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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit a Népjóléti Bizottság 2016. november 21-i ülésén.
Reményeim szerint mindenki megkapta a napirendet, a meghívót és az írásos
anyagot.
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a sajtó megjelent kedves képviselőit
és mindenkit, aki a bizottság munkáját a mai napon figyelemmel kíséri.
Az egyebeken kívül egyetlen napirendi pontja van a mai bizottsági ülésünknek:
a szociális munka napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló
törvényjavaslat, amely T/12921-es számon lett benyújtva önálló képviselői
indítványként: Balog Zoltán, Kovács Sándor és Lázár János fideszes képviselők önálló
indítványa. A mai bizottsági ülésnek a feladata, döntés a képviselői önálló indítvány
tárgysorozatba vételéről.
Határozatképes a bizottság és ismertetem a helyettesítéseket. Selmeczi
Gabriella elnök asszonyt én helyettesítem. Révész Máriusz képviselő urat Kovács
Sándor helyettesíti, Zombor Gábor képviselő urat Molnár Ágnes és Harrach Péter
képviselő urat Bene Ildikó alelnök asszony helyettesíti.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A kiküldött napirendi pontot
teszem fel szavazásra. Aki egyetért a mai bizottsági ülés napirendjével, az kérem,
szavazza meg! (Szavazás.) 10 igen. Aki nem ért egyet a napirenddel? (Szavazás.) 2
nem. Tehát 10 igen és 2 nemmel a mai bizottság napirendjét elfogadtuk.
A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról
szóló T/12921. számú törvényjavaslat
(Balog Zoltán és Lázár János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
A napirendi pont tárgyalását megnyitom és előterjesztőként, elsőként Kovács
Sándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Kovács Sándor előterjesztői hozzászólása
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Személyes megtiszteltetés volt, amikor csatlakozhattam ehhez a
törvény előterjesztéshez, hiszen nem tudom mennyire ismert, jómagam is diplomás
szociális munkás lennék. És azt gondolom, hogy egy ilyen, a társadalom elszakadt
rétegével foglalkozó munkavállalói csoportnak az a kitüntetése, hogy a november 12ei szociális munka napja az kvázi fizetett ünneppé válik, azt gondolom, hogy ez egy
nagyon nagy megtiszteltetés, és arra kérem a bizottság tagjait, hogy a mai
napirendünknek megfelelően tűzze napirendjére a törvényjavaslatot, vegye
tárgykörbe. Köszönöm szépen a lehetőséget.
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztő oldaláról képviselő úrnak a
hozzászólását előterjesztőként.
Hozzászólások, határozathozatal
A napirendi pont vitáját megnyitom és a bizottság tagjait illeti a kérdés és
hozzászólás lehetősége. (Jelzésre:)
Vágó Sebestyén alelnök úr.
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VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót,
elnök úr. Természetesen az előterjesztést mi, jobbikos képviselők támogatni fogjuk,
hogy a tárgysorozatba vétel megtörténjen.
Örülünk annak, hogy végre a kormány elkezdett, illetve a kormánypártok
elkezdtek engedni a nyomásnak. Azt gondoljuk, hogy a december 5-ére meghirdetett
szociális dolgozók háromórás munkabeszüntetésének az egyik feltételét teljesítették.
De úgy gondolom - ez a szakma véleménye is -, hogy ez a kevésbé fontos követelése
volt a szakszervezeteknek, a fontosabb követelés az, hogy 30 százalékos béremelést
kérnek. Úgy gondolom, hogy ez méltányos lenne, azért is lenne méltányos, hogy a
szakma ne omoljon össze, a szakembereinket a szférában tudjuk tartani, ez feltétlenül
szükséges. Sőt még nagyon szélsőséges esetben azt is mondhatom, hogy életben
tudjuk őket tartani, így a 30 százalékos béremelés elengedhetetlen. És még a 30
százalékos béremeléssel sem fogják elérni az oktatásban tapasztalható átlagbért,
kijönnek abból a sorból egy ilyen intézkedéssel, illetve kijönnének, amit szomorúan
tapasztalunk, hogy ők a legrosszabbul keresők ma az országban.
Úgyhogy úgy gondolom, hogy előre tovább ezen az úton, és a követelés első
pontját természetesen támogatni fogjuk, hogy tárgysorozatba kerüljön és tárgyalja a
parlament, a parlamentben is támogatni fogjuk annak az elfogadását, viszont kérjük
azt, hogy a másik követelési pontot is terjesszék elő, és döntsünk arról is még az idén.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:)
Szabó Timea képviselő asszony következik.
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen a
Párbeszéd nevében mi is támogatjuk ezt az előterjesztést. Azonban meg kell
jegyeznünk, hogy ez közel sem elégséges annak érdekében, hogy valóban
megbecsüljük az eddig sok éve megalázó körülmények között, megalázó fizetésért
dolgozó szociális szférában tevékenykedő embereket. Az, hogy ők gyakorlatilag
éhbérért dolgoznak most, a létminimum alatt havi átlagosan 69-70 ezer forintért, azt
nem fogja kompenzálni az, hogy most kapnak egy szabadnapot évente egyszer. A
Párbeszéd korábban is benyújtotta, és újra be fogja nyújtani azt a 40 százalékos
béremelési javaslatot, ami legalább minimálisan enyhítene azoknak a bölcsődei
dolgozóknak, szociális dolgozóknak a helyzetén, akiknek ma a fizetése arra elég csak,
hogy zsíros kenyeret, krumplis tésztát és újhagymát egyenek nagyjából vacsorára és
tegyék ezt a gyerekek elé a vacsora asztalra.
Önmagában az, hogy egy munkaszüneti napot kapnak, nem jelenti az ágazat
megbecsülését, továbbra is kérjük, hogy valódi megbecsülésben részesüljenek ezek az
ágazati dolgozók. És továbbá azt is javasolja a Párbeszéd, hogy a folyamatos
munkaszüneti napok javaslata helyett vezesse be a kormány a négynapos
munkahetet, ugyanis ebbe az irányba megy ma már a világ. Pontosan látjuk azt, hogy
a technológia fejlődésével, a robotizáció elterjedésével egyre kevesebb szükség van az
emberi munkára, viszont ma Magyarországon is ezeknek az embereknek, akik viszont
dolgoznak, nagyon alacsony a fizetésük. Ezért azt javasoljuk inkább, hogy kevesebbet
kelljen dolgozni a magyar embereknek ugyanazért a fizetésért, hiszen ugyanezen az
idő alatt is négy nap alatt, vagy éppen a napi 6 órás munkakörben is el lehet végezni mindenféle nemzetközi példa alapján is - ugyanazt a munkaterhet, ami eddig rájuk
szakadt. Ezt látjuk egyébként Svédországban, ezt látjuk Dániában, ezt látjuk a világ
egyre nagyobb hányadában.
Varga Mihály nemrég nyilatkozta azt, hogy 300 ezer munkahely szűnhet meg
az elkövetkezendő években Magyarországon a robotizáció miatt, a technológia
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fejlődésének köszönhetően. Nem szeretnénk azt mi a Párbeszédben, hogy ez azt
jelentse, hogy 300 ezer ember az utcára kerül, ezért javasoljuk azt, hogy folytassuk azt
a tendenciát, ami már egyébként száz évvel ezelőtt elkezdődött azzal, hogy először a 7
nap helyett 6 napot dolgoztak az emberek a múlt században, aztán a 20-as években és
a 40-es években terjedt át az, hogy a 6 nap után csak 5 napot kellett dolgozni. Ez 100
évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt ugyanolyan lehetetlennek tűnt akkor,
mint ma sokak szemében a 4 napos munkahét. Mégis azt látjuk, hogy ezek a lépések
akkor meghozták az eredményt, a termelékenység nem csökkent, viszont a
munkateher csökkenésnek az lett az eredménye, hogy kipihentebb emberek
dolgoznak, egészségesebb emberek dolgoznak, az emberek több időt tudnak a
családjukkal eltölteni, kevesebb stressz alatt kell dolgozniuk nagyobb termelékenység
mellett.
Tehát azt javasoljuk, miközben támogatjuk ezt a konkrét javaslatot, hogy a
kormány gondolkodása is menjen el abba az irányba, amit már Európa több
országában is látunk. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:)
Tóbiás József képviselő úr hozzászólása következik.
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Inkább kérdezni
szeretnék, ha lehetőséges az előterjesztő nevében, és meghagynám egy komolyabb
vitára a szociális ellátórendszernek a jelenlegi állapotát, és a követelésekkel egyetértve
inkább csak a törvényhez kötődően.
Ha jól látszik a törvényjavaslat, akkor bevezet egy szociális munka napját, amit
munkaszüneti napnak nyilvánít, ahol az állam finanszíroz. Eközben megszünteti a
köztisztviselők napját, amely szintén 700 ezer embert érint Magyarországon, és azt
mondja álságos módon, hogy az az önkormányzat, akinek van erre pénze, az fizesse
meg. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi ennek az oka, tisztelt képviselőtársam.
Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:)
Rig Lajos képviselő úr következik.
RIG LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A szociális szférában
dolgozók akkor tudják a munkájuk maximumát kihozni, hogy ha erkölcsi és anyagi
megbecsülés van. Én úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés megadja az alapot az
erkölcsi elismerésnek. Ez kell is, hiszen nagyon sok önkormányzat, nagyon sok város
és település most már csatlakozik ahhoz, hogy november 12-én együtt ünnepel a
szociális dolgozókkal - köztük Tapolca is tartott egy nagyon szép rendezvényt, ahol
több száz szociális ágazatban dolgozó érintett volt jelen. Igaz, a város anyagi
szűkösségéhez képest azért kevesebbet tud nyújtani, mint egy állam, de mindegyik
önkormányzat kiveszi ebből a részét. És azt azért el lehet mondani, hogy a szociális
ágazatban, akik dolgoznak, a dolgozóknak közel 90 százaléka szembesül az
úgynevezett kiégés szindrómával, hiszen van úgy, hogy a nap 24 órájában látják el
azokat, akiket mi nem tudunk: hozzátartozóinkat, családtagjainkat, sérült embereket,
akikre bizony a nap 24 órájában odafigyelésre van szükség.
Vágó Sebestyén képviselőtársam már elmondta, hogy az előterjesztést valóban
támogatni fogjuk, és szükségesnek tartjuk azt, hogy a bérfelzárkóztatásról is szó essen
itt az elkövetkezendő időben. Hiszen azt mindenki nagyon jól tudja, hogy a szociális
ágazatban dolgozók keresnek a legrosszabbul, és ez az az ágazat, amelyik a
legsérülékenyebb. Innen lehet elszipkázni azokat a jól képzett munkaerőket, azokat a
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jól képzett, szakképzett embereket, akik az egészségügyben egy magasabb, viszonylag
magasabb bérért bármikor el tudnak helyezkedni, hiszen van egy közös halmaz a
szociális és egészségügyi téren: az az ápolás, és az egészségügynek egyik része ez az
ápolási folyamat, amikben ők bármikor megtalálják a helyüket. Úgy gondolom,
ahhoz, hogy ezt a kettősséget meg tudjuk szüntetni, és elérje azt a színvonalat és azt a
megtartó képességét ez az ágazat, ahhoz viszont az kell, hogy emellett az erkölcsi
megbecsülés mellett egy anyagi megbecsülés is lehessen, ez az eljövendő idő és az
elkövetkezendő időnkben egy megoldandó probléma, és hogy ha van olyan
előterjesztés, azt a Jobbik mindenféleképpen támogatni fogja. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, van-e még képviselői észrevétel,
kérdés, reflexió ebben a vitában, a parlamentben. (Nincs jelzés.) Akkor Kovács
Sándor képviselő úrnak, mint előterjesztőnek adom meg a szót.
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Legelőször is szeretném
megköszönni az ellenzéki képviselőknek is azt a fajta hozzáállását, ami a mai
napirendi pontra vonatkozik, hiszen a szociális munka munkaszüneti nappá
nyilvánításának tárgysorozatba vételéről van szó; ez egy kicsit messze esik, vagy a
robotika messze esik ennek a tárgysorozatba vételi kérelmétől. Illetve azt gondolom,
hogy a konkrét kérdésekben holnap a parlamenti általános vitában, illetve azt
gondolom, hogy a részletes vitában majd megint a bizottsági ülésen erre vissza
tudunk térni.
Szeretném jelezni mindenkinek, hogy ma a tárgysorozatba vételről kell
dönteni, ehhez kérem a támogatást, mert egyébként a kiegészítések általában
kormányzati kérdések voltak, nem vagyok a kormánynak tagja, önálló képviselőként
szociális munkásként a tárgysorozatba vételéről és a szociális munka megbecsüléséről
szerettem volna szólni. Köszönöm szépen a lehetőséget.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendi pont vitáját lezárom. (Jelzésre:)
Bocsánat, elnézést. Tóbiás képviselő úr.
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt értem, hogy a
tárgysorozatba vételi kérelemről kell dönteni, mégis feltettem egy kérdést, mert itt a
tárgysorozatban egy törvényjavaslat van, arra várnék választ, tisztelt képviselőtársam;
és utána majd még szeretnék véleményt mondani - mert először kérdeztem, elnök úr.
ELNÖK: Képviselő úr.
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Benne volt a válaszban, hogy a
kérdésekre és a vitákra holnap a részletes vita alkalmával kerül sor. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Tóbiás képviselő úr, amennyiben kíván reflektálni.
TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Ezek után lehet?
ELNÖK: A lehetőség adott. (Nincs jelzés.) Akkor a napirendi pont vitáját
lezárom, és szavazás következik a T/12921-es számú törvényjavaslat tárgysorozatba
vételéről.
Kérdezem ki az, aki a bizottság részéről támogatja a törvényjavaslat
tárgysorozatba vételét, az kérem, szavazzon. (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem
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támogatja? Tartózkodás? Tehát egyhangúlag támogattuk a tárgysorozatba vételét a
törvényjavaslatnak.
Az ülés berekesztése
Kérdezném, hogy az egyebekben van-e a bizottság részéről valakinek
bejelentenivalója, kérése, kérdése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, mindenkinek
köszönöm a részvételét és a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen.
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság alelnöke
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