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H/8674/13. 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Külügyi bizottságának 

 
 

II.   a j á n l á s a 
 

a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól szóló H/8674. 
számú országgyűlési határozati javaslat  

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a H/8674/12. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 
 A Külügyi bizottság 2004. március 8-án nem kijelölt bizottságként megtárgyalta a 
H/8674/12. sz. ajánlásban szereplő módosító javaslatok következő pontjait, és azokról az 
alábbiak szerint foglalt állást:  
 
pont Bizottság Elõterjesztõ 
1. nem támogatja nem ért egyet
2. nem támogatja nem ért egyet
3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
4. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
6. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
7. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
8. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
9. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
10. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
11. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
12. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
13. támogatja egyetért
14. támogatja egyetért
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 A Foglalkoztatási bizottság 2004. március 8-án nem kijelölt bizottságként 
megtárgyalta a H/8674/12. sz. ajánlásban szereplő módosító javaslatok következő pontjait, és 
azokról az alábbiak szerint foglalt állást:  
 
pont Bizottság Elõterjesztõ 
1. nem támogatja nem ért egyet
2. nem támogatja nem ért egyet
3. nem támogatja nem ért egyet
4. nem támogatja nem ért egyet
5. nem támogatja nem ért egyet
6. nem támogatja nem ért egyet
7. nem támogatja nem ért egyet
8. nem támogatja nem ért egyet
9. nem támogatja nem ért egyet
10. nem támogatja nem ért egyet
11. nem támogatja nem ért egyet
12. nem támogatja nem ért egyet
13. támogatja egyetért
14. támogatja egyetért
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. március 10. 
 
 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Németh Zsolt s.k., 
a Külügyi 

 bizottság elnöke 
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