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TÁJÉKOZTAT Ó

Magyarország 2014 . évi központi költségvetésér ő l szóló törvényjavaslathoz benyújtott
módosító és kapcsolódó módosító javaslatokról történ ő határozathozatalhoz

Az első helyen kijelölt bizottság állásfoglalása szerint a következő ajánláspontok nem felelnek
meg a HHSZ . 121/A. § (5) bekezdésében foglaltaknak :

T/12415/1038 : 42/2 . (43/5 . )

A következő ajánláspontokat előterjesztője visszavonta :

T/12415/964 : 47. (49.), 193 .

T/12415/1038 : 192/1 .

Egyik bizottságban sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást az alábbi
ajánláspont(ok) :

T/12415/964 : 1 . (182 ., 184 .), 2. (183 ., 185 .), 3 ., 4., 5 ., 6 ., 7 ., 8 . (9.), 10. (11 .), 12. (13 .), 16. (17.) ,
20. (31 .), 21 . (26.), 22 . (27.), 23 . (28 .), 24. (29.), 25. (30 .), 32. (35.), 33 . (37 .), 40. (43.), 41 . (45.) ,
42. (44.), 54. (55 .), 56. (109 .), 57. (110.), 58 . (113 .), 59. (171 .), 61 . (89.), 63 . (122 .), 64. (124.), 65 .
(126.), 66. (127.), 67. (131 .), 68. (136.), 69. (139.), 70. (143 .), 71 . (144 .), 72. (147 .), 73 . (155 .), 75 .
(162.), 78 . (130.), 79. (133 .), 80. (140.), 81 . (154.), 83 . (125 .), 84. (128 .), 85 . (158 .), 86. (129 .), 87 .
(163.), 88 . (160.), 90. (134.), 91 . (167.), 92. (146 .), 93 . (123 .), 94. (148 .), 95 . (152 .), 96. (165 .), 97 .
(166.), 99. (138 .), 101 . (150.), 102 . (159 .), 104. (120.), 105. (121 .), 106 . (157.), 107 . (153 .), 108 .
(142.), 111 . (119.), 112 . (132 .), 114. (168.), 115 . (141 .), 116. (137.), 117. (145.), 118. (151 .), 169 .
(172.), 170. (173 .), 177. (179.), 180. (181 .), 186. (187.), 192 .

T/12415/1038 : 11/6 . (11/9 ., 195/4., 195/5.), 11/12 . (11/16.), 11/17. (11/19.), 17/1 . (17/3 .), 17/2 .
(17/4 .), 25/1 . (37/1 .), 25/2. (34/1 .), 37/2 . (37/4.), 37/3 . (38/1 .), 42/1 . (43/8 .), 42/3 . (43/6.), 42/5 .
(43/1 .), 42/6. (43/2.), 42/7 . (43/3 .), 52/1 . (52/5 .), 52/2. (52/6 .), 119/2 . (178/3.), 170/1 . (170/2 .) ,
173/1 . (173/4 .), 173/2 . (173/5 .), 173/3 . (173/6.), 173/7. (179/1 .), 181/4 . (181/8 .), 181/9 . (183/3 .),
183/1 . (185/1 .),

Egyik bizottságban sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte a
szavazását az alábbi ajánláspontoknak :

T/12415/964 : 18 . (19.), 74 . (161 .), 82 . (156.), 98. (135 .), 100. (149.), 164. (174 .) ,

T/12415/1038 : 11/3 . (11/8 ., 189/1 ., 189/2 ., 195/6 .), 113/1 . (119/1 .), 181/10 . (183/2 .)



Egyik bizottságban sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik kérte a
szavazását az alábbi ajánláspontoknak :

T/12415/1038 : 11/13 . (11/18.), 11/14. (11/20.), 25/3 . (31 ./1 .), 33/1 . (35/1 .), 42/2. (43/7.), 42/8 .
(43/4.), 53/1 . (54/1 .), 55/l . (118/1 .), 55/2 . (114/3.) ,

Egyik bizottságban sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP kérte a
szavazását az alábbi ajánláspontoknak:

T/12415/1038 : 5/3. (88/1 ., 119/3 ., 195/12 .), 189/3 .

Az MSZP szavazáskérési igénye ellenére sem szavaz az Országgyűlés az alábbi
ajánláspontokról, mert azokat a támogatott indítványok elfogadása kizárja :

T/12415/1038 : 194/6 . (195/1 . )

Az előterjesztő által támogatott ajánláspontok, amelyekről együttesen lehet szavazni, az
ajánlások pontjainak sorrendjében :

T/12415/964 : 38. (39 .), 50. (52 .), 194 ., 195 .

T/12415/1038: 0/1 . (2/1 ., 3/1 ., 3/2 ., 7/1 ., 7/2 ., 7/3 ., 7/4 ., 7/6 .), 5/1 . (5/2 ., 5/4 ., 5/5 ., 5/6 ., 5/7 ., 5/8 . ,
5/9 ., 5/10 ., 5/11 ., 5/12 ., 5/13 ., 195/11 .), 11/11 . (11/22 ., 195/9 .), 13/1 . (13/2., 13/3 .), 39/1 . (39/2.) ,
49/1 . (52/7.), 52/3 . (52/4.), 55/3 . (61/2.), 55/4 . (62/3 ., 62/4., 178/4 .), 59/1 ., 59/2. (114/1 .), 61/1 . ,
62/1 . (112/2.), 112/1 . (114/2 .), 179/3 ., 181/1 . (181/6.), 181/2 . (181/7.), 195/10 . ,

Az előterjesztő által támogatott ajánláspontok közül az MSZP külön szavazást kért az alábbi
ajánláspontokról :

T/12415/1038 : 119/4 . (166/1 ., 166/2., 166/3 ., 166/4., 166/5 ., 166/6 ., 166/7., 166/8 ., 166/9 ., 166/10 . ,
166/11 ., 166/12., 166/13 ., 166/14., 166/15., 166/16., 166/17 ., 166/18., 166/19., 166/20., 166/21 . ,
166/22 ., 166/23 ., 166/24 ., 166/25 ., 166/26 ., 166/27 ., 195/14 .), 195/13 .

Az előterjesztő által támogatott ajánláspontok közül a Jobbik külön szavazást kért az alábbi
ajánláspontokról :

T/12415/1038 : 11/15. (11/21 .) .

Az előterjesztő által támogatott ajánláspontok közül az LMP külön szavazást kért az alább i
ajánláspontokról :

T/12415/1038 : 62/2. (178/5 .), 178/1 . (178/6 . )

Az előterjesztő által támogatott ajánláspontok közül az MSZP és az LMP is külön szavazás t
kért az alábbi ajánláspontokról :

T/12415/1038 : 2/2. (7/5 ., 7/7 ., 11/1 ., 11/2 ., 11/4 ., 11/5 ., 11/7 ., 11/10 ., 187/1 ., 192/2 ., 194/1 ., 194/2 . ,
194/3 ., 195/2 ., 195/3 ., 195/7., 195/8.),



Az előterjesztő által támogatott ajánláspontok elfogadása esetén az alábbi ajánláspontokró l
nem határoz az Országgy ű lés :

T/12415/964 : 48 . (51 ., 172 .), 188 . (191 .), 189. (190 .) .

T/12415/1038 : 108/1 . (178/2 .) ,

Ajánláspontok, amelyekről az előterjesztő által támogatott módosító javaslatok elfogadás a
esetén is döntenie kell az Országgyű lésnek :

T/12415/964 : 14. (15 ., 570.), 34. (36.), 46 . (53 .), 60 . (175 .), 62 . (178 .), 76. (77.), 103 . (176.),

T/12415/1038 : 13/4. (15/1 .), 17/5 . (17/6.), 75/1 . (76/1 .), 178/7. (179/2 .), 181/3 . (181/5 .) ,

dr. Bárány Tibor
törvényhozási fő igazgató-helyette s

Budapest, december 9 .
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