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I. Előzmények 

 

Az Európai Uniós Külügyek Tanácsában 2014. január 20-án egyetértés alakult ki a 

Közép-afrikai Köztársaságban uralkodó helyzet súlyosságának megítélésében és annak 

lehetséges negatív regionális következményeit illetően. Támogatás övezte az EU katonai 

fellépését, ezzel összhangban a külügyminiszterek a gyorsított tervezési eljárás keretében 

jóváhagyták az ún. válságkezelési koncepciót [Crisis Management Concept (CMC) for a 

possible CSDP operation in the Central African Republic (CAR)]. 

 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2014. január 28-án a 2134 (2014). számú határozatában 

(UN Security Council Resolution 2134. – Central African Republic) mandátumot adott az 

Európai Uniónak a Közép-afrikai Köztársaságban végrehajtandó műveletre. A határozat 

felhatalmazza az Európai Uniót katonai művelet telepítésére a Közép-afrikai Köztársaságba. 

A jóváhagyás tartalmazza a konkrét felhatalmazást az Európai Unió felé, hogy bevetheti az 

EUFOR erőket, a misszió sikerének és az erők védelme érdekében felhatalmazást ad az 

EUFOR erő alkalmazására.  

    

E konkrét mandátum birtokában a Tanács 2014. február 10-én elfogadta a Közös Kül- 

és Biztonságpolitika keretében végrehajtandó műveletről szóló tanácsi határozatot [Council 

Decision 2014/73/CFSP of 10 February 2014 on a European Union military operation in the 

Central African Republic (EUFOR RCA)]. 

 

A 2014/73/CFSP döntés 1. Cikk 1. pontja szerint a misszió a teljes műveleti készenlét 

elérésétől számított legfeljebb 6 hónapos időtartamig fog tartani. Ezalatt az elsődleges cél, 

hogy a 880 fős katonai kontingens kialakítsa és fenntartsa a Békés és Biztonságos Környezetet 

Banguiban és környékén, valamint tevékenységével megteremtse azokat a feltételeket, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Afrikai Unió Közép-afrikai Köztársaságba telepített 

támogató missziója (AFISM-CAR/MISCA) átvehesse az „EUFOR RCA” által végrehajtott 

feladatokat. Magyar szempontból a misszió tervezett időtartama – a Külügyek Tanácsának 

döntésével összhangban – 9 hónap (3 hónap a teljes műveleti készenlét elérése + 6 hónap a 

műveleti területen), de legkésőbb 2014. december 31-ig tart. 

 

II. A Kormány döntése 

 

Tekintettel az Európai Unió döntésére, valamint figyelemmel az Alaptörvényben 

foglaltakra, a misszióban való magyar katonai részvételhez a Kormány előzetes engedélye 

szükséges. Az Alaptörvény 47. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány dönt a Magyar 

Honvédség és a külföldi fegyveres erők határátlépéssel járó csapatmozgásairól, illetve a 47. 

cikk (3) bekezdése szerint a Kormány dönt a Magyar Honvédségnek az Európai Unió vagy az 

Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazásáról, valamint más 

csapatmozgásáról.  

 

A Kormányprogramban megfogalmazottak szerint hazánk támogatja az Európai Unió 

közös kül- és biztonságpolitikájának kiteljesedését, és aktív részt kíván vállalni az EU 

válságkezelő műveleteiben, nem csupán az európai kontinensen, hanem – szolidaritásunk 

kifejezéseként – korlátozott számban más földrészeken is. Az EU közös biztonság és 

védelempolitikája keretében beindítandó „EUFOR RCA” misszióban való magyar katonai 

részvétel megfelel e törekvéseknek.  

Fentiek alapján a Kormány az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli 

Műveletében („EUFOR RCA”) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014. (II. 



 
19.) Korm. határozatban engedélyezte a Magyar Honvédség állományába tartozó legfeljebb 6 

fő (váltási időszakban max. 12 fő) feladatellátását a művelet mandátumában meghatározott 9 

hónap (3 hónap műveleti készenlét elérése + 6 hónap a műveleti területen) időtartamban. 

 

Jelen Beszámoló Országgyűlésnek történő megküldésével a Kormány az Alaptörvény 

47. cikk (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségének tesz eleget. 




