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 A magyar külpolitika kormányprogramban megfogalmazott céljai között hangsúlyosan szerepel a 

nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem támogatása, mely tevékenységnek az ISAF különféle 

feladataiban történő magyar részvétel szerves részét képezi. Az afganisztáni misszió a NATO kiemelten 

fontos művelete, Magyarország ISAF feladatokhoz történő hozzájárulása szövetségesi feladataink 

teljesítésének egyik legfontosabb eleme. 

Ezen törekvések elősegítésére a Kormány - összhangban a korábbi országgyűlési bizottsági üléseken 

előadott és a pártok által támogatott tervekkel - döntést hozott az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 

Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 

2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) módosításáról.  

A NATO Átfogó Politikai-Katonai Stratégiai Tervében megfogalmazott fő célkitűzései keretében az 

afgán haderő kiképzése kiemelt fontosságú feladat. A Korm. határozat e cél támogatása érdekében 

engedélyezte az ún. Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport (Operational Mentor and Liaison Team, a 

továbbiakban: OMLT) feladatkörébe tartozó tevékenységben való részvételt 30 fővel. Ezt az OMLT-t az 

Egyesült Államok haderejével együtt működtetjük. Tekintettel azonban arra, hogy az Egyesült Államok 

átszervezi katonai jelenlétét a misszióban az a döntés körvonalazódott, hogy az OMLT feladatvállalás 

amerikai létszámarányát csökkentik. Figyelemmel arra, hogy műveleti szempontból az OMLT-ben a 

magyar fél a vezető nemzet az amerikai létszámcsökkentés miatt a magyar szerepvállalást erősíteni kell, 

ehhez pedig a Korm. határozat szerinti közjogi döntés módosítása szükséges, melyben a korábbi 30 fős 

létszámhatár 60-ra emelkedik. Ezzel egyidejűleg a feladat végrehatásra vonatkozó véghatáridőt szükséges 

2011. augusztus 31-ig meghosszabbítani. 

A Kormány az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 

további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról 

szóló 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozatban a korábbi afganisztáni szerepvállalásainkat tovább bővítette.  

Ebben hozzájárult egy új kiképző csoport (OMLT II.) kitelepítéséhez 56 fős maximális tervezett 

létszámmal; az afgán haderő kiképzésének elősegítését célzó feladatok végrehajtását irányító NATO 

Afganisztáni Kiképző Missziójának (NTM-A) támogatására a kabuli reptéren működő Légi Kiképzés-

támogató Csoportba (Air Mentor Team) 10 fő kiküldéséhez; az afganisztáni parlamenti és tartományi 

választások biztosítására egy legfeljebb 40 fős választást biztosító szakasz kiküldéséhez legfeljebb 6 

hónapos időtartamra; a hatékonyabb nemzeti logisztikai támogatás, illetve e tevékenység központosított 

nemzeti vezetésének biztosítása érdekében egy 35 fős nemzeti támogató elem műveleti területre 

kitelepítéséhez; az ISAF művelet keretében a Kabuli Nemzetközi Repülőtér működtetésének vezető 

nemzeti szerepét felvállalva 90 fő, egy éves időszakra történő kiküldéséhez. 

E határozat az új feladatok költségvetési fedezetére a 2009. évi költségvetési maradványok terhére 5,2 

Mrd forint átcsoportosítását rendelte el a honvédelmi fejezet javára. A határozat melléklete kifejezetten 

megbontva tartalmazza az egyes részösszegek felhasználásának lehetőségeit. E bontást azonban a 

megváltozott műveleti körülményei és hadműveleti igények miatt – a keretösszeg mértékének érintetlenül 

hagyása mellett – módosítani kellett, amelyet a Kormány az elfogadott határozatában végzett el. 

A Kormány közjogi döntésének határozat formájában kell megjelennie, illetve az Alkotmány 40/C. § 

(2) bekezdésének rendelkezése szerint e döntésről beszámolót, illetve tájékoztatót kell 

benyújtani/megküldeni az Országgyűlés, illetve a Köztársasági Elnök részére.  

 


