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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), 2011. (2011), 2041. (2012), 2069. 

(2012), 2096. (2013) és 2120 (2013) számú határozatai, valamint az Észak-atlanti Tanács 

művelet-vezetés átvételéről szóló 2004. április 21-i és 2005. december 9-i döntései 

teremtették meg. 

 

Az Afganisztánban napjainkra kialakult helyzet, valamint a nemzetközi közösség és 

szervezetek – köztük a NATO – által előrevetített rendezési folyamat ismeretében az 

afganisztáni magyar szerepvállalás jövőjének folyamatos újraértékelése szükséges. Ennek 

keretében – lehetőségeinkhez mérten – törekednünk kell a szükséges katonai képességek 

rendelkezésre bocsátására. 

 

A NATO szövetségesi együttműködés keretében megvalósuló, határátlépéssel járó 

csapatmozgásokat Magyarország Alaptörvényének 47. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány 

engedélyezi. Magyarország Alaptörvénye ugyanakkor kötelezi a Kormányt, hogy a Magyar 

Honvédség békefenntartásban való részvételének vagy a hadműveleti területen végzett 

humanitárius tevékenységének engedélyezése tárgyában hozott döntéséről haladéktalanul 

számoljon be az Országgyűlésnek, a köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett. 

 

A Kormány Magyarország 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 - az 

afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további 

magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban hozzájárult 

ahhoz, hogy a Magyar Honvédség több területen is részt vegyen az ISAF tevékenységében.  

 

A 2013. júniusi ISAF Haderőgenerálási Konferencián megerősített vállalásoknak 

megfelelően a Kormány az 1916/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban a Különleges Műveleti 

Kontingens, valamint a Mi-17 szállító helikopter légi kiképzés-támogató csoport mandátumát 

2014. december 31-ig hosszabbítja meg. 

 

A fenti szerepvállalás mellett a Kormány az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 

Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben való további részvétel érdekében a következő 

döntéseket hozta: 

 

1. Az ISAF keretében működő különleges műveleti erők kötelékében a Különleges 

Műveleti Kontingens mandátumát 2014. december 31-ig meghosszabbította. 

2. Az afgán légierő szállítóhelikopter pilótáinak kiképzését és mentorálását végző Mi-17 

szállító helikopter légi kiképzés-támogató csoport mandátumát 2014. december 31-ig 

meghosszabbította. 

3. Tekintettel arra, hogy a Légi Kiképzés-támogató csoport (Air Mentor Team) 

mandátuma 2013. május 1-jével lejárt, és a feladat végrehajtásra került, hatályon kívül 

helyezte a 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat 3. pontját. 

 



4. Tekintettel arra, hogy a Kabuli Nemzetközi Repülőtér őr- és biztosító feladatainak 

végrehajtása megtörtént, az arra vonatkozó mandátum 2013 október 1-jével lejárt, és a 

feladat végrehajtásra került, hatályon kívül helyezte a 2186/2008. (XII. 29.) Korm. 

határozat 7. pontját. 

 

Tekintettel arra, hogy a feladat végrehajtása a 1916/2013. (XII. 11.) Korm. határozat 

közzététele után fog bekövetkezni, a határozatban módosítást nem igénylő fejleményként 

jelentkezik a Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport (OMLT) tevékenységében való 

részvételre vonatkozó felhatalmazás 2013. december 31-ei hatállyal történő lejárta. 

 

A Kormány a fenti döntések végrehajtása érdekében az 1916/2013. (XII. 11.) Korm. 

határozattal módosította az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 

műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) 

Korm. határozatot. 

 

Az afganisztáni magyar szerepvállalás a Szövetség, illetve az ISAF művelet-

igényeihez történő igazítása egyértelműen hozzájárul hazánk kedvező nemzetközi 

megítéléséhez.  

 

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

foglalt kötelezettségének tesz eleget. 

 

 




