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Az ENSZ Biztonsági Tanács 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 Tanács 1510. (2003) számú határozata alapozta meg. 

Szövetségesi érdekünk a stabil, biztonságát önállóan ellátni képes Afganisztán 

létrehozása. Magyarország középtávú afganisztáni koncepciójában szerepel, hogy hazánk 

kiképzőkkel és mentorokkal kész és képes szerepet vállalni az afgán védelmi szektor 

építésében.  

A konkrét lépések között a Kormány a Magyar Köztársaság szövetségesi 

kötelezettségeinek teljesítése és a NATO katonai képességének fokozása, valamint az 

afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveletei végrehajtásának 

érdekében – az Észak-atlanti Tanácsnak az ISAF misszió átvételére vonatkozó 2003. 

augusztus 11-ei döntése alapján – a 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

Határozat) 3. pontjában hozzájárult ahhoz, hogy az MH Mi-35Légi Kiképzés-támogató 

Csoport (Air Mentor Team) részt vegyen az ISAF tevékenységében. 

A Határozatban foglalt közjogi felhatalmazás alapján végrehajtott első 

feladatvállalásra 2010 áprilisában került sor. 

A NATO részéről érkezett felkérést követően a Honvédelmi Minisztérium 

megvizsgálta a NATO vezette ISAF művelethez történő magyar katonai hozzájárulás 

meghosszabbításának lehetőségét, melynek eredményeként tárcaszinten előzetes döntés 

született a MH Mi-35 Légi Kiképzés-támogató Csoport (Air Mentor Team) egyszeri négy 

hónappal történő meghosszabbítására.  

Az afganisztáni magyar szerepvállalás aktualizált NATO igényekhez igazítása 

egyértelműen hozzájárul hazánk kedvező nemzetközi megítéléséhez, a szerepvállalásnak 

komoly politikai hozadéka van a rendezést támogató szervezetekben (NATO, EU, ENSZ) és a 

régióban egyaránt. 

Az Alaptörvény 47. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány dönt a Magyar Honvédség 

és a külföldi fegyveres erők határátlépéssel járó csapatmozgásairól. A 47. cikk (3) bekezdése 

szerint a Kormány dönt a Magyar Honvédségnek az Európai Unió vagy az Észak-atlanti 

Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazásáról, valamint más csapatmozgásáról. 

Tekintettel arra, hogy az afganisztáni feladatvállalásainkra a NATO által vezetett ISAF-

művelet keretében kerül sor, az abban történő magyar részvétel és annak módosításai a 

Kormány előzetes közjogi hozzájárulásához kötöttek.  

Az Alaptörvény 47. cikk (4) bekezdése ugyanakkor kötelezi a Kormányt, hogy – a 

köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett – haladéktalanul számoljon be az 

Országgyűlésnek az EU vagy NATO döntésen alapuló alkalmazásról vagy más 

csapatmozgásról, valamint a Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételének vagy 

külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységének engedélyezése 

tárgyában hozott döntéséről. 

A Kormány a Határozatot a 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban olyan irányban 

módosította, amely az MH Mi-35 Légi Kiképzés-támogató Csoport (Air Mentor Team) 

feladatainak egyszeri, négy hónappal történő meghosszabbítását eredményezi, 2012. május 

01-től 2012.szeptember 01-ig. 

Jelen Beszámoló megküldésével a Kormány az Alaptörvény 47. cikk (4) bekezdésében 

foglalt kötelezettségének tesz eleget. 

 


