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Az Országgyűlés 

 

/2018. (     ) 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 
Engedélyezett létszámkeret 

(státuszok száma) 

A létszám 

összlétszámhoz 

viszonyított 

maximális aránya  

Tiszt 6.600  

Altiszt  
10.200 

legfeljebb az 

összlétszám 29%-a 

Legénységi állomány  
13.200 

legfeljebb az 

összlétszám 36 %-a 

Honvéd tisztjelölt állomány 800 – 

Honvéd altiszt-jelölt állomány 250 – 

Kormánytisztviselők, 

közalkalmazott és munkavállaló 

állomány 

6.600 

 

legfeljebb az 

összlétszám 18 %-a 

Összesen legfeljebb 37.650 

 

2. A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszáma nem tartalmazza a legfeljebb 20.000 fő 

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

Honvédség központi egészségügyi szervezetében a lakossági ellátást biztosító státuszok 

számát. 

 

3. Az 1. pont szerinti összlétszámkereten belül - szükség esetén - végrehajtott átcsoportosítások 

eredményeként az állománycsoportok létszáma nem haladhatja meg az egyes kategóriákra 

meghatározott maximumértéket, a tiszti létszám nem növekedhet. 

 

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

5. Hatályát veszti a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) 

OGY határozat. 
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I N D O K O L Á S 

 

Az Országgyűlés a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 19. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján a 35/2013. (V. 16.) OGY határozatában (a továbbiakban: Határozat) döntött a 

Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról. A Határozatban az Országgyűlés a Magyar 

Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) szervezeteinél rendszeresíthető beosztások számának 

felső határát határozza meg. 

A Határozat hatálybalépése óta eltelt időben a Honvédség szervezeteinek fejlesztése, a katonai 

szervezetek által ellátott feladatrendszer módosulása, a Zrínyi 2026 Honvédelmi és 

Haderőfejlesztési Program keretei között megvalósítandó célkitűzések nyomán indokolttá vált 

az engedélyezett létszámkeret ismételt megállapítása és az állománycsoportok közti arányok 

optimalizálása. 

A Határozatban engedélyezett létszámok és az állományarányok tartalmi felülvizsgálatát 

indokolja továbbá, hogy a Honvédség feladatai ellátásához ténylegesen szükséges státuszok a 

Honvédség szervezeti fejlesztésével összefüggő szervezési feladatok során a Határozat szerinti 

altiszti és a legénységi létszámkeret terhére rendszeresíthetők legyenek.  

A határozati javaslat elfogadása esetén a Honvédség engedélyezett létszámának meghatározása 

továbbra is állománycsoportok szerinti bontásban történik, a korábbiakban elfogadott 

gyakorlatnak megfelelően továbbra is rögzítve azt, hogy az egyes állománycsoportok a teljes 

létszám mekkora hányadát (százalékát) tehetik ki. 

A határozati javaslat elfogadása esetén az Országgyűlés a Honvédség engedélyezett 

státuszainak számát 37.650 főben állapítja meg. 

A javaslat Országgyűlés általi elfogadása korrigálja a Honvédség belső állományarányait, a 

tiszti létszámkeret javaslat szerint módosított és fixált összegű meghatározása mellett növeli az 

engedélyezett létszámot az altiszti- és legénységi, valamint a honvéd tiszt-, és honvéd altiszt 

jelölt állománycsoportban.  

A határozat elfogadása esetén a Honvédség szervezetében rendszeresíthető 

kormánytisztviselői, közalkalmazotti és munkavállalói státuszok száma és összlétszámhoz 

viszonyított maximális aránya csökken, emellett továbbra sem kerül elszámolásra az MH 

Egészségügyi Központ lakossági ellátást biztosító egészségügyi státuszainak száma. 

A képességfejlesztési célok megvalósítása érdekében és a 2026-ra tervezett végállapot 

elérésére, a keretszám teljes felhasználására, a státuszok rendszeresítésére ütemezetten, csak a 

feladat tényleges végrehajtásakor kerül sor. 
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