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Az ENSZ Biztonsági Tanács 1386. számú határozatával hozta létre a 
Nemzetközi Biztonsági Támogató Erőt. A NATO-vezetésű művelet kiterjed 
Afganisztán teljes területére. A művelet jogi kereteit az ENSZ Biztonsági 
Tanács 1510. számú határozata, valamint az Észak-atlanti Tanácsnak a misszió 
átvételéről szóló 2003. augusztus 11-i, majd a műveleti terület kiterjesztéséről és 
az új feladatok megindításáról szóló 2004. április 21-i és 2005. december 9-i 
döntései teremtették meg.  

A Kormány az Alkotmány 40/C. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogkörében az afganisztáni műveletekhez történő hozzájárulás érdekében 
korábban az alábbi határozatokat fogadta el: 

 A) Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport 
létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. 
határozatot, melyben a NATO-vezetésű afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 
Közreműködő Erők békemissziójának elősegítése érdekében, figyelemmel az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának 1386., 1510. és 1623. számú határozataira, illetve 
az Észak-atlanti Tanács 2004. április 21-i és 2005. december 9-i döntéseire, az 
Alkotmány 40/C. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörénél fogva 
egyetértett azzal, hogy Magyarország 2006. október 1-jétől, hároméves 
időtartamra vállalja el az ISAF-művelet vagy az azt felváltó, annak feladatait 
átvevő NATO által vezetett művelet irányítása alatt az afganisztáni Baghlan 
tartományban, Pol-e Kumri központtal működő tartományi újjáépítési csoport 
vezetését. 

 B) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 
2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozatot, melyben hozzájárult ahhoz, hogy a 
Kabuli Nemzetközi Repülőtér vezető nemzeti szerepellátása érdekében az ISAF 
vagy az azt felváltó, feladatait átvevő, NATO által vezetett szervezetek 
tevékenységében a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 75 fő, 
legfeljebb hat hónapos időtartamban részt vegyen, valamint hozzájárult ahhoz, 
hogy a Magyar Honvédség állományából, egyidejűleg legfeljebb 30 fő – egyéni 
beosztásokban – az ISAF vagy az azt felváltó, feladatait átvevő, NATO által 
vezetett szervezetek tevékenységében részt vegyen. 

 Az afganisztáni biztonsági körülmények és a kialakult – a NATO által 
kiemelkedően fontosnak ítélt – katonai stratégiai igények miatt minden részt 
vevő nemzet részéről szükséges a szerepvállalások folyamatos felülvizsgálata és 
lehetőség szerint azok kiterjesztése.  
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 A Kormány e felülvizsgálat eredményeként fogadta el az afganisztáni 
Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 
további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. 
határozatot (a továbbiakban: Határozat), amely a NATO-igényeknek 
megfelelően a már létező közjogi döntéseken túl biztosítja az alábbi két konkrét 
magyar katonai feladatkör ISAF-keretben történő ellátását: 

1. különleges műveleti erők keretében egy Különleges Műveleti Csoport (a 
továbbiakban: KMCS), valamint 

2. a Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport (Operational Mentor and 
Liaison Team, a továbbiakban: OMLT) feladatkörébe tartozó 
tevékenységben való részvételt. 

 

 A NATO a bukaresti csúcsértekezleten többek között elhatározta, hogy a 
tagországok az ISAF-műveletbe vezényelt csapataikat megerősítik, a 
hadműveletek terheit megosztják, valamint a katonák bevethetőségére 
vonatkozó korlátozásokat csökkentik. 

 

 A KMCS afganisztáni telepítésére vonatkozó magyar elképzelések először 
a 2007. áprilisi USA-beli miniszteri látogatáson merültek fel. A 2008. február 7-
8-i vilniusi NATO védelmi miniszteri informális értekezleten jeleztük, hogy 
Magyarország egy KMCS-t telepít Afganisztánba. A brüsszeli NATO védelmi 
miniszteri értekezleten (2008. június 12-13.) elhangzott, hogy erőinket további 
nemzeti korlátozások nélkül bocsátjuk rendelkezésre azzal a műveleti 
korlátozással, hogy a közreműködésünk csak az ISAF műveleti területére 
korlátozódik. A budapesti informális védelmi miniszteri találkozón 2008. 
október 9-én a magyar fél ismételten bejelentette a magyar KMCS kiküldésének 
határozott szándékát. 
 

A tagországok vállalták azt is, hogy rendelkezésre bocsátják a szükséges 
számú kiképzőt és a szükséges felszerelést ahhoz, hogy 2010-re 80 ezer főre 
emelkedhessen az afgán kormányhadsereg létszáma. A budapesti informális 
védelmi miniszteri értekezlet során további erőfeszítések váltak szükségessé az 
Afgán Nemzeti Hadsereg kiképzési támogatásával kapcsolatban. Már 
Bukarestben nyilvánvaló volt, hogy az ISAF jelentős OMLT képességhiányban 
szenved, illetőleg az Afgán Nemzeti Hadsereg további létszámfejlesztéséről 
született döntés következményeként 14-32 közötti plusz OMLT létrehozása 
válik szükségessé. 
 

A vilniusi NATO védelmi miniszteri informális értekezleten magyar 
részről szintén előzetesen felajánlásra került két OMLT működtetésének 



 4 

lehetősége Afganisztán északi és déli tartományába. Ezt követően a bukaresti 
NATO csúcsértekezleten bejelentettük, hogy az önálló tevékenységre képes 
Afgán Nemzeti Hadsereg felállítását és kiképzését kiemelt feladatként kezeljük, 
ennek megfelelően egy OMLT Baghlan tartományba, valamint a későbbiekben 
egy második csoport Uruzgan tartományba történő telepítését és működtetését 
tervezzük. A Határozat mindezeknek megfelelően az aktuális – Baghlanban 
tevékenykedő – OMLT, valamint a KMCS tekintetében tartalmaz közjogi 
engedélyt. 
 

A KMCS 
 

 Létszáma: 16 fő (váltási időszakban 32 fő), amely magában foglalja a 
magyar KMCS állományát és a magasabb törzsekben szolgáló különleges 
műveleti törzstiszteket. 
 

A KMCS alapvető feladatai, amelyeket csak az ISAF felelősségi területén és 
feladatkörén belül és folyamatos hazai kontroll mellett hajthat végre: 

 
- különleges felderítés és megfigyelés 

     - katonai segítségnyújtás (tanácsadás, humanitárius segítségnyújtás) 
- közvetlen műveletek 
és ezek kombinációi. 
 

Az OMLT 
 

Az OMLT magyar komponensének létszáma 28 fő, amely az USA Ohio 
állam Nemzeti Gárda kijelölt állományával együttműködésben végzi feladatait. 
 

Feladatköre: az Afgán Hadsereg kijelölt zászlóalja számára tanácsadás, 
mentorálás és kiképzés adott beosztásokra vonatkozóan, valamint folyamatos 
kapcsolattartás biztosítása az ISAF-parancsnokság, illetve az érintett afgán 
katonai egység között. 
 

A magyar OMLT felajánlás első váltása 2009. augusztus 31-ig szól, 
amelybe a kitelepítés és a visszatelepítés időszaka nem számít bele, helyszíne 
Baghlan Tartomány (Pol-e Khumri). A NATO védelmi miniszteri értekezleteken 
összesen két magyar OMLT csoportra vonatkozó felajánlást tettünk, azonban a 
Határozat csak az északi csoport kiküldéséhez szükséges közjogi engedélyt 
tartalmazza, tekintettel arra, hogy a déli OMLT kitelepítése csak 2009. második 
felére tervezett. Ennek megfelelően a Határozat módosítása válik szükségessé a 
déli OMLT feladatának megkezdéséhez.  


