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…/2011. (…. ….) OGY határozat 

 

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY 

határozat módosításáról 

 

  
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású 

létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY 

határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Állománykategóriák Létszám 

 

 

 

 

 

” 

2. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. Az 1. pont szerinti létszám nem tartalmazza a mintegy 8000 főnyi önkéntes 

tartalékos, valamint a Magyar Honvédség rendelkezési állománya létszámát, továbbá a 

katonai nemzetbiztonsági szolgálatok és a katonai felsőoktatási intézmény létszámát.” 

 

3. Ez a határozat a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba. 

 

4. Ez a határozat a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

Tiszt 5990 - 

Tiszthelyettes 8905 

legfeljebb az 

összlétszám 

33%-a 

Legénységi állomány (honvéd és tisztesi rendfokozattal rendelkező 

szerződéses katona és a honvéd tiszthelyettes-jelölt) 
8035 

legfeljebb az 

összlétszám 

30%-a 

Honvéd tisztjelölt állomány 600 - 

Kormánytisztviselő, köztisztviselő, közalkalmazott, ügyészségi 

alkalmazott és munkavállaló 
6170 

legfeljebb az 

összlétszám  

25%-a 

Összesen legfeljebb 
29700 

 



 
Indokolás 

 

 
A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY 

határozat módosításáról szóló javaslat (a továbbiakban: javaslat) célja a Honvédkórház – 

Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: Honvédkórház) Magyar Honvédség (a 

továbbiakban: MH) hadrendjébe való illesztéséhez, a Szent Korona őrzése biztosításához, 

további biztonsági és protokolláris feladatok átvételéhez, egyes logisztikai képességek 

fejlesztéséhez, a csapatpszichológusi rendszer kialakításához, valamint a házilag készített 

robbanószerkezetek elleni tevékenység képessége megerősítéséhez szükséges állandó 

állományú létszám biztosításának megteremtése. 

 

 A Honvédkórház MH hadrendjébe történő illesztése, az országvédelem szerves részét 

képező honvédelmi egészségügyi biztosítással szemben támasztott követelményeknek, 

valamint a NATO egységes elveinek és szabályozóinak való megfelelést szolgálja. Ennek 

megfelelően az egymásra épülő ROLE képességek (ROLE I-IV) egységes rendszerbe 

foglalása, a missziós feladatok ROLE I-III. szintű szakmai moduljaihoz szükséges 

szakállomány folyamatos rendelkezésre állása, a katonailag fontos szakterületeken 

tevékenykedő szakember-képzés gyakorlati helyének biztosítása, valamint a szakmai 

előmeneteli rend és a kialakításra kerülő karrier modell működtetése érdekében szükséges a 

Honvédkórház MH hadrendjébe történő integrálása, amely az MH létszámkeretének 

megemelését vonja maga után.  

 

Az MH átvette a Szent Korona és egyes kiemelt objektumok őrzését. Az ezzel járó 

biztonsági és protokolláris feladatok magas színvonalon történő biztosítása érdekében a 

javaslat biztosítja az ehhez szükséges létszámot. 

 

Az MH egyik legfontosabb és legértékesebb erőforrása a személyi állomány. A 

haderő humánstratégiájában megjelenő humánszolgáltatások rendszere – beleértve az 

egészségügyi és pszichológiai biztosítást – képes markánsan hozzájárulni az állomány 

harcképességének megőrzéséhez és családjaikról való gondoskodáshoz. Ennek 

leghatékonyabb formája a központi képesség és az alakulatoknál létrehozásra tervezett 

beosztások dinamikus, gyorsan reagáló, a szervezeti és humánstratégiai érdekeknek megfelelő 

integrált és a Magyar Honvédség állományának minden tagja számára egyaránt elérhető és 

magas szintű, egységes csapatpszichológiai rendszer megvalósítása. Az ehhez szükséges 

létszámot teremti meg a javaslat. 

 

Szükséges továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakítása kapcsán a 

jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyes hadrendben megjelenítendő, 

elsődlegesen a Hungária körúti katonai objektum működtetésének logisztikai feladataihoz 

szükséges létszám biztosítása. 

 
Létszámigényként jelentkeznek az egyes katonai képességek fejlesztését szolgáló 

feladatok elláthatóságát biztosító igények. A javaslat elfogadásával a házilag készített 

robbanószerkezetek elleni tevékenység képesség fejleszthető lesz, lehetővé válik az MH 

valamennyi tevékenységére kiterjedő doktrinális és tapasztalat-feldolgozó feladatok, valamint 

az új struktúrához és feladatokhoz kapcsolódó valamennyi logisztikai támogatási feladat 

magasabb színvonalon történő ellátása. 

 



Az MH egyes meglévő katonai szervezeteinek belső struktúrája nem felel meg teljes 

mértékben a valós szakmai követelményeknek, erre figyelemmel korrekció szükséges, 

amelyhez a létszámot a javaslat biztosítja. 

 
Figyelemmel arra, hogy az egyes állománykategóriákhoz rendelt létszám emelkedik, 

az összlétszám arányában meghatározott százalékos mutatókat is módosítja a javaslat. 

 

A javaslat elfogadása költségvetési igényt támaszt. A tényleges igény azonban 

viszonylagosan alacsony, mert a Honvédkórház állománya (~3000 fő) jelenleg is a HM 

fejezet költségvetésében szerepel, így csak szervezeti hovatartozás szempontjából releváns a 

módosítás.  

 

A javaslat elfogadásával megjelenő új státuszok létrehozása (~3000+~1040 státusz) a 

létszámkeret biztosításával megteremti az MH szerveinél és szervezeteinél szükséges 

strukturális átalakítások lehetőségét, katonai szakmai szempontból szükséges új státuszok 

kialakítását és azok feltöltését a jelenleg meglévő létszámon belüli belső személyi 

mozgásokkal. A tárca számításai alapján a létszámkeret feltöltése éves szinten – személyi 

juttatásokkal és munkáltatói járulékokkal együtt – 3,784 Mrd Ft többletkiadást jelentene.  

 

A státuszok tényleges költségvetési létszám-emelkedéssel járó feltöltésére az MH 

költségvetése alakulásának függvényében kerül sor, így a tényleges forrásigény csak a helyek 

feltöltésének ütemében, és kizárólag abban az esetben jelentkezik, ha ennek feltételei 

biztosítottak. Tényleges létszámnövelés az előterjesztés elfogadásával egyidejűleg nem 

tervezett. 

 

 


