
T/12319/10. szám 

 
Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának 
 
 

Önkormányzati 
bizottságának 

Szociális és családügyi  
Bizottságának 

 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján 
történő 2005. évi felméréséről szóló T/12319. sz. törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/12319/8. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Önkormányzati bizottsága, 
valamint Szociális és családügyi bizottsága, (továbbiakban: Szociális bizottság), megvitatta a 
népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi 
felméréséről szóló szóló, T/12319. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/12319/9. számú kapcsolódó módosító javaslatot. 
 
 Az Önkormányzati és a Szociális bizottság azt állapította meg, hogy a kapcsolódó 
módosító indítvány nem érinti a feladatkörét, így arról nem foglaltak állást. 
 
 

I. 
 

1. Dr. Horváth János képviselő – kapcsolódva Laboda Gábor képviselő T/12319/6. 
számú módosító indítványához (T/12319/8. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 2. 
§-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
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 „(3) A 2005. évi microcenzus kiemelt feladata hozzájárulni a nemzetgazdaság 
munkaerőmérlegének áttekinthetőségéhez azzal, hogy megkülönböztetett figyelemmel 
szolgáltat adatokat a munkavállalási korú, gazdaságilag nem aktív népességről, ezen belül a 
tanuló, a nyugdíjas, továbbá krónikus munkanélküliek arányáról.” 

 
Indokolás: Lásd a T/12319/9. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

II. 
 
 A T/12319/8. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Alkotmányügyi 
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Elõterjesztõ 
1.  nem támogatja nem ért egyet
2.  támogatja egyetért
3.  nem támogatja nem ért egyet
 
 A T/12319/8. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Önkormányzati 
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
Pont Bizottság Elõterjesztõ 
1.  nem támogatja nem ért egyet
2.  támogatja egyetért
3.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. november 24. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi  

bizottság elnöke 


