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A Kormány nevében mellékelten benyújtom a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások 
számáról szóló országgyűlési határozati javaslatot.



...../2019. (.....) OGY határozat 

a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról

Az Országgyűlés – 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  Magyar  Honvédségnél  rendszeresíthető  beosztások  számát  a
következők szerint állapítja meg:

1. A Hvt. 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetek (a továbbiakban: honvédségi szervezetek)
békeidőszaki, rendszeresíthető beosztásainak száma összesen legfeljebb 37 650.

2.  A  honvédségi  szervezeteknél  az  1.  pont  szerint  rendszeresíthető  beosztások  száma  nem
tartalmazza

a) a Magyar Honvédség rendelkezési állománya státuszainak számát,

b)  a  honvédelemért  felelős  miniszter  által  vezetett  minisztériumban,  valamint  a  honvédelemért
felelős  miniszter  közvetlen  alárendeltségébe  tartozó  szervezeteknél  kirendeléssel  szolgálatot
teljesítő állomány rendszeresített beosztásainak számát,

c)  a  különleges  jogrendre vonatkozó,  hadi  állománytáblákban rendszeresített,  legfeljebb 20 000
önkéntes tartalékos beosztást.

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

4. Hatályát veszti a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 25/2018. (X. 31.) OGY
határozat.
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Általános indokolás

Az Országgyűlés 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 Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 25/2018.
(X.  31.)  OGY határozatában  (a  továbbiakban:  25/2018.  OGY határozat)  döntött  a  Magyar
Honvédség  részletes  bontású  létszámáról.  A 25/2018.  OGY határozatban  az  Országgyűlés  a
Magyar  Honvédség  (a  továbbiakban:  Honvédség)  szervezeteinél  rendszeresíthető  beosztások
számának  felső  határát  állapította  meg.
A 25/2018.  OGY határozat  hatálybalépése  óta  eltelt  időben  a  törvényi  változások,  valamint
Kormány-,  és  tárcaszintű  döntések  következtében  indokolttá  vált  a  Honvédségnél
rendszeresíthető  beosztások  számának  ismételt  meghatározása.
A 25/2018.  OGY határozat  tartalmi  felülvizsgálatát  indokolja,  hogy  a  Honvédség  feladatai
ellátásához ténylegesen szükséges státuszok a Honvédség szervezeti fejlesztésével összefüggő
szervezési  feladatok  végrehajtása  során  biztosítottak  legyenek,  továbbá  a  Honvédség
állománycsoportonként  meghatározott  státuszainak  számát  a  Honvédség  feltölthető
beosztásainak  számáról  rendelkező  kormányhatározat  fogja  megállapítani.
A javaslat a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti Honvédség szervezeti felépítésének módosulásával
–  annak  szervezetéből  a  honvédelemért  felelős  miniszter  (a  továbbiakban:  miniszter)  által
vezetett  minisztérium  és  a  miniszter  közvetlen  alárendeltségébe  tartozó  szervezetek
kiszervezésével  –,  továbbá  a  honvédelmi  alkalmazottak  jogállásáról  szóló  2018.  évi  CXIV.
törvény hatálya alá tartozó szervezeteknél foglalkoztatott  honvédelmi alkalmazottak egységes
elven történő foglalkoztatásával összhangban került összeállításra. Az előzőekre tekintettel 2018.
december 31-ig a 25/2018. OGY határozat szerint a Honvédség részletes bontású létszámához
nem tartozó, a Honvédség központi  egészségügyi  szervezetében a  lakossági ellátást  biztosító
státuszok száma az új határozat kiadását követően a javaslat szerinti rendszeresíthető beosztások
számában  elszámolásra  kerül.  A 25/2018.  OGY határozat  szerinti  részletes  bontású  létszám
összesen legfeljebb mértékét a Honvédség szervezetéből kikerült szervezetek státuszaival történő
csökkentés  és  a  Honvédségnél  rendszeresíthető  beosztások  számában  elszámolásra  kerülő
státuszok  száma  összességében  nem  módosítja.
A  határozati  javaslat  elfogadása  esetén  az  Országgyűlés  a  Honvédségnél  rendszeresíthető
státuszok  számát  továbbra  is  37.650  beosztásban  állapítja  meg.
A  javaslat  Országgyűlés  általi  elfogadása  biztosítja  a  Zrínyi  2026  Honvédelmi  és
Haderőfejlesztési  Program  végrehajtásához  szükséges  keretet.
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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