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Határozati javaslat címe: A TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai
szerepvállalásról
A Kormány nevében mellékelten benyújtom a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar
katonai szerepvállalásról szóló országgyűlési határozati javaslatot.
A határozati javaslat elfogadásához – az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésére figyelemmel – a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

...../2021. (.....) OGY határozat
a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról

Az Országgyűlés,
– figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására
tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni küzdelemben;
– figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek (a továbbiakban: ENSZ) Alapokmányából
fakadó kötelezettségeire, elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2020. június 29-én hozott
2531. számú határozatára;
- figyelemmel Franciaország felkérésére;
- figyelemmel a Mali Köztársaság elnökének és a Nigeri Köztársaság elnökének meghívóleveleire;
- az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében;
az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség a francia haderővel
közreműködésben, a Maliban és a térségben működő BARKHANE művelet részét képező
TAKUBA alkalmi harci kötelékben tanácsadási, támogatási és harctéri mentorálási feladatok
ellátására egy, legfeljebb 80 – váltási időszakban 160 – fős, a szükséges technikai
eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingenssel (a továbbiakban:
Kontingens) 2023. december 31-ig részt vegyen.
2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a
Kontingens működéséről az Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és
rendészeti bizottságát igény szerint tájékoztassa.
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Általános indokolás
Az utóbbi évtizedben a Száhel-övezet biztonsági helyzete jelentős mértékben romlott, az etnikai és
törzsi konfliktusok kiéleződése, a szélsőséges iszlamista mozgalmak és terrorista csoportok
térnyerése tapasztalható. Maliban a francia vezetésű SERVAL fedőnevű művelet az Egyesült
Nemzetek (ENSZ) Biztonsági Tanácsának (BT) 2012. december 20-án kelt 2085-ös határozata után,
Mali
meghívása
alapján
kezdődött.
A SERVAL műveletet 2014. július 15-től a szintén francia vezetésű BARKHANE fedőnevű
művelet váltotta fel. A művelet egyéb európai erőkkel (pl. Egyesült Királyság, Észtország,
Svédország) együttműködve nyújt támogatást a G5 Száhel országok (Burkina Faso, Csád, Mali,
Mauritánia és Niger) haderőinek. A terrorizmus elleni hatékonyabb fellépés jegyében 2020. március
27-én – francia kezdeményezésre – Belgium, Csehország, Észtország, Németország, Mali, Niger,
Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság kinyilvánította azon politikai
szándékát, hogy a konvencionális erők támogatására, a jelenleg átalakulóban lévő BARKHANE
alárendeltségében megalakítja a TAKUBA fedőnevű különleges műveleti erőket tömörítő alkalmi
harci
köteléket.
Az Alaptörvény 47. cikke alapján amennyiben a műveleti tevékenység nem minősül alkalmazásnak
vagy állomásozásnak, akkor a határátlépéssel járó csapatmozgás engedélyezése a Kormány
hatásköre, ahhoz nem szükséges országgyűlési engedély. Ha alkalmazásnak vagy állomásozásnak
minősül, és nem a NATO, az EU vagy hasonló nemzetközi szervezet (pld. ENSZ) döntésén alapul,
akkor a csapatmozgást az Országgyűlés engedélyezi. Ha az alkalmazás vagy más csapatmozgás a
NATO, az EU, nemzetközi szervezet döntésén alapul, akkor a Kormány engedélye kell.
Tekintettel arra, hogy a BARKHANE művelet részét képező TAKUBA alkalmi harci kötelékben
alkalmazásra is sor kerülhet, ugyanakkor a TAKUBA alkalmi harci kötelék nem EU, NATO, ENSZ
vagy más nemzetközi védelmi és biztonsági együttműködési szervezet döntésén alapul, mivel
nincsen ENSZ felhatalmazás a franciákon kívüli más nemzetek általi részvételre, ezért a
műveletben való részvételhez az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdése alapján az Országgyűlés
engedélye
szükséges.

Részletes indokolás
1-2.
A magyar különleges műveleti erők szerepvállalása a tanácsadási, támogatási és harctéri
mentorálási feladatok végrehajtására fog épülni. Az előkészítő elem kitelepítését követően, egy 62
fős
(legfeljebb
80
fős)
kontingenssé
egészül
ki.
Az MH kontingens kitelepülésének előkészítése érdekében tervezett előkészítő elem kiküldéséhez,
- tekintettel arra, hogy tevékenyége nem minősül alkalmazásnak, - az Alaptörvény 47. cikk (1)
bekezdés alapján a Kormány engedélye szükséges.
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