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1. A PROBLÉMA HÁTTERE, A HELYZET BEMUTATÁSA

A népesség várható élettartam növekedése a népesség elöregedését és a mun-
kával töltött idő meghosszabbodását eredményezi, különösen a törvényes 
nyugdíjkorhatár emelésével, számos országban. Ez a két tendencia eltérő mó-
don alakítja át a munkaerőpiacot.1

1. ábra: a születéskor várható élettartatam Európában (nők, férfiak)

A munkaerőpiacon jelenleg négy generáció van jelen (Baby Boomer, X, Y [mil-
lenniumi] és Z generáció), mely tény különleges kihívás elé állít minden egyes 
szervezetet. 
Az önmagában nem szokatlan, hogy egy új generáció lép be a munkaerőpiac-
ra, és felrázza a régi szokásokat. Ám a technológiai változások gyors üteme, 
az egyidejűleg együtt dolgozó generációk számával új, eddig nem látott 
helyzetet teremt. Az új helyzetre a nyugati világ több politikai vezetője, il-
letve még maga a pápa, mint vallási vezető is reagált, felhívva a figyelmet 
a kérdés fontosságára.2

1 https://www.weforum.org/agenda/2020/01/why-different-workplace-generations-enrich-each- 
 other/ a Világgazdasági Fórum éves gazdasági világcsúcstalálkozó anyagából készült cikk alapján
2 Érdekesség: Ferenc pápa, a béke 55. világnapjára szóló üzenetében három utat ajánlott híveinek béke 
 építése érdekében, melyből egyik a generációk együttműködése volt.        
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2. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET  

1.1.  Az 1840.XVII. törvénycikktől az I. Ipartörvényig

A munkaerő, az emberi erőforrás biztosítása szempontjából kiemelt jelentő-
ségű, hogy az egyes szervezetek alkalmazkodni tudjanak a generációk jelen-
tette kihíváshoz. Ehhez azonban alapvetően meg kell ismerni a generációkat, 
jellemvonásaikat, sajátos munkaerőpiaccal kapcsolatos értékrendjüket, moti-
vációjukat, erősségeiket és gyengeségeiket.

A munkáltatókat, az emberi erőforrásért felelős vezetőket, szakembereket, szo-
ciológusokat már hazánkban is legalább egy évtizede foglalkoztatja a társada-
lomban egyre inkább szembetűnő, a munkaerőpiacot már napjainkban is, de a 
jövőben egyre inkább meghatározó kihívás, a különféle generációk jelenléte a 
munkaerőpiacon. 

Számos tanulmány, konferencia és tréning foglalkozik a generációk kérdésével, 
a generációk együttműködésével kapcsolatos problémákkal, s a lehetséges 
megoldásokkal. Azonban az egyes generációk, továbbá az együttes működé-
sük problémája nem csak a civil munkáltatók részére, de a világ hadseregei pa-
rancsnoki állományának, így a Magyar Honvédség vezetésének is kihívást jelent 
már a toborzás, továbbá az állomány katonai életpályán tartása során is.
    
Mindemellett tény az is például, hogy az egymás mellett dolgozó különböző 
generációk segíthetik egymást a készségek és tapasztalatok átadásával, s ehhez 
kapcsolódva tény az is továbbá, hogy a technológiai haladás és a digitalizáció 
felgyorsulása elengedhetetlenné teszi az egész életen át tartó tanulást (lifelong 
learning) és a folyamatos képzést, továbbképzést.

4



3. AZ EGYES GENERÁCIÓK JELLEMZŐI 

Maga a generáció szó latin eredetű (generatio) szó, jelentése: nemzedék. Sok-
szor használjuk a „nemzedék” és a „korosztály” szinonimájaként. 

Manapság leginkább szociológiai értelemben használjuk a szót: „a generáció 
olyan emberek csoportja, akik történelmi időn és helyen osztoznak, mely kol-
lektív személyiséget biztosít számukra”, azaz „a generáció” a közel azonos idő-
ben és helyen születettek csoportját foglalja magában. 

„Baby Boomer” GENERÁCIÓ alatt az 1946-1964 között született embereket 
értjük. 

Jellemző vonásaik munkaerőpiaci szempontból:

 • Karrierjük szempontjából vonzó számukra a horizontális előrejutás.
 • Nagy erényük a fegyelem és a tisztelet.
 • Vezetőikkel sokszor személyes kapcsolatot ápolnak.
 • Fizikailag is kötődnek a munkahelyükhöz.
 • Számukra a munkaidőnek van eleje és vége.
 • A változással szemben ellenállók.
 • Nehezen építenek ki bizalmat.

X GENERÁCIÓ alatt az 1965-1979 között született embereket értjük. 

Jellemző vonásaik munkaerőpiaci szempontból:

 • Számukra a karrier és a pénz a motiváló erő.
 • Fontos számukra, hogy lássák a feladatok értelmét és a konkrét eredmé- 
  nyeket.
 • Nem kérdőjelezik meg a szabályokat és a szabadidőt is képesek felál- 
  dozni a munka oltárán.
 • A szkepticizmus (a kételkedés) és a lojalitás (a hűséges hozzáállás) 
  egyaránt jellemzi őket.
 • Elfogadják a változásokat, nyitottabbak a bizalomra.

A Magyar Honvédség felső- és középvezetőinek többségét manapság már ez 
a generáció adja.
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Y GENERÁCIÓ alatt az 1980-1994 között született embereket értjük. Gyakran 
nevezik az Y generációt még „millenáris generációnak” is. 

Jellemző vonásaik munkaerőpiaci szempontból:

 • Öntudatos munkavállalók, akiknek fontos a munka és magánélet 
  egyensúlya.
 • Könnyen váltanak munkahelyet, a pénz már nem a fő motivációs tényező.
 • Céljuk a gyors előrejutás a ranglétrán.
 • Akarják a változást.
 • Kevésbé könnyen építenek ki bizalmat.
 • Náluk mutatkozik a leghamarabb a kiégés.

A Magyar Honvédség vezető állományban is jelentős számban megtalálha-
tók már az Y generációsok. A végrehajtó állományban pedig már meghatá-
rozó többségben vannak az ehhez a csoporthoz tartozók.

Z GENERÁCIÓ alatt az 1995-2010 között született embereket értjük. 

Jellemző vonásaik munkaerőpiaci szempontból:

 • Teljes egészében „digitális bennszülöttek”.
 • A generáció tagjai állandó kapcsolatban vannak egymással virtuálisan.
 • Nem okoz problémát nekik egyszerre több dolgot csinálni.
 • Fontosnak tartják a visszajelzéseket.
 • Igénylik az interaktivitást, a sokszínűséget, a technikai eszközök haszná- 
  latát.
 • Az idejüket maguk szeretnék beosztani. 

Sokkal nagyobb a generációs különbség esetükben a többi, előző generációtól 
(X és Y), mint például az X és Y generációk között. Ezért is nehezebb ezeknek a 
generációnak megérteni a fiatal Z generációt.
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További szempont a generációk kapcsolatát illetően, hogy napjainkban már 
egyre gyakrabban nem csupán az életkor szerinti különbségekről esik szó a ge-
nerációkkal kapcsolatos témában, hanem az értékrendbeli eltérésekről is, mert 
a tényleges ellentétek és egymás meg nem értése leginkább ezekből fakad. 

Elmondható ugyan, hogy az egyes generációknak vannak jellemző értékeik, 
azonban az egyének értékrendjei, prioritásai azok, amelyek a munkakapcsola-
tokban valóban megmutatkoznak.

4. A GENERÁCIÓK HELYZETE
A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL

A Magyar Honvédség vonatkozásában a korkedvezményes nyugellátás rend-
szer (szolgálati nyugdíj) megszűnése, az idősödő munkavállalók számának nö-
vekedése azt is okozza, hogy a négy generáció együtt fog dolgozni még lega-
lább egy évtizeden keresztül, s mire a baby boomerek ténylegesen nyugdíjba 
vonulnak már a Z generációt követő, most kisgyermekkorú generáció is belép a 
munkaerő piacra, s belőlük kell majd toborozni a jövő katonáit, tisztjeit, altiszt-
jeit, legénységi állományát.

2. ábra: a különféle generációk eloszlása az ágazatban
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A honvédelmi ágazat 2011-ben meghatározta a humánstartégiáját 2021-ig ter-
jedően „a Magyar Honvédség humánstratégiája a 2012-2021 közötti időszak-
ra” kiadásáról szóló 79/2011. (VII. 29.) HM utasításban. Az „MH Humánstratégia 
2012-2021.” 2011-ben még nem határozott meg generációmenedzsmenttel 
kapcsolatos rendelkezéseket. Sajnálatosan a jelenleg hatályos Humánstratégia 
sem határoz meg a generációmenedzsmenttel kapcsolatosan konkrét irányo-
kat, rendelkezéseket, de a jövőben javasolt lenne a generációmenedzsmentet 
is rögzíteni a stratégiában és kialakítani ennek feltételeit a humán erőforrás biz-
tosítása terén. 

Generációmenedzsment alatt az eltérő korosztályú, különböző generációkba tar-
tozó munkavállalók sikeres együtt foglalkoztatását értjük, amely szerint egy szer-
vezetnek tisztában kell lennie a különböző generációk preferenciáival, valamint a 
munkahelyi viselkedésükkel, jellemzőikkel és elvárásaikkal. A generációmenedzs-
ment nem új fogalom, azonban olyan emberi erőforrással kapcsolatosan bizto-
sítandó funkció, melynek egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia jövőben a hon-
védelmi ágazatban is.
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5. A GENERÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 

Összességében hazánkhoz hasonlóan több fejlett NATO ország is küzd szabá-
lyozási, munkaerő problémákkal, a követelmények és a feltételek összhangjá-
nak megteremtésével. Tehát a specialitások mellett a honvédelmi ágazatban is 
hasonló problémák, kihívások vannak jelen, mint a civil szférában. 

A külföldi adatgyűjtés, kiemelten az EUROMIL3-es kérdőíves kutatás végül közel 
nem volt annyira sikeres, mint azt előzetesen várni lehetett. Legalábbis szak-
szervezeti vonalon közel nem kaptunk annyi információt a témában, mint sze-
rettünk volna. Általánosságban kijelenthető, hogy nincsen kialakult gyakorlat, 
de még csak kezdeményezés sem nagyon létezik a generációk közötti együtt-
működés kérdésében a szövetséges államok hadseregeiben.

Kijelenthető, hogy az Amerikai Egyesült Államok hadseregében (U.S. Army) a 
legelőrehaladottabbak a különféle generációkkal kapcsolatos kutatások, az 
egyes generációk tulajdonságainak megismerése, a generációkkal kapcsolatos 
kihívások felismerése és kezelése. Több kiterjedt tanulmány áll rendelkezés-
re például a generációk tulajdonságainak felmérésére. Figyelemreméltó az is, 
hogy az amerikai hadsereg nagy hangsúlyt fektet a Z generáció megszólítására. 
Igyekeznek nem csak tartalmában, de stílusában is a fiatalok részére szóló érde-
kes toborzó kampányokat indítani.4

3 Az EUROMIL 34 európai katonai egyesület és szakszervezet ernyőszervezete. Az 1972-ben alapított  
 szervezet 22 országot képvisel Romániától Írországig és Svédországtól Ciprusig. Legfőbb célja, mint  
 ernyőszervezetnek a tagszervezetek közötti információcsere, a kölcsönös tájékoztatás elősegítése

4 Érdekesség: Az internetes források azt mutatták továbbá, hogy az amerikai hadsereg (US Army) nagy  
 hangsúlyt fektet a Z generáció megszólítására. A Youtube és más videomegosztó, közösségi 
 média platformot felhasználva próbálják megszólítani a legfiatalabb toborozható generációt 
 például animációs filmekkel, plakátokkal, reklámokkal. Az animációs filmekben hangsúlyozottan  
 nem a harc, a haditechnika, a fegyverek kerülnek kiemelésre, hanem több (5) különböző fegyver- 
 nembe tartozó (egyébként létező személy) idősebb katona meséli el a történetét animációs 
 formában, hogy hogyan került az amerikai hadsereg állományába.
 https://www.youtube.com/watch?v=BjrLcenZPEg
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6. A PROJEKT-KUTATÁSOK EREDMÉNYÉNEK
RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

A kutatás módszerei voltak: kérdőíves kutatás, személyes interjúk, dokumentu-
melemzés, ideértve a külföldi gyakorlatok vizsgálatát és a hazai ágazati szabá-
lyozók vizsgálatát (HM jogszabályok és belső szabályozók).  
 
A kérdőíves kutatásban résztvevőknek módjuk volt opcionálisan írásban kifej-
teni a témához kapcsolódó személyes véleményüket. A kérdőívet kitöltő 212 
főből több, mint 40 fő vállalkozott ilyen vélemény kifejtésre. A válaszok több-
sége nem jelzett súlyos problémákat, inkább a más kutatásoknál is jelzett mű-
ködési hiányosságokat jelezte. A fiatalok esetében elsősorban felkészítési hiá-
nyosságokat, munkához való hozzáállás kérdését jelezték, továbbá azt, hogy a 
hiányosságaik a kiképzésük minőségében is keresendő.  

Az idősebb állomány fiatalokhoz való hozzáállása kapcsán inkább a megcson-
tosodott szemlélet(eke)t jeleztek a vélhetően fiatalabb véleményformálók. Né-
hányan érdemi javaslatokat fogalmaztak meg az állomány felkészítésével, érzé-
kenyítésével, vezetői szemléletformálásával kapcsolatban. Külsős szakemberek 
bevonását sürgetik egyes, az állományt érintő, illetve részükre szükséges vagy 
hasznos képzések megtartása kapcsán. Felkészült trénerek által, hiteles és rele-
váns témákban tartott képzésekre lenne igény az állomány részéről a válaszadó 
véleménye alapján.        

 Továbbá többen utaltak válaszaikban arra, hogy a szakszervezeteknek sze-
repe van a generációk közötti kapcsolat és egyéb a honvédelmi ágazatot érintő 
hasonló kérdésben is. Fontosnak tartja az állomány a zárt kérdésekben is támo-
gatott problémafeltárást, kutatást és jelzést a vezetés részére.  
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A Honvédségnél a generációk közötti kapcsolat témában elvégzett projektku-
tatás alapján a megkérdezett állomány:5

• 94 %-a gondolja úgy, hogy a generációs kérdésekkel foglalkozni kell az ága-
zaton belül (3. ábra);

3. ábra: a kérdőíves felmérés eredménye ebben a kérdésben 

5 212 fő digitális kérdőív formájában
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• 91 %-a a munkavégzési feltételek hiánya mellett az életkori és generációs 
 különbséget jelölte meg a munkahelyi konfliktusok legfőbb okaként 
 (1. táblázat);

TAPASZTALATAI SZERINT A HONVÉDSÉGBEN
AZ ALÁBBIAK MENNYIRE JELLEMZŐ OKAI

A MUNKAHELYI KONFLIKTUSOKNAK

ALÁ-FÖLÉ RENDELTSÉGI VISZONYOK
 egyáltalán nem 14,5%
 kevéssé 51,2%
 jellemzően 34,3%

ÉLETKORI, GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK
 egyáltalán nem 5,8%
 kevéssé 50,2%
 jellemzően 44,0%

MUNKA VÉGZÉSI FELTÉTELEK HIÁNYAI
 egyáltalán nem 9,7%
 kevéssé 38,6%
 jellemzően 51,7%

NEMI KÜLÖNBÖZŐSÉGEK
 egyáltalán nem 35,3%
 kevéssé 44,4%
 jellemzően 20,3%

ETNIKAI KÜLÖNBÖZŐSÉGEK
 egyáltalán nem 68,6%
 kevéssé 28,5%
 jellemzően 2,9%

ÁLLOMÁNYCSOPORTOK KÖZÖTTI VISZONYOK
 egyáltalán nem 16,9%
 kevéssé 56,0%
 jellemzően 27,1%

1. táblázat: a kérdőíves felmérés eredménye ebben a kérdésben
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• több, mint 50%-a gondolja úgy, hogy a generációk közötti kapcsolat fejlesz- 
 tése hozzájárulhat a fiatalok katonai pályán tartásához;

4. ábra: a kérdőíves felmérés eredménye ebben a kérdésben

• 89 %-a gondolja úgy, hogy a szakszervezetek rendszeres kutatásokkal, 
 illetve a problémák vezetők felé történő jelzésével nagyban hozzájárulhat- 
 nak a generációs kérdések fejlesztéséhez. 

13



7. JAVASLATOK

A „generációk közötti együttműködés elősegítése a munkahelyeken” című projekt 
keretében végzett kutatás eredményeként előkészített javaslataink alkalmas-
nak tekinthetőek a honvédelmi ágazat vezetése látókörébe helyezésére is, me-
lyek „Javaslatok a honvédelmi ágazat vezetése részére” című dokumentumban 
kerültek összefoglalásra. 
 
1. A generációk és igényeik felmérése és a generációsmenedzsment megjele-
nítése, alkalmazása

A különféle generációk (Baby boomer [idősödő munkavállalók], X, Y és Z ge-
nerációk) megismerése, továbbá igényeik megismerése érdekében különféle 
felmérések kezdeményezése. Ahhoz, hogy a helyzetet, a problémát kezelni le-
hessen, mélyebb és részletesebb vizsgálatokra, tanulmányokra lenne szükség, 
pontosan annak okán is, hogy ne csak problémaként tekintsünk a generációs 
jellemzőkre (főleg a fiatalabb generáció esetében), hanem a valós helyzet le-
hessen felvázolni, azaz például az Y és Z generáció valós jellemzőinek, kiemel-
ten az erősségeinek megismerését. A generációmenedzsment megjelenítése 
pl. a Humánstartégiában és a személyzeti döntési, személyzetfejlesztési folya-
matokban, a tudásmenedzsment, tudásátadás folyamatában továbbá a szerve-
zeti kultúrában. 

2. Tudásmenedzsment, tudásátadás folyamatában megfontolandó mentorálási 
program bevezetése, intézményesítése (idősebb korosztály, nyugdíjas korosz-
tály bevonása a programba). 

3. A szervezeti kultúra fejlesztése kapcsán javasolt célzottan az összes generá-
ció bevonásával közös programok szervezése Honvédségi szinten. 

4. Kiadványok összeállítása, kiadása (főleg fiatal tiszteknek, altiszteknek) az idő-
sebb állomány katonai pályával kapcsolatos tapasztalataiból és ismereteiből 
összeállítva.
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5. A fiatalok (Z generáció) toborzásához javasoljuk figyelembe venni az ameri-
kai gyakorlatból vett, stílusában és tartalmában a fiatalok igényéhez igazított 
toborzó filmeket, az alábbiak szerint (példák).
 
– a fiatalok figyelmét felkeltő animációs filmek; 
– nem csak a hadseregről, a harcról, a haditechnikáról, a fegyverekről, hanem  
 a komplett katonai életpályáról és a katona magánéletéről is szóló kisfilmek  
 mely történeteket egyébként létező személyek, egy idősebb generációhoz  
 tartozó katonák mesélnek el;
– a hadsereg több szegmensét is bemutató kisfilmek.
  

8. MIT TEHETÜNK? 

• A fiatalok (Z generáció) megfigyelése és tolerálása, annak szempontjából,  
 hogy önmagában a generációs sajátosságaik miatt tulajdonságaik jelen- 
 tősen eltérnek az eddigi generációk tagjainak tulajdonságaitól;

• Mutassunk példát az idősebbekhez való hozzáállás kapcsán is. Értékelni kell  
 az idősebb korosztály kompetenciáit és tapasztalatait is;

• A katonák/munkavállalók erősségeinek és kompetenciáinak meghatározá- 
 sa és tudatosítása a generációs tulajdonságok figyelembevételével is;

• Irányadó lehet tudatosan kevert korosztályú teamek/munkacsoportok/ 
 feladatra vezényelt állománycsoportok kialakítása;

• Folyamatos képzések, továbbképzések (akár belső, akár külső) biztosítása  
 (lifelong learning elősegítése)   

„Tiszteld az időseket!
 Tanulj azoktól, akik előtted jártak az ösvényen…
 tiszteld őket, mert egy nap – hamarabb, mint valaha is
 gondoltad volna – te is öreg leszel.”
      /Ismeretlen szerző/
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