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…/2010. (  .  .) 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 

2011. január 1-jei hatállyal 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 Magyar Honvédség működését biztosító 

mintegy 8000 önkéntes tartalékos státuszt, valamint a honvédelemért felelős miniszter 

közvetlen vagy fenntartói irányítása, illetve felügyelete alá rendelt szervezetek létszámát, 

továbbá a Magyar Honvédség rendelkezési állományát.” 

 

      3. Ez a határozat 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 31-én hatályát veszti. 

 

      4. Nem lép hatályba a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. 

(XII. 6.) OGY határozat módosításáról szóló 51/2009. (VI. 18.) OGY határozat.  

Tiszt 5 510 - 

Tiszthelyettes 8 270 

legfeljebb az 

összlétszám 

35 %-a 

Legénységi állomány (honvéd és tisztesi rendfokozattal rendelkező 

szerződéses katona és a  honvéd tiszthelyettes-jelölt ) 
7 630 

legfeljebb az 

összlétszám 

33 %-a 

Honvéd tisztjelölt állomány 600 - 

Kormánytisztviselő, köztisztviselő, közalkalmazott, ügyészségi 

alkalmazott és munkavállaló 
3 650 

legfeljebb az 

összlétszám 16 

%-a 

Összesen legfeljebb 
25 660” 

 



 
 

I N D O K O L Á S 

 

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

határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslathoz 

 

 

      A Javaslat célja az MH Ludovika Zászlóalj önálló katonai szervezetként való létrehozása, 

valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) új tartalékos rendszere első – 

önkéntes – komponense létszámkeretének megteremtése. 

 

      Ezáltal a katonai felsőoktatásban résztvevő hallgatók képzése részben katonai szervezet 

keretében zajlik, amely biztosítja a katonai nevelést és szocializációt, a katonai életpályára 

való felkészítést segíti elő. Ezzel erősíthető a nemzeti tisztképzés, továbbá a katonai 

felsőoktatási intézmény működésének katonai jellege. 

 

      Az MH Ludovika Zászlóalj önálló katonai szervezetként való létrehozását az OGY 

határozatban indokolt megtenni, figyelemmel arra, hogy e határozat tartalmazza a Honvédség 

részletes bontású létszámát. Kiemelendő, hogy a tárcalétszám nem azonos a Honvédség 

létszámával, amely utóbbi megállapításának joga az Országgyűlés hatásköre. Figyelemmel 

arra, hogy az MH Ludovika Zászlóalj hadrendi elemek közé átsorolása a tárcalétszámon belüli 

átcsoportosítással valósul meg, ezért a Javaslat elfogadása személyi, tárgyi, költségvetési 

többletigényt és plusz költségvetést nem generál, annak fedezete a honvédelmi tárca fejezet 

költségvetéséből biztosítható. 

 

      A Javaslat a honvéd tisztjelölti (tiszti hallgatói) létszám önálló sorban szerepeltetésére tesz 

javaslatot, a tiszti, tiszthelyettesi és legénységi állomány létszámának növelésével 

egyidejűleg, figyelemmel arra, hogy a tisztjelöltek hadrendi szervezetbe történő átsorolása a 

parancsnoki és a kiszolgáló állomány létszámban való megjelenítését is indokolja. 

 

 A Javaslat elfogadása esetén az Országgyűlés engedélyezi mintegy 8000 önkéntes 

tartalékos státusz létesítését, amely biztosítja a Honvédség békeidőszaki tartalék 

képességeinek fejlesztéséhez szükséges létszámot. A státuszokat nem célszerű megbontani 

állománykategóriánként, így biztosítható a változó szakmai igényeknek megfelelő katonai 

tartalékképesség az Országgyűlés külön döntése nélkül.  

 


