
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J/13331. számú 
 

BESZÁMOLÓ 
 

a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában 
történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előadó: Juhász Ferenc 
  honvédelmi miniszter 

 
 
 

Budapest, 2004. december 



 2

Beszámoló 
az Országgyűlés részére 

 
a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában 

történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről  
 

Az Alkotmány módosítását követően a 40/C. § (1) bekezdés szerint a 
NATO szövetségesi együttműködés keretében megvalósuló határátlépéssel járó 
csapatmozgásokat a Kormány engedélyezi. 

Az Alkotmány 40/C. § (2) bekezdése kötelezi a Kormányt, hogy az (1) 
bekezdés alapján hozott döntéséről haladéktalanul számoljon be az 
Országgyűlésnek a köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett. 

Az ENSZ Biztonsági Tanács 2003. október 16-án elfogadott 1511. számú 
határozatának 16. pontjában felhívta a tagállamokat és a nemzetközi, illetve 
regionális szervezeteket arra, hogy működjenek közre az iraki rendőri és 
biztonsági erők kiképzésében és felszerelésében. 

Az ENSZ Biztonsági Tanács 2004. június 8-án meghozott 1546. sz. 
határozatának 8. pontjában üdvözölte a megalakuló Iraki Ideiglenes Kormány 
folyamatos erőfeszítéseit az Iraki Ideiglenes Kormány és jogutódai irányítása 
alatt működő, az iraki fegyveres erőket is magában foglaló iraki biztonsági erők 
fejlesztéséért, „amely erők fokozatosan egyre nagyobb szerepet játszanak, majd 
végül teljes felelősséget vállalnak az iraki biztonság és stabilitás fenntartásáért”. 

Az ENSZ BT a határozat 15. pontjában kérte a tagállamokat és a 
nemzetközi és regionális szervezeteket, hogy járuljanak hozzá segítségnyújtással 
a többnemzetiségű erőkhöz, ideértve a fegyveres erőket is, Irak kormányával 
történő megegyezés szerint, hogy az iraki nép biztonság és stabilitás iránti 
szükségleteiben segítséget nyújtsanak, valamint működjenek közre humanitárius 
és újjáépítési segítséggel, és támogassák az UNAMI (United Nations Assistance 
Mission for Iraq) erőfeszítéseit. 

A 16. pontban a BT hangsúlyozta a hatékony iraki rendőrség, a határőrizet 
és a Létesítményvédelmi Szolgálat fejlesztésének jelentőségét a jog, rend és 
biztonság fenntartása érdekében, ideértve a terrorizmus elleni harcot, és kérte a 
tagállamokat és nemzetközi szervezeteket, hogy segítsék Irak kormányát ezen 
iraki intézmények képességeinek kiépítésében. 

A 2004. június végén megalakult Iraki Ideiglenes Kormány 
miniszterelnöke, Ilyad Allawi a NATO főtitkárának írt levelében hivatalosan 
kérte a NATO támogatását az iraki biztonsági erők kiképzésében, 
felszerelésében és más technikai segítségnyújtásban. A NATO 2004. június 
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28−29-i csúcstalálkozóján a tagállamok állam- és kormányfői megállapodtak 
abban, hogy az ENSZ BT 1546. számú határozatával összhangban segítséget 
nyújtanak az iraki kormánynak a biztonsági erők kiképzésében, és ebben a 
tekintetben felkérték a NATO tagállamait a közreműködésre. 

Az Észak-atlanti Tanács feladata lett, hogy a végrehajtás részleteiben 
megállapodjon az iraki kormánnyal. 

A NATO-művelet magában foglalja a vezérkar, a védelmi és 
belügyminisztérium vezetőinek képzését Irakon belül és az országon kívüli 
továbbképzést, valamint az iraki biztonsági erők kiképzéséhez és működéséhez 
szükséges fegyverzet és eszközök átadására vonatkozó felajánlások 
koordinációját. 

Az Észak-atlanti Tanács 2004. szeptember 22-én értett egyet az Irakban 
végrehajtott kiképzési feladatok központi feladatai végrehajtását végző NATO 
Oktatási és Doktrinális Központ (NATO Education and Doctrine Centre, a 
továbbiakban: Központ) létrehozásával.  

A Kormány a fentiek alapján megvizsgálta a NATO-vezette Misszióhoz 
történő magyar katonai hozzájárulás lehetőségét és eldöntötte, hogy a 
rendelkezésre álló erőforrások alapján − önként jelentkezőkből kiválogatott − 
150 fő (váltási időszakban legfeljebb 300 fő) kiküldésére (1 könnyű lövész 
század a szükséges biztosító és kiszolgáló elemekkel, egyéni beosztást betöltő 
törzstisztek, valamint kiképzők) kerüljön sor. A magyar katonák őrzés-védelmi, 
járőrözési, kiképzési és az ezekkel kapcsolatos összekötői feladataikat 2006. 
szeptember 30-ig láthatják el. A Misszióban való részvételbe a hazatelepülés 
időtartama nem számít be. 

  A főerőt képező könnyű lövész század feladatai: objektumok őrzés-
védelme, járőrözés. 

A műveletben részt vevő magyar katonai állomány a 2004. december 31-
ig hazatelepülő iraki Szállító Zászlóalj technikai eszközeinek egy részét átveszi. 
Ennek előnye, hogy a Szállító Zászlóalj haditechnikájának átcsoportosítása miatt 
a hazaszállítás és a kiszállítás költségei csökkenthetők. 

A Kormány döntése szerinti keretlétszámon belül − a könnyű lövész 
század állományán kívül − a műveletben részt vesz 4 fő törzstiszt a NATO- 
parancsnokság állományában, valamint egy tábornok, 15 tiszt és tiszthelyettes a 
Központ kiképző csoportjában. 

A 2004. és 2005. évre várható költség az előzetes számvetések alapján 
megközelítőleg 3 Mrd Ft. Ez az összeg tartalmazza az állomány felszerelései 
kiegészítésének, felkészítésének, szállításának, valamint tevékenységének 
költségeit.  


