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Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1386. (2001) számú határozatával hozta létre a 

Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erőt (International Security Assistance Force, a 

továbbiakban: ISAF), amelynek hatásköre kiterjed Afganisztán teljes területére. A 

művelet jogi kereteit az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1510. (2003) számú határozata, 

valamint az Észak-atlanti Tanácsnak a műveletvezetés átvételéről szóló 2004. április 

21-i és 2005. december 9-i döntései teremtették meg. 

 

Az Afganisztánban napjainkra kialakult helyzet ismeretében a nemzetközi 

közösség és szervezetek – köztük a NATO – továbbra is hosszadalmas rendezési 

folyamattal számolnak. Ennek megfelelően szükséges az afganisztáni magyar 

szerepvállalás jövőjének folyamatos újraértékelése, amelynek keretében – 

lehetőségeinkhez mérten – törekednünk kell a szükséges katonai képességek 

rendelkezésre bocsátására. 

 

A NATO szövetségesi együttműködés keretében megvalósuló, határátlépéssel 

járó csapatmozgásokat az Alkotmány 40/C. § (1) bekezdése, valamint a honvédelemről 

és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 50. § (6) bekezdése alapján a 

Kormány engedélyezi. Az Alkotmány 40/C. § (2) bekezdése ugyanakkor kötelezi a 

Kormányt, hogy a Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételének vagy a 

külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységének engedélyezése 

tárgyában hozott döntéséről haladéktalanul számoljon be az Országgyűlésnek, a 

köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett. 

 

1. A Kormány az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők 

(ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 

2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 2186/2008. (XII. 29.) 

Korm. határozat] a Magyar Honvédség kiemelt fontosságú szerepvállalásaként 

engedélyezte, hogy az ISAF alárendeltségében, az észak-afganisztáni Baghlan 

tartományban, az Afgán Nemzeti Hadsereg 209. hadtest, 2. dandár, 3. lövész zászlóalj 

tanácsadó csoportjaként működő közös magyar–amerikai Műveleti Tanácsadó és 

Összekötő Csoport (a továbbiakban: OMLT) részeként legfeljebb 30 fő magyar katona 

tevékenykedjen. A 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat biztosította azt is, hogy a 

Magyar Honvédség állományából egy legfeljebb 20 fős Különleges Műveleti Csoport 

(a továbbiakban: KMCS) az ISAF műveleti területén és az ISAF feladatrendszerébe 

tartozó feladatok ellátása érdekében 2010. október 1-jéig tevékenykedjen. 

 

Tekintettel arra, hogy a 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezése 

szerint az OMLT mandátuma 2010. augusztus 31-én, illetve a KMCS mandátuma 

2010. október 1-jén lejár, a Kormány az ISAF-feladatrendszer követelményeinek és a 

NATO igényeinek megfelelve módosító határozatában engedélyezte az OMLT 

szerepvállalás mandátumának 2011. február 28-ig, illetve a KMCS feladatteljesítési 

véghatáridejének 2011. október 1-jéig történő meghosszabbítását. 

 

A fenti mandátumpontosításokon túl a Kormány egy új ponttal egészítette ki a 

2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatot. E pontban a Kormány hozzájárul ahhoz, 

hogy az ISAF-feladat keretében új nemzeti hozzájárulásként egy magyar katonákból 
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álló, legfeljebb 13 fős (váltási időszakban 26 fős) Mi-17 szállító helikopter légi 

kiképzés-támogató csoport kerüljön kitelepítésre Afganisztán területére.  

 

Hazánk a Mi-17-es szállítóhelikopter-személyzetek kiképzése terén olyan 

minőségi hozzájárulást képes biztosítani, amelyre nyugati szövetségeseink csak 

korlátozottan képesek, hiszen nem rendelkeznek ilyen típusú helikopterekkel és az 

üzemeltetéshez szükséges szakértelemmel. A csoport alapvető feladata az Afgán 

Nemzeti Hadsereg szállítóhelikopter hajózó állományának elméleti felkészítése és 

gyakorlati repülőkiképzése, valamint a helikopterek csapatszintű üzemben tartásáért 

felelős állomány mentorálása, illetve az e tevékenységben történő aktív részvétel. A 

Magyar Honvédség rendelkezik a feladat végrehajtásához szükséges kiképzett 

szakemberekkel. Felkészítésük és a szükséges eszközök beszerzése a döntést követően 

3–6 hónapot vesz igénybe. A misszió időtartama egy év, négyhavi váltásokkal. A 

misszió költségigénye az előzetes számítások alapján 12 hónapra 520,9 millió forint. A 

kitelepítésre a felkészülési időszakot követően 2011 elején kerül sor. 

 

2. Az ISAF nemzetközi erők egyik legfontosabb feladatrendszere az ún. 

tartományi újjáépítési csoportokra (Provincial Reconstruction Team, a továbbiakban: 

PRT) épül, amelyek az afgán központi kormányzat befolyását erősítik a 

tartományokban, a stabilizáció erősítésével teret nyitnak a rendezésben szerepet vállaló 

nemzetközi (EU, ENSZ), kormányzati és nem kormányzati szervezetek tevékenysége 

számára, megteremtik az újjáépítés, valamint a helyi közigazgatás megszilárdításának 

feltételeit.  

 

Tekintettel arra, hogy az ISAF-műveletek vezetését, ezen belül pedig a PRT-

tevékenység koordinálását a NATO végzi, a Kormány az egy magyar vezetésű 

afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének 

előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozattal [a továbbiakban: 

2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat] döntést hozott arról, hogy Magyarország 2006. 

október 1-jétől, három évre vezető szerepet vállal Afganisztánban a NATO-vezetésű 

ISAF-művelet keretei között Baghlan tartományban, Pol-e Kumri központtal működő 

PRT-ban. E határozat módosítására ezideig több alkalommal is sor került, melyekről a 

Kormány szintén beszámolt az Országgyűlésnek a köztársasági elnök egyidejű 

tájékoztatása mellett. 

 

A 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat mostani módosítása révén a Kormány 

döntést hozott a magyar PRT – a korábban 2010. október 1-jéig engedélyezett – 

tevékenységének 2011. április 1-jéig történő meghosszabbításáról. A módosítás ezen 

túlmenően – figyelemmel a megváltozott minisztériumi szervezeti és állami vezetői 

struktúrára, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 

és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény hatályon kívül 

helyezésére – a határozat további rendelkezéseinek technikai pontosítását, valamint a 

kormányzaton belüli politikai-szakmai egyeztető fórumot biztosító kormánybizottság 

működésére vonatkozó döntéseket is tartalmazza.  

 

A Beszámoló megküldésével a Kormány az Alkotmány 40/C. § (2) 

bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz eleget. 


