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Az Országgyűlés
/2013. (

) OGY határozata

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 19. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a Hvt. 38. § (1) bekezdésére figyelemmel az Országgyűlés a
Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
Állománycsoportok
Tiszt
Altiszt
Legénységi állomány
Honvéd tisztjelölt állomány
Honvéd altiszt-jelölt állomány
Kormánytisztviselő, közalkalmazott
és munkavállaló
Összesen legfeljebb

Létszám
5690
8845
7895
500
100
6670

–
legfeljebb az összlétszám 33%-a
legfeljebb az összlétszám 30%-a
–
–
legfeljebb az összlétszám 25%-a

29700

2. A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszáma nem tartalmazza a legfeljebb 8000 fő
önkéntes tartalékos, valamint a Magyar Honvédség rendelkezési állománya létszámát.
3. Az 1. pont szerinti összlétszámkereten belül – szükség esetén – végrehajtott
átcsoportosítások eredményeként az állománycsoportok létszáma nem haladhatja meg az
egyes kategóriákra meghatározott maximum értéket, a tiszti létszám nem növekedhet.
4. Ez a határozat a közzétételét követő ötödik napon lép hatályba.
5. Az Országgyűlés visszavonja a légvédelem földközeli és kis magasságú oltalmazási
képességének megőrzéséről szóló 95/1995. (IX. 28.) OGY határozatot.
6. Hatályát veszti
a) a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól szóló 51/2007. (VI. 6.) OGY
határozat, és
b) a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY
határozat.

2

INDOKOLÁS
A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban:
régi Hvt.) rendelkezéseinek megfelelően tartalmazta a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) maximális létszámát állománycsoportok szerinti bontásban.
Figyelemmel arra, hogy a régi Hvt. szerinti felhatalmazás 2012. január 1-jén hatályát
vesztette, és helyébe a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban:
Hvt.) 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás lépett, új határozat kiadása
szükséges.
A felhatalmazás alapján az Országgyűlés az MH maximális létszámának engedélyezéséről
rendelkezik. Ez az ún. engedélyezett létszám az MH szervezeteinél rendszeresíthető
beosztások számának felső határát határozza meg, figyelemmel a határozat 3. pontjára, amely
megenged szükség szerinti átcsoportosításokat az összlétszám megadott %-os arányainak
túllépése nélkül.
A Hvt. 38. § (1) bekezdése rögzíti az MH szervezeti definícióját, amely szerint a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat nem tartozik az MH szervezetéhez, ezért arra a határozat
rendelkezést nem tartalmaz.
Az MH engedélyezett létszámának meghatározása állománycsoportok szerinti bontásban
történik, egyidejűleg rögzítve azt, hogy az egyes állománycsoportok a teljes létszám mekkora
hányadát (százalékát) tehetik ki. Az engedélyezett létszámot az Országgyűlés úgy állapítja
meg, hogy az biztosítsa az MH alaprendeltetés szerinti feladatainak maradéktalan ellátását.
A korábbi OGY határozatban meghatározott állományarányok tartalmi felülvizsgálatát az
indokolja, hogy a tiszti, az altiszti és a közalkalmazotti állománycsoportok közötti
átcsoportosítással az engedélyezett állományarányok közelíthetőek az MH ténylegesen
rendszeresített státuszainak számához, arányaiban a tiszti, az altiszti és a legénységi státuszok
engedélyezett maximuma csökkenthető, valamint a tiszti állomány aránya a további
állománycsoportokhoz viszonyítva alacsonyabban állapítható meg az összlétszám
változatlanul hagyása mellett.
A határozat rögzíti, hogy az önkéntes tartalékosok, valamint a rendelkezési állományba
tartozók létszáma nem terheli az MH engedélyezett létszámát. Ezek nem szervezeti, hanem
személyi kategóriák, és speciális jogállással rendelkeznek, amelyek állománycsoportok
szerinti bontása nem tervezhető.
A rendelkezési állományba tartozók létszáma nem az MH szervezetében rendszeresített
státuszokon kerül elszámolásra, mivel összetételük nem tervezhető módon változik (például
szülési szabadságon távollévők, tanulmányaikat folytatók, tartós külszolgálatra vezényeltek,
más szervnél szolgálatot teljesítők, stb.). Ennek megfelelően létszámuk pontosan nem
meghatározható.
Az önkéntes tartalékos katonák esetében tartalék, kiegészítő képességről van szó, számos
vonatkozásban más megítélés és eljárás alá esnek, mint a hivatásos és a szerződéses katonák.
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A tartalékos rendszer sajátosságai miatt olyan kategóriát alkotnak, amelynek tagjai csak a
rendelkezésre állás ideje alatt tényleges állományú katonák. Az önkéntes tartalékosok erre
figyelmemmel létszám-gazdálkodási szempontból nem sorolhatók be a táblázat
állománycsoportjaiba, létszámuk felső határát azonban garanciális és tervezési szempontok
érvényesítése érdekében rögzíteni szükséges.
A határozat deregulációs céllal hatályon kívül helyezi egyrészt a Magyar Honvédség további
fejlesztésének irányairól szóló 51/2007. (VI. 6.) OGY határozatot ‒ tekintettel arra, hogy a
Hvt. már nem tartalmaz a határozat megalkotására vonatkozó rendelkezést ‒, másrészt az MH
létszámáról rendelkező hatályos OGY határozatot.
A határozat visszavonja továbbá a légvédelem földközeli és kis magasságú oltalmazási
képességének megőrzéséről szóló 95/1995. (IX. 28.) OGY határozatot, tekintettel arra, hogy a
határozatban megfogalmazott feladat végrehajtásra került.

