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Az Országgyűlés 

…/2006. (.. . .. .) OGY határozata 

az Európai Unió katonai válságkezelő tevékenységéhez történő magyar hozzájárulásról 

 
Az Országgyűlés – figyelemmel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióban (a 

továbbiakban: EU) viselt tagságára – hangsúlyozva azt, hogy a Magyar Köztársaság 
elkötelezte magát az EU közös kül- és biztonságpolitikája újabb intézményei mellett, a közös 
európai uniós fellépések hatékony tervezhetősége és végrehajtása érdekében, az Alkotmány 
19. § (3) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében: 

1. egyetért azzal, hogy a Kormány az EU Tanácsa által meghozott döntésekben 
előirányzott készenléti erők tervezéséhez a harccsoportban való részvételre kijelölt 
magyar kontingens tekintetében a szükséges intézkedéseket megtegye; 

2. hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban jelzett, valamint az EU Tanácsa döntésén 
alapuló további, gyors telepítést igénylő missziók végrehajtásához a Kormány döntése 
alapján összesen 300 fő (amely a váltási periódusokban sem haladhatja meg a 450 főt) 
a rendszeresített technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátva 
tevékenykedjen; 

3. felhatalmazza a Kormányt, hogy az EU-művelet tekintetében – a 2. pontban biztosított 
keretlétszámon belül – az EU által megfogalmazott igényeknek megfelelően, valamint 
felajánlható képességeink és tehervállalásunk lehetőségeit is figyelembe véve 
meghatározza az egyes magyar kontingensek összetételét, feladatait, valamint 
települési helyüket; 

4. tudomásul veszi, hogy a jelen rendelkezések nem érintik, az Európai Unió irányítása 
alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar 
hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) OGY határozatban – az ALTHEA 
műveletben való magyar részvétel érdekében – meghatározott létszámkeretet, valamint 
az annak felhasználására adott felhatalmazást; 

5. felhívja a Kormányt, hogy az e határozat alapján tett intézkedéseiről az Országgyűlés 
Külügyi bizottságát és Honvédelmi bizottságát igény szerint tájékoztassa. 

6.    Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.  
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INDOKOLÁS 
 
 

Az Európai Unió a tagállamok önkéntes részvételének elvére épülő európai biztonság- és 
védelempolitika (EBVP) keretén belül számában és jelentőségében is gyorsan növekvő 
nemzetközi katonai és polgári válságmegelőző és válságkezelő tevékenységet folytat a világ 
több pontján. Válságkezelő tevékenysége hatékonyságát javítandó, a tagállamok ún. zászlóalj 
harccsoportokat hoznak létre és ajánlanak fel az unió számára az adott válságövezetbe történő 
rendkívül gyors telepítési képességgel. A harccsoportok felállítása az egyik központi elemét 
jelenti az Európai Tanács által 2004 júniusában jóváhagyott, az EU 2010-ig szóló 
haderőfejlesztési célkitűzései (Headline Goal 2010) megvalósításának. Az ebben foglaltak 
értelmében az EU-nak a harccsoportokkal folytatandó műveletek tekintetében 2007 elejére 
kell elérni teljes műveleti képességét. A vonatkozó, ún. Harccsoport Koncepciót a tagállamok 
2004. június 14-én fogadták el az EU Katonai Bizottságában. Az erről szóló megállapodást a 
Tanács még aznap tudomásul vette.  
A Magyar Köztársaság integrációs politikájának sarkalatos pontja, hogy az integráció 
valamennyi formájában részt vegyen. Ezzel összhangban deklarált célunk a védelmi területen 
egyre mélyülő együttműködésben, ennek keretében pedig a gyorsreagáló harccsoportokban 
való részvétel is. Ezen megfontolás alapján 2004 tavaszán – a Harccsoport Koncepció 
kidolgozásával párhuzamosan – megindultak az előkészületei egy magyar, olasz és szlovén 
részvétellel létrejövő multinacionális harccsoport létrehozatalának. A három ország védelmi 
miniszterei 2004 szeptemberében szándéknyilatkozatot írtak alá a harccsoport felállításáról, a 
2004 novemberi, Brüsszelben megrendezésre került katonai képességfelajánlási konferencián 
magyar, olasz és szlovén részről pedig formálisan is bejelentettük, hogy a multinacionális 
harccsoport keretében a teljes műveleti képesség elérésétől kezdődően (2007) meghatározott 
erőket készek vagyunk az uniós gyorsreagáló műveletekhez rendelkezésre bocsátani. A 
magyar-olasz-szlovén többnemzetű harccsoport létrehozásáról, illetve a magyar részről 
felajánlani kívánt erőkről a Magyar Honvédség 2005-2014 közötti időszakra vonatkozó 10 
éves fejlesztési tervéről, valamint a NATO Védelmi Tervezési Kérdőívére (DPQ-2004) 
kialakított nemzeti válaszok korrekciójáról szóló 2329/2004. (XII. 21.) Korm. határozat 
rendelkezik. 
 
Az EBVP keretében fennálló tagállami önkéntesség elve azt jelenti, hogy a fegyveres erők 
alkalmazásáról a végső döntést minden esetben a tagállamok hozzák meg. Ez a helyzet a 
jövőben sem fog változni, hiszen a nemzeti irányítás alatt álló fegyveres erők külföldi 
bevetése valamennyi tagállam számára olyan, a szuverenitást közvetlenül érintő, rendkívül 
érzékeny terület, amelyet egyikőjük sem kíván feladni. A tagállamok a rendszeres 
időközönként megrendezésre kerülő haderő-generálási konferenciákon (a harccsoportok 
esetében erre első alkalommal 2005. május 11-én került sor) ajánlják majd fel a jövőbeni 
harccsoportműveletek rendelkezésére bocsátható eszközeiket és képességeiket, amelyek 
bevetéséről később minden nemzet saját belső eljárási rendjének megfelelően dönt. Ahhoz 
azonban, hogy csapataink az esetleges jövőbeni harccsoportműveletek megindításáról szóló 
EU tanácsi döntés meghozatalától számított 10 napon belül megkezdhessék tevékenységüket 
a művelet helyszínén (vagyis megfeleljünk a gyorsreagálás ezen – a tagállamok által katonai 
és a legmagasabb politikai szinten, az Európai Tanácsban is elfogadott – kritériumának), 
nemcsak az adott műveletre kijelölt hazai erők megfelelő felkészítéséről, felszereléséről és 
magas készenlétben tartásáról kell gondoskodnunk, hanem a csapatok kiküldéséhez szükséges 
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belső jogi döntéshozatal gyorsaságát is garantálnunk kell. A jelenlegi alkotmányos 
rendelkezések szerint a felajánlott erők külföldi alkalmazásához az Országgyűlés előzetes 
felhatalmazására van szükség – ebben az esetben azonban a 10 napos települési idő 
kritériumát nem fogjuk tudni teljesíteni. A fegyveres erőkkel való rendelkezés alkotmányos 
szabályainak és az EU döntéshozatali mechanizmusának megfelelő gyors rendelkezésre 
bocsátás kettős követelményét törvénymódosítás nélkül úgy lehet megoldani, hogy a 
törvényhozás egy előzetes, a jelenlegi előterjesztés mellékletében szereplő határozattal dönt 
arról, hogy a Kormány kezébe adja a gyorsreagáló erők készenléti időszak alatti rendelkezésre 
bocsátásáról szóló döntést.  
 
Az egyedi országgyűlési határozati javaslat elfogadása nemcsak a magyar-olasz-szlovén 
multinacionális harccsoport jövőbeni gyors bevetése miatt szükséges, hanem más jellegű, a 
nemzeti erők – akár egyetlen fegyveres katonai megfigyelő – szintén gyors helyszínre 
telepítését igénylő, az EU Tanácsa döntésén alapuló misszió esetén is. 
 
Az Európai Uniós harccsoportok válságkezelési, békefenntartási célú alkalmazásának közjogi 
hátterét vizsgálva egyértelmű, hogy a jelenlegi alkotmányos szabályozás szerint a döntés az 
Alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pontjában leírt rendelkezések hatálya alá esik, tehát 
meghozatalához kétharmados parlamenti döntés szükséges. E döntéshozatali eljárás időigénye 
nem teszi lehetővé a felajánlott alakulatok megfelelő időhatáron belüli telepítését, ezért a 
harccsoportok alkalmazásáról – az alkotmányos rendelkezések e célú módosítását is 
végiggondolva – a valószínűsíthető felhasználást jóval megelőzően, egy egyedi országgyűlési 
döntéssel, általános jelleggel, határozati formában célszerű rendelkezni.  
 
Az országgyűlési határozati javaslat a Kormány hatáskörébe adja az elkövetkező tervezési 
időszakokban az adott feladatra vezényelhető harccsoporthoz hozzájáruló magyar erő 
létszámának, képességeinek kialakítására vonatkozó döntést, a törvényhozás a mandátum fő 
kérdéseiben, és a létszám felső értékében dönt. 
 
Az  országgyűlési határozati javaslat egy külön rendelkezésben tisztázza a harccsoportokról 
szóló döntés és a boszniai békefenntartó feladatok ellátására az EU vezetésével zajló 
ALTHEA művelet (128/2004. (XI. 23.) OGY határozat) viszonyát, mivel mindkét 
törvényhozási döntés az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának végrehatásához ad 
felhatalmazást. Célszerű ugyanis egyértelművé tenni, hogy a NATO-tól átvett hatáskörben 
uniós erőként eljáró boszniai kontingens és a harccsoportok létszámkerete egymást nem fedi. 
E célt szolgálja a javaslat 4. pontjába foglalt rendelkezés. 
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