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Az Országgyűlés 

…./2009. (........) OGY határozata 

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

 
 

Az Országgyűlés a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. 
törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Magyar Honvédség részletes bontású 
létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY 
határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. Az 1. pont szerinti létszám nem tartalmazza a Magyar Honvédség 
működését biztosító legfeljebb 4000 önkéntes tartalékos státuszt, valamint a 
honvédelemért felelős miniszter közvetlen vagy fenntartói irányítása, illetve 
felügyelete alá rendelt szervezetek létszámát, továbbá a Magyar Honvédség 
rendelkezési állományát.” 

2. Ez a határozat 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
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INDOKOLÁS  

 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a 
továbbiakban: Hvt.) 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Magyar Honvédség 
részletes bontású létszámát az Országgyűlés állapítja meg. 

Figyelemmel a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének 
felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat 
elfogadásáról és a kapcsolódó feladatokról szóló 124/2008. (XII. 3.) OGY 
határozatban (a továbbiakban: ÖTR határozat) foglaltakra, a hatályos, a Magyar 
Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozatban 
(a továbbiakban: Határozat) rögzített létszámkeretek kiegészítése vált szükségessé. 

Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése érdekében meg kell teremteni 
azokat a létszámgazdálkodási feltételeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a Magyar 
Honvédség az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezők részére beosztást 
biztosíthasson, illetve kiképzésüket végrehajthassa. Erre a Határozat módosításával 
nyílik meg a lehetőség. 

A Határozat jelenleg nem tartalmaz önkéntes tartalékos státuszokat, abban 
csak a békében feltölthető állandó beosztások száma szerepel, amely a Magyar 
Honvédség békefeladatainak ellátásához szükséges. 

Az önkéntes tartalékosok alkalmazására békében vagy minősített időszakban 
kerülhet sor, felkészítésük azonban értelemszerűen békében történik, így szükséges 
ennek a létszámkeret oldalról történő lehetővé tétele.  

Az önkéntes tartalékos állományra vonatkozó létszámkeretet a fentiekre 
tekintettel a Magyar Honvédség összlétszámát meghatározó Határozatban is rögzíteni 
szükséges. Ennek hiányában a Magyar Honvédség az Országgyűlés által engedélyezett 
létszámkeret átlépése nélkül nem tudja végrehajtani az önkéntes tartalékosok 
felkészítését, illetve békében a tényleges szolgálatra történő behívását. 

A Kormány által készített, a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos 
rendszerének felülvizsgálatával kapcsolatos jelentés összegzett megállapításai és a 
rendszer fejlesztésére vonatkozó kormányzati javaslatok végrehajtására – melyet a 
parlamenti pártok az ötpárti egyeztető tárgyalásokon 2008 októberében elfogadtak – az 
Országgyűlés az ÖTR határozatban szabott feladatot.  

A létszámkeret nagyságát a kormányjelentés – hadműveleti, alkalmazási és 
kiképzési követelmények elemzése alapján – 4000 főben javasolta meghatározni. 
Figyelemmel az önkéntes tartalékos rendszer jellegére, nem célszerű a 4000 státusz 
állománykategória szerinti bontása, mert ez szükségtelenül merevvé tenné a rendszert, 
és nem biztosítja hosszú távon a státuszok szakmai összetételével történő gazdálkodást 
és rugalmasságot, amely a tartalékképzés alapvetéseként jelentkezik. 

A Határozatnak az önkéntes tartalékos állományra vonatkozó létszámkerettel 
történő kiegészítése lehetőséget teremt a Magyar Honvédség (egyben az ország) 
egyetlen békében is alkalmazható katonai tartalékának biztosítására, az önkéntes 
tartalékos rendszer kiteljesítésére. Az előterjesztés elfogadása megteremti annak 
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lehetőségét, hogy a Magyar Honvédség megkezdje az engedélyezett létszám keretein 
belül a rendszer feltöltését és a jelentkező önkéntes tartalékosok kiképzését. 

A határozat hatálybalépését indokolt 2012. január 1-jében meghatározni, 
figyelemmel arra, hogy a rendszer feltöltésére csak ezt követően kerül sor, a 2009. évi 
elfogadás azonban lehetővé teszi az érvényes országgyűlési döntés birtokában a 
további tervezési-szervezési feladatok elvégzését, a haderő hosszú távú fejlesztési 
tervei módosításának kiegészítését, valamint a kapcsolódó kompenzációs/ösztönző 
rendszer részletszabályainak kidolgozását. 

A módosító javaslat része azon kiegészítő szövegkorrekció is, amely szerint a 
Hvt. 73. § (3) bekezdésében foglaltaknak és a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvénynek megfelelően a Magyar Honvédség szervezetébe nem tartozik 
bele a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Ezen szervezet vonatkozásában a 
honvédelmi miniszter fenntartói irányítást gyakorol, amely tény a módosításban 
átvezetésre került.  

Az elfogadásra javasolt Határozat ezáltal biztosítja, hogy az abban foglaltak 
egyértelműen meghatározzák a Magyar Honvédség Országgyűlés által meghatározott 
létszámkeretét, és a 3. pont további pontosításával egyértelművé teszik a rendelkezés 
szervezeti hatályát.  

 


