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A hanganyag írott változata: 
 

Коалиционе снаге у Авганистану, предвођене трупама НАТО-а, јуче су постигле договор да 

крену први пут у директни обрачун с авганистанским трговцима наркотицима. На састанку у 

Будимпешти министри држава чланица Североатланског пакта прихватили су амерички захтев 

о сузбијању кријумчарења наркотика у Авганистану као, како сматрају, кључни фактор за 

јачање безбедности у тој земљи. 

Главнокомандујући снага Североатланског пакта за Европу, амерички генерал Џон Кредок 

затражио је да се упуте додатне трупе у Авганистан ради уништавања лабораторија, мреже 

трговине људима и наркобосова који финансијски помажу талибанске побуњенике, пренела је 

агенција Ројтерс. Авганистански министар одбране  је у потпуности подржао амерички позив 

на снажнију и одлучнију акцију Североатланског пакта. 

Међутим, неке чланице су забринуте да ове акције могу погоршати насиље и повећати ризике 

за њихове снаге, и сматрају да би Авганистанци сами требали да предузму овакве кораке.  

Због тога су се чланице алијансе договориле да трупе могу да нападну лабораторије за 

производњу наркотика само по дозволи сопствених влада, као и да мета могу да буду само 

произвођачи дрога за које се мисли да подржавају побуњенике. Осим тога, договор 

подразумева и да операције морају бити тако припремљене да буду привремене, односно да 

трају само до тренутка док се не процени да су авганистанске безбедносне снаге спремне да 

преузму тај задатак.  
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Hallgassa meg a következő idegen nyelvű szöveget kétszer és válaszoljon magyar nyelven a 

feladatlapon található kérdésekre.  

 
Kérdések: 
 

 
1. Miről döntöttek budapesti tanácskozásukon a NATO államok védelmi miniszterei? (2 pont) 
 
 
 
 
2. Milyen kéréssel állt elő a NATO erők európai főparancsnoka? (1 pont) 
 
 
 
 
3. Miért reagáltak aggodalommal az egyes tagállamok? (2 pont) 
 
 
 
 
4. Milyen megállapodás született? (3 pont) 
 
 
 
 
5. Milyen kikötések vannak a hadművelet végrehajtása kapcsán? (2 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 

 
 
 
1. Miről döntöttek budapesti tanácskozásukon a NATO államok védelmi miniszterei?  
                     (2 pont) 
 Az afganisztáni kábítószer kereskedőkkel való leszámolásról (1) és a kábítószer csempészet 

visszaszorításáról (1). 
 
2) Milyen kéréssel állt elő a NATO erők európai főparancsnoka? (1 pont) 
 
 Arra kérte a tagállamokat, hogy növeljék csapataik létszámát Afganisztánban. 
 
3) Miért reagáltak aggodalommal az egyes tagállamok? (2 pont) 
   
 A tagállamok szerint  a kábítószer ellenes az akciók az erőszak kiterjesztésével (1) és megemelt 

kockázattal (1) járnának. 
 
4) Milyen megállapodás született? (3 pont) 
 
 A csapatok csak saját kormányaik engedélyével (1) támadhatják meg a kábítószert előállító 

laboratóriumokat, (1) illetve csak azok a kábítószer termelők lehetnek az akció célpontjai, 
akikről feltételezik, hogy támogatják a felkelőket (1). 

 
5) Milyen kikötések vannak a hadművelet végrehajtását illetően? (2 pont) 
 

Annak ideiglenes (1) jellegűnek kell lennie és csak arra az időre korlátozódhat, amíg az afgán 
biztonsági erők maguk is készek a feladat végrehajtásának átvállalására (1). 


