
Miért kell két szakma? 

(Fordítás. lrta: Arter Robert vezérőrnagy 

Megjelent a Military Review, 1983. 6. számában) 

Az amerikai személyügyi munkát jelenleg a központi kiválasztás, a szak
képzettség szerinti előléptetés és a kettős szakma igénye jellemzi. Jelen cikk a 
kettős szakma problémáival foglalkozik. 

A kettős szakma igényének egyik oka a nagyobb rugalmasság biztosítása 
a tiszti állomány beosztásánál. Jelenleg a hadsereg fejlesztése miatt az állomány
táblákban évről évre több tiszti beosztást biztosítanak. Ezen felül a tiszti hiányt 
széles aránytalanság jellemzi szintenként és szakképzettségként. Jelen gyakorlat 
szerint a hiány feltöltése arányosan és ritkán fontossági sorrend szerint történik. 
Az egyensúlyt a szükséglet és a van között azonban nem tudják létrehozni, mivel 
az állománytábla évről évre drámaian változik. A változás persze nemcsak a ..,. 
tisztek számára, hanem a rendfokozatra és a szakképzettségre is vonatkozik. Az 
igény azonban nemcsak szervezési változáskor {pl. most a hadosztályoknál a 
vegyi zászlóaljak felállítása) módosul, hanem azzal is, hogy az állománytáblában 
állandóan növelik a tiszti beosztások számát. 

A kettős szakma célja tehát nem az, hogy a tiszti hiányt pótolják, hanem 
egy beosztást megfelelő képzettségű és rendfokozatú tiszttel tölthessenek be. Ha 
egy parancsnokságnál például lövész őrnagy felesleg van, és pénzügyi őrnagy 
hiány, akkor a lövész őrnagyot egy szakmával elhelyezik más alakulathoz (ami 
nem mindig kedvező a tisztnek), a pénzügyi őrnagy helyére pedig egy pénzügyi 
századost helyeznek és ez a pénzügyi szolgálatnál egy láncreakciót vált ki. Ebben 
az esetben összhang az állománytáblával kb. 10 év múlva alakul ki (az amerikai 
hadseregben a beosztással járó rendfokozat viselése általában szabály). 

Kettős szakma esetén viszont az adott lövész őrnagyot áthelyezik számító
gépes őrnagy helyére, a számítógépes tiszt pedig másik szakmája miatt a pénzügyi 
őrnagy helyére kerül. Ez persze leegyszerűsített folyamat, de mutatja a kettős 

szakma előnyét. 
Felmerül a kérdés, hogy minden tiszt rendelkezzen-e kettős szakmával? A 

válasz igen, a jobb kiválasztás érdekében. 

A kettős szakmát indokolja az is, hogy az összfegyvernemi és fegyvernemi 
tisztek aránya századtól fölfelé jelentősen csökken a szakszolgálati tisztekhez 
viszonyítva. Ez az arány a következő: 
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Hivatásos tisztek összetétele 1983-ban 
( összfegyvernemi, fegyvernemi és szaktisztf!k aránya 

alegység és seregtest szinten) 

1
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A táblázat szerint seregtest szinten a lövész és fegyvernemi tisztek száma 
csökken, míg a hadtáptiszteké nő. 

Ismeretes, hogy a századosok 80°/o-a végül is előlép őrnaggyá. A fenn
maradt 20°/o egyenetlenül oszlik el a fenti tisztcsoportok között. A kettős szakma 
lehetővé teszi, hogy a megnövekedett hadtáp beosztásokat betöltsék képzett tisz
tekkel. De feltehető az a kérdés, hogy ez az egyensúlytalan helyzet nem új. 
Úgy van, dc a kettős szakma előtt a tiszt fegyvernemén kívüli más beosztásba 
képzetlenül került. Ilyenkor a tiszt, mint az örült tanult és dolgozott, hogy meg
maradhasson a beosztásában. Egy bizonyos idő után a tisztet ismét új beosztásba 
helyezték és legutóbbi beosztása alapján kapott _a másodlagos beosztásának meg
felelő szakmai számot. A tiszt gyakran 6 és több másodlagos szakmai számot szer
zett, de lényegében egyik beosztásban sem volt mester. 

Amikor Meyer vőrgy., a vezékarfőnök személyügyi helyettese elfoglalta be
osztását, kijelentette: ,,Két célom van: Biztosítani, hogy olyan hadseregünk le-

.-, gyen, amely háborúba tud menni, és hadseregen belül olyan körlüményeket te
remteni, amelyben minden egyén alkalmat talál saját teljes potenciáljának ki
fejlesztésére." 

A kettős szakma mindkét cél teljesítéséhez hozzájárul. Lehetővé teszi, hogy 
sok tiszt két területen legyen mester, így elősegítve teljes potenciáljuk kifejleszté
sét és azt, hogy sok tisztnek, de nem mindenkinek kell két szakma. Sok tiszt, kü
lönösen a lövész főtisztek bármely időben egy harmadik szakképzettséget igénylő 
beosztásban dolgozik. Ez tükrözi az első beosztásnak megfelelő hely hiányát, 
a névleges kinevezést és a hadsereg szükségletének elsőbbségét. 
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Természetesen mindenkinek nem kell és nem is rendelkezik kétpályás lche~ 
::'.!~éggel. Egyes tiszteknek kényes területen (pl. számítógépes adatfeldolgozó) 
megengedik, hogy az eredeti pályán maradjanak, és eltekintenek a második szak
ma elsajátításától, 

Itt viszont az előléptetés problémája lép fel (magasabb rendfokozat maga
sabb beosztással jár). 

Egyes tiszteknek hiába van két szakmája, mégiscsak egy pályán haladhatnak 
előre, mivel valamelyik szakmájukban a beosztások telítettek. Legjobb példa 
erre a vegyi szolgálat. A fenti esetek azonban kevés tisztet érintenek, a többség
nek 8 év szolgálat után két pályán van előlépési lehetősi:ge. Az a tény azonban 
marad, hogy nem mindenkinek kell kétpályásnak lennie. Ez két úton oldható meg: 
az állománytáblák stabilizálásával vagy rugalmasságával. 

Az állománytáblák stabilizálása azt jelenti, hogy meg kell szüntetni azt a je
lenlegi gyakorlatot, hogy állománytáblák szakmai számának módosításával az em
berekkel játszunk. Fura az a tény, hogy az üres beosztási hely szakmai számát 
olyan számra módosítják, amely biztosítja a hely betöltésének elsőbbségét. Az a 
törekvés, hogy a helyet bárkivel betöltsük, függetlenül a tiszt képzettségétől nem 
szolgálja a hadsereg érdekét. 

Egy példa: előfordul, hogy egy helyet kutatótiszt-hellyé nyilvánítanak -
valójában pedig nem az -, csak azért hogy oda egyetemet végzett tisztet helyez
hessenek. Itt gondolni kell arra, hogy egy őrnagy második szakmájához 10 év 
szolgálat és 4 éves főiskola szükséges. A legjobb esetben, 8 éves szolgál.lt és fő

iskolai végzettség kell ahhoz, hogy egy tiszt második beosztást elláthasson. 

Személyügyi munkában a nagyobb rugalmasság azt jelenti, hogy ha egy beosztás 
nem igényel szakmai képzettséget, akkor a beosztás általános tiszti vagy általános 
összfegyvernemi szakmai számot kap. Jelenleg a hadsereg számos olyan beosz
tási hellyel rendelkezik, amely betölthető más szakképzettségű tiszttel, például a 
páncélos tiszti hely egyes esetekben betölthető lövész tiszttel is. Ilyenkor e be
osztási hely szakmai száma általános összfegyvernemi tiszti beosztás szakmai szá
mát kaphatja. Még nagyobb rugalmasságot jelent, ha a hely általános tiszti szak
mai számot kaphat. Az ilyen rugalmasság lehetővé teszi, hogy sok tiszt egy pályán 
maradhasson és szolgálati idejének arányában magasabb beosztást kaphasson. 

Azt azonban el kell ismerni, hogy az egypályán maradás legnehezebb az össz
fegyvernemi tiszteknél, mivel nagy az aránytalanság a század (46,9°/0) és a had
sereg (25,1°/0) szint között. Egyes szakmákban viszont a tartós hiány miatt (pl. 
a műszakiaknál) több helyet nem tudnak betölteni, ilyenkor az ilyen helyekre 
második szakmás tiszteket lehet helyezni. 

A kettős szakma tehát nem jelent problémát. Problémát inkább a fegyel
mezetlen kinevezési gyakorlat jelent, amely kapcsolatos a személyügytől való 
azon irreális elvárásainkkal, hogy az mit tud és annak mit kell tennie az egyén ér
dekében, miközben figyelembe kell venni a hadsereg érdekeit is. Nekünk azon
ban olyan nagynak kell lennünk, hogy saját érdekeink fölé emelkedhcssünk és 
legyünk képesek az összképet áttekinteni. 

Abrams W. tábornok, amikor vezérkari főnök volt, a következő kijelentést 
tette a személyügyi helyettesének: ,,Embereken és nem személyügyet, nem állo
mányt, nem százalékos feltöltést vagy egyéb más elnevezést értek, amelyek az 
embereket egy tömegnek tekintik. En azokon élő, lélegző, szolgálatot teljesítő 
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egyéneket értek. Nekik szükségletük, érdekeik és óhajuk van. Nekik szellemük 
és akaratuk, erejük és képességük van. Van gyengeségük és hibájuk, de nevük 
is van." 

Abrams tábornok ránk, szernélyügyiekrc ezzel fontos felelősséget hárított. 
Nekünk azonban van egy clsőrendü kötelességünk is, a hadsereg önzetlen szol
gálata. Mi nem gondoljuk azt, hogy a hadsereg önjutalmazó karriert jelent, még 
ha egyesek úgy viselkednek, mintha azt jelentené. Néhányan úgy vélik, hogy a 
hadsereg fokozatosan azzá fejlődött, hogy a jutalmazásokat és előléptetéseket fő
leg az önző magatartásúak kapják. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem így van. 
De mit tehetünk ilyen negatív magatartás ellen, még ha igen kevés azok száma, 
akik így_ viselkednek? Nincs könnyű és gyors megoldás. 

Valóban, nekünk meg kell szüntetnünk az olyan szervezési etikát, amely 
!'Zcrint az emberek értékét csak előléptetéssel és Í'endfokozattal lehet mérni. Más
részről a nem kiválasztás által okozott csalódás romboló erőként hat mind a gon
dolkodásra, mind a pszichikai magatartásra és ez megfosztja a hadsereget és a 
nemzetet az értékes, hosszútávú személyektől. 

Milyen különbözőek azon hőseink, akiknek értékét különösen nagyra tartjuk. 
Nyilvánosan senki sem ismerné el, hogy előlépésc érdekében modellként Massen
gclc tábornok viselkedését tekinti. Massengele összes cselekedetét úgy kalkulálta, 
hogy azok elősegítik előlépési ambícióit. Mi tagadjuk a motivációt és ki kell je
lentenünk, hogy tábornoki előlépése egy önző győzelem volt. Mi szeretnénk olya
nok lenni, mint Massengele ellentéte, Sam Damion, aki magára legutoljára gon
dolt, minden feladatot képessége teljes felhasználásával oldott meg, szeretett csa
patnál lenni nem a saját, hanem a csapat érdekében, bármilyen elismerést ka
pott a hadseregtől, mindegyiknek örült . 

Azon problémát azonban nem tudjuk elfelejteni, hogy hősünk egy rendfo
kozattal mindig hátrább volt Massengclenél. Valójában olyan gondolkodási mód, 
amikor valaki minden áron magasabb beosztás elérése érdekében cselekszik, oda 
vezethet, hogy olyan beosztást és szakképzettséget keresünk, amit valójában nem 
kedvelünk. A személyügyi főnökség persze nem szándékszik megkönnyíteni az 
ilyen pálya megtalálását. 

Felül kell vizsgálni elvárásainkat, módosítani kell a „siker" értelmezését. Ke
ményen kell dolgozni, egy professzionista, kiváló hadsereg kialakításáért. A tiszti 
állomány színvonala legyen olyan magas, hogy a tiszt puszta jelenléte pszichikai 
hasznot jelentsen mindenkinek. Nagylelkű fegyvertársakra van szükségünk és nem 
előléptetésért küzdő versenyzőkre. Meg kell értenünk és el kell fogadnunk, hogy a 
tisztet a hadsereg részére szükséges képességei miatt léptetik elő és ne sirassuk azt, 
akit nem léptetnek elő, mert magasabb beosztáshoz a hadseregnek nincs rá szü
ségc. 

Másik feladatuk az állománytáblák integrálása és azokban rögzítettek fegyel
mezett végrehajtása. A tiszti elosztási terv végrehajtásánál ne ennek megsértésére 
törekedjünk, hanem mindig a hadsereg összérdekére gondoljunk. 

Fontos, hogy a dolgokat úgy csináljuk, hogy azok a parancsnoknak tetsze
nek, de sokkal fontosabb, hogy azok a hadsereg részére legyenek jók. Először 
a hadsereg érdekét kell figyelembe vennünk, és csak azután a mi szűkebb perspek
tivánkat. Idealizmusnak tűnik ez? Reméljük nem. Cleveland mondta: ,,Ha túl 
gondosan tervezzük meg életünket, akkor a siker veszélye léphet fel, siker a vá
lasztási lehetőség szűkítésében, a pályafutás útjainak a lezárásában." 
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