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Összegző jelentés
 

 a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló
határozati javaslathoz (H/17144.) benyújtott

 részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásban – 2021. október 14-i  ülésén megtárgyalta a határozati javaslatot,  valamint értékelte a
határozati  javaslathoz  benyújtott  –  az  összegző jelentés  mellékletében szereplő  –  részletes  vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a határozati javaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
tárgyalását 2021. október 14-én lezárta.

Budapest, 2021. október 14.



 
  

Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS
 

 a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló H/17144.
számú határozati javaslathoz benyújtott, H/17144/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági

módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: H/17144/2/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: bevezető rész
Módosítás jellege: módosítás
 

Az Országgyűlés,

– figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására
tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni küzdelemben;

–  figyelemmel  Magyarországnak  az  Egyesült  Nemzetek  [(a  továbbiakban:
ENSZ)  ]Alapokmányából  fakadó  kötelezettségeire,  elsősorban  az  [ENSZ]Egyesült  Nemzetek
Szervezete Biztonsági Tanácsának 2020. június 29-én hozott 2531. számú határozatára;

[-]– figyelemmel [Franciaország]a Francia Köztársaság felkérésére;

[-]– figyelemmel  a  Mali  Köztársaság  elnökének  és  a  Nigeri  Köztársaság  elnökének
meghívóleveleire;

[-]– az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében;

az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.

2  



 
Benyújtó: Honvédelmi és rendészeti bizottság
Módosítópont: H/17144/2/2.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 1. pont
Módosítás jellege: módosítás
 

1.  Az  Országgyűlés  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  a  Magyar  Honvédség  a  francia
haderővel közreműködésben, a  [Maliban és a térségben működő ]BARKHANE művelet
részét  képező  TAKUBA  alkalmi  harci  kötelékben  a  Mali  Köztársaság  és  a  Nigeri
Köztársaság  területén  tanácsadási,  támogatási  és  harctéri  mentorálási  feladatok ellátására
egy,  legfeljebb  80  –  váltási  időszakban  160  –  fős,  a  szükséges  technikai  eszközökkel,
fegyverzettel,  felszereléssel  ellátott  katonai  kontingenssel  (a  továbbiakban:  Kontingens)
2023. december 31-ig részt vegyen.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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