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A Magyar Honvédség Országgyűlés által jóváhagyott részletes bontású létszáma 2007 óta lényegében azonos 
szinten stabilizálódva enyhe emelkedést mutat. 

A Magyar ország biztonságához és kato-
nai védelméhez kapcsolódó felülvizsgálat 
eredményeként 2003-ban  bontakozott ki 
az önkéntes szolgálaton alapuló, expedí-
ciós jellegű haderő képe. A globális sze-
repvállalásra is képes, könnyebb és mobi-
labb haderő kialakítása a feladatrendszer, 
a struktúra és a működési jellemzők jelen-
tős változásaival járt együtt. Az új követel-
ményeknek megfelelően átalakultak a sze-
mélyi állomány biztosításával, kiképzésével 
és alkalmazásával kapcsolatos feladatok is.

A hagyományos területvédelmen túli, 
nemzetközi szerepvállalást lehetővé tevő, 
önkéntes katonai szolgálaton alapuló had-
erő kialakítása alapjaiban változtatta meg 
a Magyar Honvédség működési jellemzőit 
és építkezési elveit. A Magyar Honvédség professzionálissá 
válása összetett folyamat, amelyben 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, ám azokra az elvártnál lassabban reagál. A szük-
séges létszámú és megfelelő minőségi mutatókkal rendel-
kező személyi állomány megszerzése és megtartása komoly 
kihívás. A munkaerőpiaci trendek a haderő területén koráb-
ban nem érezhető kedvezőtlen hatásainak sikeres kezelése, 
valamint a közszolgálatot érintő jelentős megújítási, változta-
tási törekvések megkövetelik a Magyar Honvédségtől, hogy 

személyi állományának létszámát folyamatosan felülvizsgálja, 
és szükség esetén módosítsa. Közhelyként hangzik, hogy 
a Magyar Honvédség legfontosabb és legértékesebb erő-
forrása az ember. A feladatára felkészített, megfelelő fizikai 
és pszichikai állóképességgel rendelkező katona személyes 
áldozatvállalása azonban döntően befolyásolja a haderő 
alkalmazhatóságát.

A Magyar Honvédség létszámgazdálkodásának alapja a fel-
adatok ellátásához ténylegesen szükséges státuszok megha-
tározása állománycsoportok szerinti bontásban és az elfoga-
dott gyakorlatnak megfelelően rögzítve azt, hogy az egyes 
állománycsoportok a teljes létszám hány százalékát tehetik ki.

A Magyar Honvédség Országgyűlés által jóváhagyott, rész-
letes bontású létszáma nem tartalmazza 
az önkéntes tartalékos, valamint a Magyar 
Honvédség rendelkezési állománya és – az 
egészségügyi rendszer átalakításával 
összefüggésben – a Magyar Honvédség 
központi egészségügyi szervezetében 
a  lakossági ellátást biztosító szervezeti 
elemek státuszainak számát. A Magyar 
Honvédség részletes bontású létszáma 
2017-ben  is 31 080 fő volt (tiszt 5690, al-
tiszt 9270, legénységi állomány 8850, 
honvédtisztjelölt 500, honvéd altisztjelölt 
100, kormánytisztviselők, közalkalmazotti 
és munkavállalói állomány 6670), amelyből 
mintegy 25 ezer fő katona.

A Magyar Honvédség létszáma, azon 
belül a katonák száma Magyar ország lélek-
számát figyelembe véve megfelel a régiós 
átlagnak.
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B.1. KÜLSŐ BIZTONSÁG

B.1.3. A magyar haderő teljes létszáma
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