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A Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalásának befejezésér ő l, a magyar katonák
Afganisztánból történő hazahívásáról

A valós magyar honvédelmi érdekek képviselete, valamint a magyar katonák élete és test i
épsége iránt viselt felel ősségétő l vezérelve az Országgyűlés

1. kinyilvánítja, hogy a Magyar Honvédség legfontosabb kötelezettsége a magyar hon
védelme, és feladatai közé nem tartozhat egy távoli ázsiai ország — világos cél és beláthat ó
vég nélküli — katonai megszállásában történő aktív részvétel .

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalása a
hazánk védelmére irányuló honvédelmi feladatok ellátásának rovására megy, ellentéte s
deklarált célkitűzéseivel .

3. Az Afganisztánból érkező hírek és helyzetjelentések alapján az Országgy űlés megállapítja,
hogy a Magyar Honvédség egységeinek működése a megerősödő ellenséges tevékenység
miatt gyakorlatilag ellehetetlenül, katonáink a felszerelésük hiányosságai, valamint a
megváltozott körülmények miatt nem képesek vállalt feladataik további ellátására . A Magyar
Honvédség tehát jelen állapotában nem alkalmas az Afganisztánban uralkodó háború s
viszonyok közötti eredményes fellépésre .

4. Az Országgyűlés továbbá megállapítja, hogy az afganisztáni szerepvállalás csökkent i
Magyarország külpolitikai mozgásterét, és növeli a nemzetbiztonsági kockázatot, az
afganisztáni szerepvállalásunk következtében esetlegesen hazánkra irányuló
terrorcselekmények bekövetkeztének esélyét .

5. Fentiekre tekintettel az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy haladéktalanul
intézkedjen az Afganisztánban állomásozó valamennyi magyar katona hazaszállításáról,
Magyarország afganisztáni szerepvállalásának végleges befejezéséről .

6. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.



Indokolás

A Magyar Honvédség elsődleges feladata – nevéből adódóan – a haza védelme. Ebbő l
adódóan nem feladata egy olyan – látható cél nélküli, elhúzódó, bizonytalan kimenetellel jár ó
– háborús konfliktusban történő részvétel, amely ellentétes a magyar nemzeti érdekkel ,
Magyarország számára csak áldozatokkal jár, csökkenti hazánk külpolitikai mozgásterét ,
valamint növeli az afganisztáni szerepvállalásunk következtében esetlegesen Magyarországr a
irányuló terrortámadások esélyét .

A közelmúlt eseményei bizonyították, hogy az afganisztáni küldetésben gyakran még a
legjobban felszerelt és kiképzett katonákat is bármikor érheti kivédhetetlen, halálos támadás .

A Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalásának kudarca több okra vezethet ő vissza .
Egyrészt a fokozódó ellenséges m űveletek okolhatóak ezért, másrészt viszont az a felelőtlen
magyar kormányzati politika, amely a sikeres szerepvállalás érdekében képtelen a misszióban
részt vállaló katonáink biztonságát, védelmét és harcképességét garantáló felszerelést
biztosítani.

Fentiek következtében a napokban ismét egy, a nemzetért egyébként eredményese n
tevékenykedni képes, ereje teljében lévő fiatal élet veszett el a hazai honvédelem számára .

Ezt az elfogadhatatlan állapotot a Kormánynak, mint az Alkotmány 40/C §-a alapján döntés i
jogkörrel bíró szervezetnek haladéktalanul meg kell szüntetnie .

Tekintettel arra, hogy az afganisztáni hadműveleti helyzet folyamatosan romlik,
Magyarország érdekei, célja, szerepe a konfliktusban pedig nem láthatóak, a Kormány
kötelessége az, hogy a további értelmetlen véráldozatok elkerülése érdekében minden magyar
katonát hazahívjon Afganisztánból .

Mindezek figyelembevételével javasoljuk az Országgyűlésnek a határozat elfogadását .
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országgyű lési képvisel ő

képviselői önálló indítvány

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten - a Házszabály 87 . §-a alapján - benyújtjuk a Magyar Honvédség afganisztán i
szerepvállalásának befejezéséről, a magyar katonák Afganisztánból történ ő
hazahívásáról készített határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2010 . augusztus ,t
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