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I. Előzmények 

 

Az Európai Unió Tanácsa 2010. február 15-én elfogadta az Európai Uniónak a 

szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról szóló 2010/96/KKBP 

határozatot. Ez alapján 2010. április 10-én kezdetét vette az Európai Unió szomáliai kiképző 

missziója, amelynek célja Szomália átmeneti szövetségi kormányának és intézményeinek 

támogatása és erősítése a biztonsági erők kiképzésén keresztül. 

A Tanács 2015. március 16-án elfogadta az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági 

erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról szóló 2010/96/KKBP határozat 

módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2015/441/KKBP határozatot, mellyel 

meghosszabbította a misszió mandátumát 2016. december 31-ig. Ezzel érdemben kiegészíti a 

szintén a térségben működő Európai Unió Haditengerészeti erejének (EU NAVFOR) Atalanta 

és az Európai Unió Képességbővítő Missziójának (EUCAP) Nestor műveletét, melyek 

mandátuma ugyancsak 2016. decemberig tart. 

A művelethez való magyar katonai hozzájárulást az Európai Uniónak a szomáliai 

biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további 

magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozat 2015. március 

31-ig engedélyezte. 

A honvédelmi tárca továbbra is fenn kívánja tartani a műveletben való korábbi magyar 

szerepvállalás ambíciószintjét, vagyis a legfeljebb 10 fős (váltási időszakban: 20 fős) 

kontingens műveletben tartását, a Tanács által elfogadott új mandátum időtartamáig.  

 

 

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 EUTM Somalia 

műveletben történő további magyar katonai részvétel megfelel e törekvéseknek. 

Fentiek alapján a Kormány elfogadta az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők 

kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő további magyar katonai 

hozzájárulásról szóló 1161/2015. (III. 24.) Korm. határozatot, amely szerint a magyar katonai 

részvételt 2016. december 31-ig hosszabbította meg. 

 

 A döntés értelmében a Kormány engedélyezi, hogy az EUTM Somalia keretében 

működő kiképző erők kötelékében a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 10 fő 

(váltási időszakban legfeljebb 20 fő) kitelepítésre kerüljön Ugandába, Szomáliába és 



 
Kenyába, és ott a misszió feladatrendszerébe tartozó feladatokat lásson el 2016. december 31-

ig, amely határidőbe a kitelepülés és visszatelepülés időtartama nem számít bele. 

A Kormány továbbá az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére 

irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról 

szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1162/2015. 

(III. 24.) számú határozatával hatályon kívül helyezte az EUTM Somalia misszió korábbi 

közjogi engedélyét. 

Jelen Beszámoló Országgyűlésnek történő megküldésével a Kormány az Alaptörvény 

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

 

 

 

 


