
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

	

ORSZÁOv 'L,_ ~

Érkezett :

	

2014 DEC 2 3.

B/2491 . számú

BESZÁMOLÓ

az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar
katonai szerepvállalásról

Előadó : Hende Csab a
honvédelmi miniszte r

Budapest, 2014 . december



I. Előzmények

A Kormány Magyarország szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése és a NATO
katonai képességének fokozása, valamint az afganisztáni Nemzetközi Biztonság i
Közreműködő Erők (International Security Assistance Force, a továbbiakban : 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 (a továbbiakban :
2186/2008. Korm. határozat) hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Honvédség több területen i s
részt vegyen az ISAF tevékenységében .

Az elmúlt években az ISAF m űvelet egésze átalakításra került, melynek keretén belül
a 2014. év végéig tartó, ún . „átmenet” (transition) fázis végéig az ISAF fokozatosan átadj a
Afganisztán egész területén a biztonságért való teljes felelősséget az afgán kormányzati
erőknek. Ezzel összhangban az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2120 (2013) . számú határozatával
az ISAF művelet mandátumát 2014 . december 31 . napjáig meghosszabbította .

Az „átmenet” fázisának befejezését követően 2015—2024 között kerül sor az ún .
„átalakítási évtized"-re (transformation decade), amely alatt a nemzetközi közössé g
támogatásával Afganisztán a polgárai szolgálatában álló, m űködőképes és fenntartható állam
megerősítésével tervezetten megszilárdítja szuverenitását .

A szövetségi felkérésnek eleget téve a magyar szerepvállalás hangsúlya is áthelyezésr e
került, ezért Magyarország a 2013 . évben jelentősen csökkentette műveleti szerepvállalását ,
amely elsősorban az ISAF művelet 2014 . évi befejezését, és az azt felváltó, támogató jellegű
feladatok végrehajtására tervezett NATO m űvelet beindítását szolgálta . A szerepvállalás
módosítása következtében azon képességek kerülnek a műveleti területre telepítésre, illetve
folytatódik műveleti területen tartásuk, melyek 2015-t ől is szükségesek az NATO Eltökélt
Támogatás Művelet (Resolute Support Mission, a továbbiakban : RSM) sikeres
végrehajtásához .

Az afgán biztonsági erők kiképzésének és támogatásának el őmozdítására 2015 . január
1-tő l az RSM megindítása tervezett . Az afganisztáni missziónak az ISAF lezárása, tehát 201 4
utáni folytatásáról már a NATO állam- és kormányfő inek 2012-es chicago-i csúcstalálkozóján
döntöttek, és ezt megerősítették az állam- és kormányfők 2014-es wales-i csúcstalálkozóján i s
2014. szeptember 4-én . Az RSM misszió részleteit a NATO külügyminiszterei 201 4
júniusában határozták meg . A misszió nemzetközi jogi feltétele volt az USA és Afganisztán
közötti kétoldalú egyezmény (Bilateral Security Agreement), valamint az erre épül ő , a NATO
és Afganisztán közötti katonai jogállási megállapodás (Status of Forces Agreement — SOFA )
megkötése, mely mindkettő vonatkozásában 2014 . szeptember 30-án megtörtént. Az
egyezményeket az afgán parlament 2014 . november végén ratifikálta. Az afgán parlament
ezen döntése után 2014 . december 2-án a NATO külügyminiszterek Afganisztán elnökéve l
közös nyilatkozatot adtak ki, melyben megegyeztek az RSM művelet 2015 . január 1-ei
indításáról .

A 2015 . januártól induló RSM m űvelethez kapcsolódóan a jelenleg hatályo s
2186/2008 . Korm. határozatba foglalt képességek közül a Különleges M űveleti Kontingens, a



légi kiképzés-támogató csoport, a Nemzeti Támogató Elem, valamint az er ők védelmét
végrehajtó Biztosító Szakasz fog továbbra is szolgálatot teljesíteni műveleti igény szerint .

Mindezekre tekintettel a 2015 . január 1-jével induló RSM műveletben való magyar
katonai szerepvállalás biztosítása érdekében új kormányhatározat elfogadása szükséges a z
alábbi képességek tekintetében :

- Különleges Műveleti Kontingens legfeljebb 50 fővel (váltási id őszakban 10 0
fővel)

- Légi kiképzés-támogató csoport legfeljebb 13 fővel (váltási időszakban 26 fővel)

- Nemzeti Támogató Elem legfeljebb 30 fővel (váltási idő szakban 60 fővel)

Biztosító Szakasz legfeljebb 30 fővel (váltási időszakban 60 fővel)

II. A Kormány döntése

Tekintettel az Alaptörvényben foglaltakra, a műveletben való magyar katonai
szerepvállaláshoz a Kormány előzetes engedélye szükséges. Az Alaptörvény 47 . cikk (1)
bekezdése alapján a Kormány dönt a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők
határátlépéssel járó csapatmozgásairól, illetve a 47 . cikk (3) bekezdése szerint a Magyar
Honvédségnek az Európai Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapul ó
alkalmazásáról, valamint más csapatmozgásáról .

Az RSM műveletben való magyar katonai szerepvállalás egyértelműen hozzájárul
hazánk kedvező nemzetközi megítéléséhez .

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Kormány az afganisztáni Eltökél t
Támogatás Műveletben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1730/2014 . (XII . 12 . )
Korm. határozatban engedélyezte az RSM műveletben való — fent részletezettek szerinti —
magyar katonai szerepvállalást .

Az új határozatra tekintettel a 2186/2008 . Korm. határozat az 1731/2014 . (XII . 12 . )
Korm. határozattal 2015 . január 1-jével hatályon kívül helyezésre kerül .

Jelen Beszámolónak az Országgyű lés részére történő megküldésével az Alaptörvény
47 . cikk (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesül .
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