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I. Előzmények 

 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) 2014. január 28-án a 2134 

(2014) számú határozatában adott mandátumot az Európai Uniónak a Közép-afrikai 

Köztársaságban végrehajtandó műveletre. A határozat felhatalmazta az Európai Uniót katonai 

művelet telepítésére a Közép-afrikai Köztársaságban.  

Az Európai Unió Tanácsa 2014. február 10-én elfogadta a közös kül- és 

biztonságpolitika keretében végrehajtásra kerülő az Európai Unió közép-afrikai köztársasági 

katonai műveletéről (EUFOR RCA) szóló 2014/73/CFSP tanácsi határozatot. A határozat 

szerint a műveletnek a teljes műveleti képesség elérése után hat hónappal be kell fejeződnie. 

Az EUFOR RCA a teljes műveleti képességet 2014. június 15-én érte el, ennek megfelelően a 

misszió mandátumának vége 2014. december 15. napjáig számított. 

A műveletben való magyar katonai részvételt az Európai Unió Közép-afrikai 

Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő magyar katonai szerepvállalásról 

szóló 1070/2014. (II. 19.) Korm. határozat engedélyezte. 

 2014. szeptember 15-én – az ENSZ BT 2149 (2014) sz. határozata alapján – kezdetét 

vette az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs 

Missziója („MINUSCA”), amely átvette az irányítást a korábban az országban működő ENSZ 

Integrált Béketeremtési Irodától (BINUCA), valamint az Afrikai Unió Közép-afrikai 

Köztársaságba telepített támogató missziójától (MISCA). 

Az ENSZ BT 2014. október 21-én elfogadta a 2181 (2014) sz. határozatot, amelyben 

2015. március 15-ig meghosszabbította az EUFOR RCA mandátumát, így az Európai Unió 

továbbra is hozzájárulhat a biztonsági helyzet biztosításához, illetve támogathatja a 

MINUSCA missziót a teljes műveleti képesség eléréséig. Az ENSZ határozat birtokában az 

Európai Unió Tanácsa 2014. november 7-én a 2014/775/CFSP számú tanácsi határozatban 

meghosszabbította az EUFOR RCA mandátumát 2015. március 15-ig. 

II. A Kormány döntése 

 

Tekintettel az Európai Unió döntésére, valamint figyelemmel az Alaptörvényben 

foglaltakra, a műveletben való magyar katonai hozzájárulás mandátumának 

meghosszabbításához 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, továbbá 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 Európai 

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

szolidaritásunk kifejezéseként – korlátozott számban más földrészen is. Az EUFOR RCA 

műveletben történő további magyar katonai részvétel megfelel e törekvéseknek. 

Fentiek alapján a Kormány az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli 

Műveletében („EUFOR RCA”) történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 

1834/2014. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött a műveletben történő magyar katonai 

részvétel 2015. március 15-ig történő meghosszabbításáról és egyidejűleg visszavonta a 

korábbi mandátumot megállapító az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli 



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

19.) Korm. határozatot. 

A döntés értelmében a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 6 fő (váltási 

időszakban maximum 12 fő) törzstiszt a missziót vezető műveletparancsnokságra, részben 

pedig a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában települő hadszíntéri parancsnokságra 

települve a művelet mandátumában meghatározott ideig, de legfeljebb 2015. március 15-ig 

részt vesz az EUFOR RCA misszióban. 

Jelen Beszámoló Országgyűlésnek történő megküldésével a Kormány az Alaptörvény 

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

 


