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Az Országgyűlés  

.../2003. (…) OGY  

határozata 

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők 
műveleteiben magyar katonai egészségügyi kontingens 
részvételéről szóló 111/2002. (XII. 18.) OGY határozat 

módosításáról 
 

 
Az Országgyűlés az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének j) pontjában 

foglalt jogkörében az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők 
műveleteiben magyar katonai egészségügyi kontingens részvételéről szóló 
111/2002. (XII. 18.) OGY határozatot (a továbbiakban: Határozat) a következők 
szerint módosítja: 
 

1. A Határozat 1. pontja a következő új mondattal egészül ki: 
„A hozzájárulás kiterjed a különböző NATO parancsnokságokon 

szolgálatot teljesítő magyar katonáknak az ISAF műveleteket irányító, 
afganisztáni műveleti területre telepített katonai parancsnokságokon történő 
határozatlan idejű szolgálat teljesítésére is.” 
 

2. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.  
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INDOKOLÁS 
 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2001. december 20-án fogadta el az 1386. 
(2001) számú határozatát, amely felhatalmazást adott az Afgán Ideiglenes 
Hatóság megsegítésére hivatott Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők 
létrehozására (International Security Assistance Force – ISAF). Az ISAF 
működését az ENSZ BT 1444-es számú, 2002. november 27-én elfogadott újabb 
határozatával 2003. december végéig meghosszabbította.  
 
 A tárgyban született BT határozatok hivatkoznak a 2002. december 5-én 
aláírt ún. Bonni Egyezményre, mely az afganisztáni ideiglenes rendezéssel 
kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz, és amely kifejezetten felkéri a Biztonsági 
Tanácsot egy nemzetközi erő e célból történő létrehozására. 
 
 Az Országgyűlés az ENSZ BT 1386-os számú határozata alapján az 
afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar 
katonai egészségügyi kontingens részvételéről szóló 111/2002. (XII. 18.) OGY 
határozat (a továbbiakban: Határozat) elfogadásával lehetőséget teremtett egy 
legfeljebb 50 fős magyar katonai egészségügyi kontingensnek az ISAF művelet 
keretében történő kiküldéséhez. 
 
 Az ENSZ illetékeseivel történt egyeztetést követően az Észak-atlanti 
Tanács (NAC) 2003. április 16-án – Németország, Kanada és Hollandia kérésére 
– úgy döntött, hogy a szervezet a jövőben fokozott szerepet vállal az ISAF 
misszióban. A fokozott szerepvállalás nem jelenti azt, hogy a misszió 
rendeltetésében változás következik be, az ISAF továbbra is ENSZ misszió 
marad és működését az ENSZ határozatai szerint folytatja. A NAC döntése 
szerint 2003. augusztusától a megnövelt NATO támogatás a következőket 
tartalmazza: 
 

- a Szövetség létrehoz egy hadszíntéri parancsnokságot, amelynek 
parancsnoka a csapatokat biztosító országok képviselői közül kerül ki; 

- a stratégiai koordinációt a SHAPE biztosítja, míg a politikai 
felelősséget a NAC viseli, beleértve a nem NATO tag csapatküldő 
államokkal való egyeztetést is. Az így kialakuló új, állandóbb jellegű 
struktúra növeli a misszió stabilitását, a folytonosságot és a kis 
országok számára is lehetővé teszi a jelentősebb szerepvállalást. 
További előnye, hogy nem kell időszakonként vezető nemzetet 
kijelölni a misszió irányítására. 

 
 Tekintettel arra, hogy az ISAF művelet irányítását a NATO vette át, annak 
parancsnoki struktúráját is a Szövetségnek kell biztosítania. Ennek érdekében a 
különböző NATO parancsnokságok állományából katonákat kívánnak az 
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afganisztáni parancsnokságra áttelepíteni. A NATO részéről igény jelentkezett 2 
magyar katona határozatlan idejű átvezénylésére, amellyel kapcsolatban a 
magyar illetékesek hozzájárulását kérte. Mivel a Határozat hatályos szövege 
szerint csak a Kontingens kiküldésére és tevékenységére van lehetőség, a szóban 
forgó tisztek igénybe vételéhez – az Alkotmány 19. § (3) j. pontjában foglalt 
békefenntartó tevékenységben történő részvételről lévén szó – az Országgyűlés 
előzetes engedélyére van szükség.  


