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I. Előzmények 

A mali haderő műveleti képességei kialakítását/fejlesztését célzó EU kiképző művelet 

létrehozásáról 2013. január 17-én döntött az Európai Unió Tanácsa (2013/34/KKBP tanácsi 

határozat). 

A Tanács 2013. február 18-án úgy határozott, hogy az Európai Unió Mali Kiképző 

Művelete („EUTM Mali”) a még meglévő képességhiány ellenére - részlegesen elindulhat (az 

Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója („EUTM 

Mali”) elindításáról szóló, 2013. február 18-i 2013/87/KKBP tanácsi határozat). A művelet 

számára 15 hónapos mandátumot határozott meg a Tanács. 

 A Tanács 2014. április 15-én elfogadott határozatával a művelet mandátumát 2016. 

május 18-ig terjesztette ki, melyet 2016. március 23-án elfogadott határozatával (az Európai 

Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról („EUTM 

Mali”) szóló 2013/34/KKBP tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló, 

2016. március 23-i 2016/446/KKBP tanácsi határozat) további két évvel, 2018. május 18-ig 

hosszabbított meg. 

A Tanács döntésének értelmében a Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) 

bekezdésében foglalt jogkörénél fogva hozzájárult az Európai Unió Mali Kiképző 

Műveletéhez történő magyar katonai részvétel mandátumának 2018. május 18-ig történő 

meghosszabbításához. 

 

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, 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 földrészen is. Az „EUTM Mali” műveletben való 

további magyar katonai részvétel megfelel e törekvéseknek. 

Fentiek alapján a Kormány a 1242/2016. (V. 18.) Korm. határozatban döntött az 

Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai 

szerepvállalásról, mely alapján hozzájárult, hogy az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében 

(„EUTM Mali”) a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 15 fő (váltási időszakban 

legfeljebb 30 fő) a művelet mandátumában meghatározott ideig, de legfeljebb 2018. május 

18-ig részt vegyen. A Kormány egyidejűleg visszavonta a korábbi mandátumot megállapító 

1308/2014. (V. 14.) Korm. határozatot. 

Jelen Beszámolónak az Országgyűlés részére történő megküldésével a Kormány az 

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

 


