéni döntésen alapuló értékek, mint 

például egyenruha, hazaszeretet, biztos állás, csapatszellem, biztonság erőforrásként 

szolgálnak, és mindvégig támogatják az egyén döntését a katonai szocializációja során.  

A BETELJESÜLÉS szelektív kódban található missziós szerepvállalás, önmaga kipróbálása, 

tanulás és fejlődés lehetősége, siker elérése, családalapítás, egzisztencia elérése, karrier és 

hivatás, amelyek a célok eléréshez vezetnek. Ehhez azonban időre van szükség, és elérésük 

számtalan döntéshelyezettel, választással és megpróbáltatással jár. Ezek a döntéshelyzetek, 

akadályok az ÚTKERESÉS-ben összpontosulnak. A „win-win” helyzet elréséhez a hit erején 

keresztül vezet az út, vagyis az egyén önmagába vetett hitén keresztül („Képes vagyok rá, meg 

tudom csinálni!”; „Képes vagyok rá, elérem a célom!”). Azonban az akadályok átugrásának 

sikertelensége a leszerelést eredményezheti. 

 

 

2.3.Harmadik vizsgálat: Covid-19 idején munkanélkülivé vált magyar emberek 

speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatvállalása 

2.3.1. Bevezető 

A 2019 decemberében Kínában felfedezett Covid-19 vírus gyors terjedésének következtében 

egyre több ország, köztük Magyarország is szembenézett a járvány okozta egészségügyi és 

gazdasági nehézségekkel. Hazánkban is fokozatosan emelkedett a munkanélküliek száma, mely 

egyre komolyabban veszélyeztette az emberek és családok megélhetését, valamint az ország 

gazdaságát is. Erre figyelemmel Magyarország Kormánya által 2020-ban elindított 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, a Magyar Honvédség átmenti jellegű foglalkoztatási 

formája a Speciális Önkéntes Tartalékos Katonai Szolgálat (SÖTKSZ) mentőövet biztosított a 

munkanélkülivé vált jelentkezők számára, mely jelen kutatás alapját képezi. 

A kutatás célja, hogy elemezze, értékelje a Covid-19 világjárvány miatt munkanélkülivé vált 

egyének speciális tartalékos katonai szolgálatvállalását Magyarországon, 2020. július 1. és 

2020. október 31. között, tárgya a speciális tartalékos katonai szolgálatot vállalók Magyar 

Honvédséghez fűződő attitűdjének feltárása, valamint más katonai jogviszony irányába 

(területvédelmi tartalékos, szerződéses) történő elmozdulásuk megismerése.  
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2.3.2. Minta és módszer 

A vizsgálatot a Magyar Honvédséghez 2020. évben SÖTKSZ-be bevonult, a Covid-19 

világjárvány során munkanélkülivé vált emberek körében, csoportos katonai pálya-motivációs 

interjún feltett kérdésekre adott válaszok jegyzetelésével gyűjtöttem. A bevonulások több 

megyében, egyszerre több helyszínen és meghatározott időpontokban történtek, a kutatás, az 

interjúk felvétele a bevonulást követő 4-6. héten történt. 

A félig strukturált interjú kérdései azonosak voltak a Katonai pályaválasztás Covid-19 idején 

Magyarországon című vizsgálatban megfogalmazottokkal. Az azonos kérdésekkel célunk volt 

a két minta összehasonlítása. 

Minta 

A kutatás 28 helyszínen, a SÖTKSZ-be bevonult 593 fő közkatona részvételével történt. A 

kutatást (csoportos beszélgetéseket) a második vizsgálatban ismertetett módon, félig-strukturált 

interjú módszerével, jegyzetelés segítségével végeztem. Összesen 49 csoportos interjú 

leiratainak Grounded Theory (Charmaz, 2008; Corbin & Strauss, 2015) szerinti elemzését 

végeztük el.  

 

2.3.3. Főbb eredmények 

A résztvevők életkori megoszlása vegyes, 18-60 év, azonban többségük 25-40 év közötti. 

Nagyobb részük férfi, kisebb részük nő; kivéve Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), ahol 

a résztvevők többsége nő. A foglalkoztatás során alacsony volt a leszerelések száma. 

A GT elemzés során az alábbi szelektív kódokat azonosítottuk: SZERZŐDTETÉS, 

ÚTKERESÉS, JÖVŐKÉP.  

A SZERZŐDTETÉS-ben szereplő biztonság, csapatmunka, értékek és szabályok, 

kihíváskeresés, tanulás és fejlődés, katonai értékek, jövedelem; önállóan és együttesen is 

támaszt ad az egyénnek a reménytelennek tűnő mindennapok megéléséhez. Képes őt a felszínen 

tartani és átsegíteni az ÚTKERESÉS viszontagságain, a bizonytalanságokon, amelyek lefelé 

húzzák őt.  

Az ÚTKERESÉS-hez tartozik a családtól, a megszokott környezettől történő távollét, az 

ismerethiányból fakadó félelem, tudatlanság, valamint az MH megújulásával kapcsolatos 

alulinformáltság is. A jövedelem és csapatmunka - melyek a SZERZŐDTETÉS kódban is 

megtalálhatók - megosztottsága szintén a katonai pályaválasztás ellen ható tényezők.  

A JÖVŐKÉP-ben azonosított munka, egzisztencia, család és lakás, mint életcélok, aminek 

elérése a résztvevők többsége számára jelen helyzetükben lehetetlennek tűnik. Csupán a 

közeljövőre összpontosítanak, jelen kiképzés teljesítésére.  
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3. KONKLÚZIÓ, KITEKINTÉS 

A katonai pályán maradás motivációit vizsgáló kutatás eredményei eltérnek az eleméleti 

modellben felállított katonai szükségletpiramis és a Maslow szükséglet-hierarchiában 

megfogalmazott igényektől. 

 

 

2. ábra: Katonai szükséglet-hierarchia piramis-modellünk 

 

A piramis bázisát az ERŐFORRÁSOK képezi, a felette található CSAPATSZELLEM iránti 

szükségletekkel, melyek alapszükségletei a katonának. Az ERŐFORRÁSOK-ban található 

katonai szocializáció, szervezeti kultúra, valamint katona családja, hite olyan erőforrások, 

melyek a CSAPATSZELLEM-mel közösen átsegítik őt a nehézségeken. A bajtársiasság, mint 

érték ugyan nem teljesíti Selgman által a személyiség karaktererősségeinek a kritériumát 

(Peterson & Seligman, 2004), de olyan tényező, mely adott esetben az érzelmi támogatás 

mellett fizikai erőnléttel is felruházza a katonát. 

A CSAPATSZELLEM alapszükséglet, ami a valahova tartozáshoz és csapatmunkához 

kapcsolódik, és Maslow piramisának magasabb rendű szükségleteihez, a szeretet/valahova 

tartozás szükségletének a megfelelője. 

A FEJLŐDÉS, mely tanulási folyamat, kemény munka, és valamilyen formában minden 

beszámoló eleme. Ebben a modellben külön szükségletként jelenik meg, amely a piramis 

BE

TELJESÜLÉS

KIHÍVÁSKERESÉS

FEJLŐDÉS

CSAPATSZELLEM

HATALOM

ERŐFORRÁSOK
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csúcsához vezet, csakúgy, mint a KIHÍVÁSKERESÉS, ami napjaink politikai és katonai 

helyzeteinek tipikus jellemzője. 

A katonai életérzés általi BETELJESÜLÉS, mely szintén az önmegvalósításához kapcsolható, 

itt a piramis csúcsát képezi. Benne összpontosulnak olyan igények és erők, melyek a katona 

hivatástudatát formálják, és a boldog élet mozgatórugói (Lyubomirsky, 2009) is egyben, 

mindaz, ami az élet értelmét adja a katonának. 

A MEGBECSÜLÉS áthatja az egész piramist, igénye olyan erős, hogy egyszerre van jelen 

minden szinten. Úgy tűnik, hogy ez egy általános és elvárt eleme a szükséglet hierarchiának, 

és alapvető motivációja a Magyar Honvédséghez csatlakozni kívánó személyeknek is; 

mely egy másik kutatási téma lehet. 

 

Az eredmények áttekintése azt mutatja, hogy a modellünkben azonosított szükségletek gyakran 

hasonlítanak azokhoz, amik más elméletekben találhatók, de más szinteken (Johnson & Kaplan, 

1991; Griffith, 2009; Miles & Haider-Markel, 2019), ilyenek a csapat iránti elköteleződés, a 

fizetés, a társadalom iránti elköteleződés, valamint a családi hajlam és az önfeláldozó hazafiság 

is. Ez arra utalhat, hogy érdemes keresni további kapcsolatokat Maslow én-érvényesítés (self-

realization) elképzelése, és a mi modellünk magasabb-rendű szükségletei között, mely utóbbiak 

szintén tartalmaznak alapvető szükségleteket. 

A kutatás azt mutatta, hogy a Magyar Honvédségben szolgáló katonák motivációja 

megőrizhető, sőt fokozható is a nemzetközi tapasztalatok és az általunk kifejlesztett speciális 

modell segítségével, amely utóbbi jó és megfelelő alapja lehet ezeknek a folyamatoknak.  

A legénységi állomány körében végzett katonai pályaválasztás motivációit bemutató tanulmány 

eredményei a Covid-19 világjárvány idején születtek. Sokan elvesztették az állásukat, és új 

lehetőségeket kellett keresniük. Ebben a helyzetben a Magyar Honvédség katonai szolgálata 

könnyen elérhető és ígéretes lehetőségeket, biztonságos, állandó és megfelelő körülményeket, 

jó fizetést kínál. Az új katonák (újoncok) megtanulnak alkalmazkodni a követelményekhez, 

felismerik a haderő által nyújtott lehetőségeket, és képesek új célokat is kitűzni. Bár az újonnan 

érkezők egy részének nehézségei vannak a megváltozott környezethez, követelményekhez való 

alkalmazkodás tekintetében, ami a leszereléshez és pályaelhagyáshoz vezet, azonban a többség 

elfogadja a kihívásokat, és a katonai pályán marad.  

Az eredmények alapján a biztos munkahelyet, megfelelő körülményeket és ígéretes célokat 

kínáló haderő képes egyre több jelentkezőt megszólítani. Az új technológiai fejlesztések, a 

korszerű fegyverzet és a szolgálati lehetőségek segíthetnek a jelentkezőknek a katonai 

pályaválasztásban, a katonává válásukban. 
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A SÖTKSZ szolgálati forma életre hívása pozitívumként értékelhető, mind a munkanélkülivé 

vált emberek, mind a társadalom, mind pedig a Magyar Honvédség részéről. A szolgálati forma 

lehetővé tette, hogy a munkájukat elvesztett emberek megélhetése folyamatos legyen, ezen túl 

emberi kapcsolataik is színesedjenek, tudásuk új ismeretekkel bővüljön. A Magyar Honvédség 

társadalmi megítélésének emelkedésén túl kiemelt jelentőségű, hogy a honvédelem ügyétől 

mindennapjaikban távol álló emberek közel kerüljenek a haza védelme érdekében történő 

felkészültséghez, ezáltal a potenciálisan hadra fogható állomány létszámának növeléséhez. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Magyar Honvédség által létesített újfajta kiképzési 

forma jelentősen hozzájárult a Covid-19 járvány által generált speciális, előre nem látható 

munkanélküliség kezeléséhez, olyan átmeneti formát kínálva, ami mind az egyének, mind a 

Magyar Honvédség, mind pedig az egész társadalom számára egyfajta kiutat jelentett. Ezen 

forma (SÖTKSZ) további vizsgálata is indokoltnak tűnik, hosszanti jellegű kutatása sok új, más 

úton nehezen megszerezhető ismeret megszerzését tenné lehetővé. 

A katonai pályaválasztás, valamint az átmenti jelleggel vállalt katonai szolgálat motivációs 

profilja több soron egyezést mutat. A SZERZŐDTETÉS, ÚTKERESÉS és esetleges leszerelés 

kódok alatti motivációk közeli egyezősége mellett a katonai pályával kapcsolatos 

BETELJESÜLÉS eltér a JÖVŐKÉP-ben azonosított motivációktól, melyek hátterében 

feltételezhetően a Covid-19 világjárvány okozta munkanélküliség és annak lelki tényezői 

állhatnak. A világjárvány hozadékaként első helyen jelenik meg mindkét mintában a fizetés és 

biztos munkahely, melyet a Covid jelzővel illettek a résztvevők. A közösséghez tartozás szintén 

domináns eleme mindkét mintának, mely az SZERZŐDTETÉS bázisaként jelenik meg, ami 

egy jelentős eltérés a már legalább öt éve szolgáló katonákhoz képest. A legénységi és speciális 

tartalékos állományba vonult személyek alacsony rendszerismertét is jelzi az ÚTKERESÉS 

kódokban megjelent igények. Az új katonai szükséglet-hierarchia modell talpa, az 

ERŐFORRÁSOK motivációi a másik két vizsgálat SZERZŐDTETÉS motivációival 

hasonlóságot mutat, melyek egyes motivációi, részben CSAPATSZELLEM (összetartás, 

csapatmunka) és HATALOM (katonai értékek, védelem) motivációkhoz is kapcsolódnak. Az 

ÚTKERESÉS motivációi a modellben elrejtve figyelhetők meg, és a kielégítettségük drive-ként 

hat a többi, magasabban lévő motivációs színt elérésre. A MEGBECSÜLÉS iránti igény 

korántsem annyira hangsúlyos a katonai pályát választók körében, mint a haderőben legalább 

öt éve szolgálóknál. Itt érvényesül a rendszerismeret, a tapasztalatok, az akadályok 

nehézségeivel való megküzdés, és talán jóval hangsúlyosabban jelenik meg, mint a többi 

azonosított motiváció. Az mindenképpen kiemelendő, hogy a megkérdezettek nagyobb része 
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számára a BETELJESÜLÉS elérése jelenti a katonai hivatás eszenciáját, amiért jó élni és 

szolgálni a haderőben. Ennek elérése, az akadályok leküzdésével, a rendszerismerettel 

lehetséges, amely iránti igény mindhárom vizsgálat résztvevői körében jelen volt a tanulás és 

FEJLŐDÉS által. 

Kutatói önreflexió 

A kutatások során nagy hangsúlyt fektettem az elvárásjellemzőkre. Mindezek elérése érdekében 

olyan, a katonai életben ez idáig nem alkalmazott mintázatokat használtam (névékítmények 

levétele, jelentések mellőzése stb.), amelyek nagyban segítették az őszinte vélemények 

formálását. Ezeket azért tartottam fontosnak, mert egy erősen hierarchikus rendszerben az 

elvárásokhoz történő idomulás torzíthatja az egyének válaszait. A kutatások gyengeségeként 

tartom számon, azt a tényt, hogy nem tudtam minden résztvevőt egyenlően facilitálni a benne 

lévő gondolatok, vélemények formálására, melyhez külső motiváció, mint például kisebb 

ajándéktárgy nem állt a rendelkezésemre. A csoportok eltérő összetétele és katonai 

pályaválasztásának motivációja miatt néhol nehezebb volt az érzelmi biztonságot jelentő tér 

megnyitása, aminek áthidalására a bemutatkozást és kapcsolati szerződést követő 

csoportalakítást segítő játékot használtam. A vizsgálatokat a katonák szolgálatteljesítése során, 

az éppen aktuális helyszínen végeztem, amely a kutatások erősségét jelentette. A kutatói 

szubjektivitásom csökkentését a témavezetőm biztosította, melyet szintén a kutatás 

erősségeként és egyben validitásának is tekintek. A kutatási mintához való hozzáférés 

katonaként könnyűnek bizonyult, amit szintén a kutatás erősségéhez sorolható. Az adatrögzítést 

szisztematikusan, visszakövethető és ellenőrizhető módon végeztem. Az alkalmazott módszer 

erősségei és gyengeségei mellett biztosította a kutatás eredményeihez szükséges adatokat, mely 

a Covid-19 világjárvány idején kiemelt jelentőséggel bírt. Az elemzéshez használt GT-módszer 

hármas kódolási folyamatát követtem, mely egyben biztosította az adatokból származó közölt 

eredményeket. Az eredmények bemutatásánál az objektivitásra törekedtem, azokat igyekeztem 

alátámasztani idézetekkel, válaszadási arányokkal is.  A kutatások egész folyamatának részletes 

bemutatására törekedtem, figyelmet fordítottam kutatási téma bemutatására, a módszer 

kiválasztására, megfelelően részleteztem a mintát, bemutattam az adatgyűjtés helyszíneit és 

folyamatát, az adatelemzés módszerét, a kódolási és elemzési folyamatot, valamint az 

eredményeket is. Részleteztem a kutatások korlátait is. Hangsúlyt helyeztem arra is, hogy a 

résztvevők válaszai jól elkülönüljenek a saját kutatói meglátásaimtól.  A katonaélettel 

kapcsolatos információk „zártságát” igyekeztem kiszélesíteni, a tudományos szakemberek 

számára elérhetővé tenni, azokra más aspektusból történő látásmódot előhívni. Továbbá a 
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kvalitatív dizájnnal végzett kutatások eredményeinek bemutatásával célom volt a katonai 

hivatást megismerő nagyobb mintán történő vizsgálatok tervezésének elősegítése is.   

3.1. Dávid Program elgondolás 

A vizsgálatok eredményei alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a katonai pálya 

szépsége mellett a pályaválasztás során azonosított értékek csorbulnak, néhol el is tűnnek, mely 

a megbecsülés képében, annak hiányában jelenik meg leginkább. Továbbá a bevonuló 

állomány, haderő gyengeségeire adott válaszaikban tükröződő alacsony színvonalú katonai 

pályakép sarkalltak arra, hogy kidolgozzak, és pilot jelleggel elindulhasson a katonai pálya 

ismereteivel, a katonák szakmai személyiségének fejlesztésével, valamint a fiatalok katonai 

pályaorientációjával kapcsolatos program. A szakirodalmat tanulmányozva nem találtam sem 

hazai sem pedig nemzetközi területen hasonló elgondolást. A programelgondolás elnevezése 

apai dédapámhoz fűződik.  

 

Dávid Program elgondolás célcsoportjai: 

1. bevonuló állomány 

2. katona állomány 

3. honvéd kadét program iskoláinak növendékei 

 

Az elöljáróim körében is támogatott, honvéd kadétok (Kun Szabó, 2018) körében, - akik 14-19 

éves korú fiatalok – körében végzett tevékenység eredményei azt mutatják, hogy a 

programelgondolásban meghatározott célok elérése jó irányba halad. A növendékek és tanáraik 

egyértelmű pozitív visszajelzései további célok elérésére ösztönöznek. 

 

A programelgondolás javasolt témakörei a honvéd kadétok körében: 

 milyen ma katonának lenni 

 pályaválasztás 

 mit kínál a haderő, miben más, mint a többi szakma és munkáltató 

 toborzás alternatívái 

 jövőkép a haderőnél 

 társadalmi nem van vagy nincs, sztereotípia vagy valóság 

 mit tud a haderő, mint nagy család, 

  állománykategóriák  
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A programelgondolás dokumentációja kiterjed a program típusára, a kapcsolattartás 

intenzitására és módjára. A beszélgetések tartalmát a kiindulópont meghatározása, a fókusz, 

vagyis a beszélgetés tárgya, idődimenziója, célja és tematikája, valamint tartalmazza azt is, 

hogy mit vihetünk be problémaként a csoportba. Fontosnak tartom a jelenlévők létszáma mellett 

az aktivitásuk, viselkedésük és érzelmi megnyilvánulásuk, valamint jövőképük dokumentálását 

is. Mindezek a tervezést és tapasztalatok feldolgozását nagyban elősegítik. A 

programelgondolás sikeréhez a jelenlévők aktivitásán túl a program erőforrásai, vezetői 

támogatottsága, valamint a csoportvezetők (mentorok) munkájának elismertsége, továbbá a 

program életben tartásáért felelős személy/szervezet is hozzájárul.  

 

3.2. Összegzés 

A disszertációban bemutatott katonai pálya-motivációs vizsgálatok több éves kutatómunka 

eredményeit ismertették, amelynek eredményeként alkottuk meg a katonai szükséglethierarchia 

piramis modellünket.  

Továbbá az eredményekre épülve került kidolgozásra a Dávid Program elgondolása. Azt 

reméljük, hogy azok, akik részt vesznek ebben a programban mélyebb és szélesebb 

ismeretekkel rendelkeznek a katonai életpályával kapcsolatban, a bennük lévő kételyek és 

kétségek elmúlnak, sőt kíváncsisággá alakulnak. Bízunk abban, is, hogy a programban 

résztvevők társas közösségeikben továbbadják e lehetőséget, ezáltal ledőlnek a régi 

sztereotípiák és egyre többen választják a katonai pályát, mely az egyik legnemesebb, a haza 

iránti szeretetet kifejező hivatás.  

E programon felül javasoljuk fenntartani a bevonuló állomány körében a katonai 

pályamotivációs beszélgetéseket, melyek a katonai élettel kapcsolatos alapvető ismeretek 

átadását célozzák meg.  

További vizsgálatokra azokat a területeket javasoljuk, amelyeket a disszertációban 

megjelöltünk, melyek összegezve a következők. 

A katonai szükséglethierarchia piramis modellre vonatkozó vizsgálatok: 

1. MEGBECSÜLÉS és KIHÍVÁSKERESÉS motivációk közötti kapcsolatvizsgálat, 

2. A MEGBECSÜLÉS hátterében álló tényezők megismerése, mivel ez egy általános és 

elvárt eleme a szükséglet hierarchiának, és alapvető motivációja a Magyar 

Honvédséghez csatlakozni kívánó személyeknek is, 
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3. a motivációk megismerése állománykategóriánként (tiszt, altiszt, legénységi), 

jogviszonyonként (szerződéses, hivatásos), nemeként (férfi, nő) és korosztályonként, 

amely a megtartóképesség emelését eredményezheti. 

 

A katonai pályát választók (legénységi katonák) körére vonatkozó vizsgálatok: 

1. kutatásban részt vevő katonák élet- és szolgálati körülményeinek követése, annak 

érdekében, hogy megismerhessük a terveik BETELJESÜLÉS-ét, és a katonai pályán 

szerzett élményeiket, érzéseiket és gondolataikat egyaránt,  

2. a nehézségekkel való megküzdésük megismerése az életkor, a nem és a képzés által. 

 

A SÖTKSZ körére vonatkozóan: 

1. Az átmenti kiképzési forma megszűnését követően célszerű lenne megvizsgálni, hogy 

a résztvevők közül hányan választották a katonai pályát és milyen tényezők álltak a 

háttérben, 

2. hosszanti jellegű kutatás végzése, melynek eredményei sok új, más úton nehezen 

megszerezhető ismeret megszerzését tenné lehetővé, mint például az élet nehézségekkel 

való megküzdés. 
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