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Az ENSZ Biztonsági Tanács 1386. számú határozatával hozta létre a 

Nemzetközi Biztonsági Támogató Erőt. A NATO-vezetésű művelet kiterjed 
Afganisztán teljes területére. A művelet jogi kereteit az ENSZ Biztonsági 
Tanács 1510. számú határozata, valamint az Észak-atlanti Tanácsnak a misszió 
átvételéről szóló 2003. augusztus 11-i, majd a műveleti terület kiterjesztéséről és 
az új feladatok megindításáról szóló 2004. április 21-i és 2005. december 9-i 
döntései teremtették meg.  

 Az afganisztáni rendezést szolgáló törekvésekhez a Magyar Köztársaság 
számos területen nyújtott és nyújt támogatást. Ennek keretében az Országgyűlés 
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben való magyar katonai részvételről szóló 99/2003. (X. 10.) OGY 
határozatban 50 fő, a Kormány pedig az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 
Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel 
engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozatban hozzájárult 
ahhoz, hogy a Magyar Honvédség állományából, egyidejűleg legfeljebb 30 fő – 
egyéni beosztásokban – az ISAF vagy az azt felváltó, feladatait átvevő, NATO 
által vezetett szervezetek tevékenységében részt vegyen. Mindezen közjogi 
engedélyek alapján összesen 80 fő egyéni beosztást betöltő katona kiküldésére 
volt lehetőség az ISAF-műveletekbe. 

Az új ISAF műveleti követelményeknek megfelelően az Északi Régió 
Parancsnokság vezető nemzete (Németország) elkészítette a parancsnokság 
átalakításának tervét és a hozzá kapcsolódó állománytáblát. A szervezeti 
módosítás következtében közel 200 új beosztás jött létre a parancsnokságon és a 
kapcsolódó szervezeti elemeinél. A német fél ennek megfelelően a csapatküldő 
országoktól mintegy 100, többnemzetinek minősített beosztás betöltését kérte.  

 A Kormány a parancsnokság új beosztásainak feltöltésére történő 
felajánlás lehetőségét áttekintette és az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 
Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel 
engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításával 
döntést hozott az egyéni beosztást betöltő katonák létszámának 30-ról 70 főre 
történő felemeléséről. E döntéssel mindösszesen legfeljebb 120 fő egyéni 
beosztást betöltő magyar katona kiküldésére nyílik lehetőség az ISAF-
műveletbe. 

A beszámolónak az Országgyűléshez, illetve a köztársasági elnöknek 
történő megküldésével a Kormány az Alkotmány 40/C. § (2) bekezdésében 
foglalt kötelezettségének tesz eleget. 
 


	MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

