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A Magyar Honvédség legfontosabb és leg-
értékesebb erőforrása az ember. A feladatára 
felkészített, megfelelő fi zikai és pszichikai 
állóképességgel rendelkező katona szemé-
lyes áldozatvállalása döntően befolyásolja 
a haderő alkalmazhatóságát.

A Magyarország biztonságához és katonai 
védelméhez kapcsolódó védelmi felülvizs-
gálat eredményeként 2003-ban bontakozott 
ki az önkéntes szolgálaton alapuló, expe-
díciós jellegű haderő képe. A globálisabb 
szerepvállalásra is képes, könnyebb és mobi-
labb haderő kialakítása a feladatrendszer, 
a struktúra és a működési jellemzők jelentős 
változásaival járt együtt. Az új követelmé-
nyeknek megfelelően átalakultak a szemé-
lyi állomány biztosításával, kiképzésével és alkalmazásával 
kapcsolatos feladatok is.

A hagyományos területvédelmen túli, globálisabb sze-
repvállalást lehetővé tevő, önkéntes katonai szolgálaton 
alapuló haderő kialakítása alapjaiban változtatta meg 
a Magyar Honvédség működési jellemzőit és építkezési 
elveit. A Magyar Honvédség professzionálissá válása össze-
tett folyamat, amiben egyszerre kell megoldani az új típusú 
képességek kialakítását és a haderő beillesztését a magyar-
országi munkaerőpiaci folyamatokba.

Az önkéntes haderőre történő átállás óta a  Magyar 
Honvédség munkáltatóként érzékenyebb a munkaerőpiac 
változásaira, azokra az elvártnál lassabban reagál. A szük-
séges létszámú és megfelelő minőségi mutatókkal rendel-

kező személyi állomány megszerzése és megtartása komoly 
kihívás. A munkaerőpiac a haderő területén korábban nem 
érezhető kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölése, valamint 
a  közszolgálatot érintő jelentős megújítási, változtatási 
törekvések megkövetelik a Magyar Honvédségtől, hogy 
személyi állományának létszámát folyamatosan felülvizs-
gálja és szükség esetén módosítsa.

A Magyar Honvédség létszámgazdálkodásának alapja 
a  feladatok ellátásához ténylegesen szükséges státu-
szok meghatározása állománycsoportok szerinti bontás-
ban, az elfogadott gyakorlatnak megfelelően rögzítve, hogy 
az egyes állománycsoportok a teljes létszám hány százalékát 
tehetik ki.

A Magyar Honvédség Országgyűlés által jóváhagyott, 
részletes bontású létszáma nem tartal-
mazza az önkéntes tartalékos, valamint 
a Magyar Honvédség rendelkezési állo-
mánya és  az  egészségügyi rendszer 
átalakításával összefüggésben a Magyar 
Honvédség központi egészségügyi szer-
vezetében a lakossági ellátást biztosító 
szervezeti elemek státuszainak számát.

A Magyar Honvédség részletes bon-
tású létszáma 2016-ban 31 080 fő volt 
(tiszt 5690, altiszt 9270, legénységi állo-
mány 8850, honvédtisztjelölt 500, hon-
véd altisztjelölt 100, kormánytisztviselők, 
közalkalmazotti és  munkavállaló állo-
mány 6670), amiből mintegy 25 000 fő 
volt katona.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

fő

Sorkatonai / legénységi állomány Tiszthelyettes

Tiszt Honvédségi köztisztviselő

Honvédségi közalkalmazott Teljes létszám

Forrás: KSH

A Magyar Honvédség létszáma a külső támadással szemben védelmet biztosító kormányzati képességként 2007 
óta enyhe emelkedés mellett azonos szintet mutat. 

B.1.3. A magyar haderő teljes létszáma
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