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A magyar külpolitika kormányprogramban megfogalmazott céljai között hangsúlyosan 

szerepel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem támogatása, mely tevékenységnek az 
afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (a továbbiakban: ISAF) különféle 
feladataiban történő magyar részvétel szerves részét képezi. Az afganisztáni misszió a NATO 
kiemelten fontos művelete, Magyarország ISAF-feladatokhoz történő hozzájárulása szövetségesi 
feladataink teljesítésének egyik legfontosabb eleme. 

Ezen törekvések elősegítésére a Kormány – összhangban a korábbi országgyűlési bizottsági 
üléseken előadott és a pártok által támogatott tervekkel – döntést hozott az afganisztáni Nemzetközi 
Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai 
szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
módosításáról és a következő katonai szerepvállalásokról döntött: 

A Különleges Műveleti Csoport feladatteljesítésre vonatkozó mandátum meghosszabbítása 
további két váltással, 2010. október 1-jéig, valamint a korábbi 16 fős létszám felemelése legfeljebb 
20 főre. A Különleges Műveleti Csoport további alkalmazására vonatkozó döntés-kérésre az ISAF- 
parancsnokság és a különleges műveleteket irányító – USA által irányított – helyi parancsnokság 
kifejezett igénye alapján kerül sor. Ezen kívül az ilyen jellegű feladatrendszer műveleti területen 
történő végrehajtása olyan, a hazai katonai képességek fejlesztéséhez elengedhetetlen tapasztalatok 
forrása, amely más módon nem biztosítható. A csoport maximális létszámának 20 főre emelését az 
indokolja, hogy a zökkenőmentes napi működéshez és afganisztáni körülmények között – 
figyelemmel a romló biztonsági helyzetre – a csoport jellegű feladatteljesítéshez bizonyos további – 
többek között logisztikai kiszolgáló – kapacitás biztosítása elengedhetetlen, melynek érdekében 
ideiglenes, illetve állandó jelleggel létszám biztosítása válik szükségessé. 

Összhangban a NATO Átfogó Politikai-Katonai Stratégiai Tervében megfogalmazott fő 
célkitűzésekkel, az afgán haderő kiképzése kiemelt fontosságú feladat. A Korm. határozat e cél 
támogatása érdekében engedélyezte az ún. Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport (Operational 
Mentor and Liaison Team, a továbbiakban: OMLT I.) feladatkörébe tartozó tevékenységben való 
részvételt 30 fővel. 2008–2009. folyamán a NATO védelmi miniszteri értekezleteken összesen két 
magyar OMLT-csoportra vonatkozó felajánlást tettünk, azonban a Korm. határozat csak egy csoport 
(OMLT I.) kiküldéséhez szükséges közjogi engedélyt tartalmazza, tekintettel arra, hogy a másik 
csoport (OMLT II.) kitelepítése az afgán haderő fejlesztéséhez igazodóan csak most vált aktuálissá. 
Ennek érdekében a Kormány engedélyezte az OMLT II-ben történő tényleges feladatvállalást 56 fős 
maximális tervezett létszámmal.  

Az afgán haderő kiképzésének elősegítését célzó feladatok végrehajtását irányító NATO 
Afganisztáni Kiképző Missziójának (NTM-A) támogatására a kabuli repülőtéren működő Légi 
Kiképzés-támogató Csoportba (Air Mentor Team) legfeljebb 10 fő kiküldését engedélyezte a 
Kormány legfeljebb egyéves időszakra. Feladatuk az afgán helikopter-vezető és kiszolgáló 
személyzet oktatása, képzése, részvétel a tervezési folyamatokban, hozzájárulva az egység 
mindennapi működéséhez. Ez a kiképzés-támogató csoport harci műveletekben nem vesz részt. 
 

Az afganisztáni parlamenti és tartományi választások biztosítására – a NATO-nak a 2009. 
évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai 
szerepvállalásról szóló 1084/2009. (VI. 4.) Korm. határozat alapján végzett korábbi hasonló 
feladatban szerzett tapasztalatokra tekintettel – a Kormány döntést hozott egy legfeljebb 40 fős 
választást biztosító szakasz kiküldéséről legfeljebb 6 hónapos időtartamra Baghlan tartomány 
területére.  
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Tekintettel a Magyar Honvédség egyre szélesedő közreműködésére a hatékonyabb nemzeti 

logisztikai támogatás, illetve e tevékenység központosított nemzeti vezetésének biztosítása 
érdekében, a Kormány egyetértett egy 35 fős Nemzeti ISAF Támogató Elem műveleti területre 
történő kitelepítésével. 
 

Hazánk az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 
alapján hat hónapos időszakra felvállalta az ISAF-művelet keretében a Kabuli Nemzetközi 
Repülőtér működtetésének vezető nemzeti szerepét. Tekintettel arra, hogy az ISAF-művelet 
keretében ez a feladatrendszer kiemelkedően fontos, illetve megfelelő tapasztalatokkal rendelkező 
tagállam közreműködését igényli, a Kormány úgy döntött, hogy legfeljebb 90 fővel, legfeljebb 
egyéves időszakra e szerepkört újra a Magyar Honvédség kijelölt szakemberei lássák el. 

A Kormány közjogi döntésének határozat formájában kell megjelennie, illetve az 
Alkotmány 40/C. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint e döntésről beszámolót, illetve 
tájékoztatót kell benyújtani/megküldeni az Országgyűlés, illetve a köztársasági elnök részére.  

 


