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Napirendi javaslat  

 
1. Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3127. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvénynek a fogyatékosok nappali otthonában foglalkoztatott 
pedagógusok illetményének rendezéséhez szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/3055. szám)  
(Ungár Péter (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvénynek a nyugdíjprémium összegének méltányos meghatározásáról 
szóló törvényjavaslat (T/3109. szám)  
(Schmuck Erzsébet, Hohn Krisztina (LMP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

4. A nyugdíjprémium igazságossá tétele érdekében a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3463. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. 
Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Varga 
László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy 
Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóbiás József, Tóth Csaba (MSZP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

5. A rokkantsági nyugdíjasok azonnali kártérítéséről szóló határozati 
javaslat (H/3464. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. 
Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Varga 
László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy 
Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóbiás József, Tóth Csaba (MSZP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosítása a temetkezési hely újraváltásának költségcsökkentése 
érdekében címmel benyújtott törvényjavaslat (T/3457. szám)  
(Stummer János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

7. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Lukács László György (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Kovács Sándor (Fidesz)  
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Rig Lajos (Jobbik)  
Dr. László Imre (DK)  
Volner János (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz) 
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) Kovács Sándornak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP) dr. Pesti Imrének (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Buksza Zsolt bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Ungár Péter (LMP) országgyűlési képviselő  
 
 



 5

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a meghívottakat 
és minden érdeklődőt! A bizottsági ülést, amelyet 2018. november 20-án 10 
órára hívtunk össze, megnyitom. A bizottsági ülés szemmel láthatóan 
határozatképes. A jegyzőkönyv számára szeretném a helyettesítéseket 
bediktálni: Selmeczi Gabriella alelnök asszonyt Kovács József alelnök úr fogja 
helyettesíteni, Zombor Gábor alelnök urat Kovács Sándor képviselő úr, Révész 
Máriuszt Tapolczai Gergely fogja helyettesíteni, Nacsa Lőrincet pedig Pesti 
Imre képviselő úr helyettesíti, és akkor jelen vagyunk 13-an.  

A következőkben a napirend megállapítására kerül sor. Tájékoztatom a 
tisztelt bizottságot, hogy dr. Kovács József alelnök úr a kormánypárti 
képviselőcsoportok nevében napirendi javaslat módosítására irányuló 
javaslatot nyújtott be a bizottság felé. Az alelnök úr indítványát a napirendi 
pontok módosítására vonatkoztatva én továbbítottam, remélem, mindenki 
megkapta ezeket. Így a határozathozatalok következnek.  

Elsőként a T/3109. számú törvényjavaslat napirendre vételéről 
szavazunk. A döntés előtt felhívom a bizottság figyelmét, hogy amennyiben 
ma úgy dönt a bizottság, hogy nem tárgyalja meg a javaslatot, az az ülésezési 
rend szerinti következő ülésünkre már lejárt tárgysorozatba vételi határidőt 
jelent, gyakorlatilag kifutunk a 30 napos időből, és ebből kifolyólag mulasztást 
követ el a bizottság. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló ’97. évi LXXXI. törvénynek a 
nyugdíjprémium összegének méltányos meghatározásáról szóló T/3109. 
számú törvényjavaslat tárgyalására ne kerüljön sor - számolást kérek szépen. 
(Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 4 nem.  

Megállapítom, hogy 9:4 arányban a bizottság levette a napirendjéről ezt 
a T/3109. számú indítványt.  

Ki az, aki támogatja, hogy a nyugdíjprémium igazságossá tétele 
érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény - ugyanarról a 
törvényről van szó – módosításáról szóló T/3463. számú törvényjavaslat 
tárgyalására ne kerüljön sor? (Szavazás.) Úgy látom, 9. Ki az, aki ellene 
szavaz? (Szavazás.) 4 nem.  

Megállapítom, hogy a bizottság 9:4 arányban nem veszi napirendre.  
Ki az, aki támogatja, hogy a rokkantsági nyugdíjasok azonnali 

kártérítéséről szóló H/3464. számú határozati javaslat tárgyalására ne 
kerüljön sor? (Szavazás.) Úgy látom, 9. Ki az, aki azt mondja, hogy kerüljön 
rá sor? (Szavazás.) Az 4.  

Megállapítom, hogy a bizottság úgy döntött, hogy nem tárgyaljuk ezt a 
napirendi pontot.  

Ki az, aki támogatja, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény módosítása a temetkezési hely újraváltásának 
költségcsökkentése érdekében címmel benyújtott T/3457. számú 
törvényjavaslat tárgyalására ne kerüljön sor? (Szavazás.) 9. Ki az, aki azt 
mondja, hogy tárgyaljuk? (Szavazás.) 4.  

Megállapítom, hogy nem tárgyaljuk ezt a napirendi pontot. 
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Most a napirend egészéről kell döntenünk. Ki az, aki az imént 
elfogadott módosításokkal együtt a napirendet támogatja? (Szavazás.) 9. Ki 
az, aki nem? (Szavazás.) 4. 

Megállapítom, hogy a módosításokkal elfogadott napirend szerint 
fogunk menni a bizottsági ülésen.  

A napirendi pontok tárgyalására kerül sor.  

Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/3127. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság) 

Az egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/3127. számú törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. 
Tisztelettel köszöntöm a kormány képviseletében megjelent Beneda Attila 
helyettes államtitkár urat és a minisztérium munkatársait is!  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amelynek keretében a 
bizottság megvizsgálja, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a határozati 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. 
Elsőként a kormány képviselőjének adom meg a szót, tessék, parancsoljon, 
helyettes államtitkár úr! 

 
DR. BENEDA ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntök mindenkit! 
Nem szeretnék részletes kiegészítéssel élni, az előterjesztés megfelel a tartalmi 
és formai követelményeknek.  

 
ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr. Kíván-e valaki a bizottság 

tagjai közül szót kérni? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs további 
hozzászólás, a részletes vita ezen szakaszát lezárom.  

A vita menete szerint a képviselői módosító javaslatok megtárgyalására 
kerülne sor. Én nem kaptam olyan feljegyzést, amely szerint képviselői 
módosító indítvány jött volna. A kormánypártok ugyanakkor módosítási 
kezdeményezést nyújtottak be a bizottság titkárságára, amely még a tegnapi 
napon megküldésre került a bizottság tagjainak, úgy tudom, (Buksza Zsolt 
jelzésére:) igen, de lehet, hogy ki is van osztva. Kérdezem, hogy a javaslatról 
történő szavazást megelőzően bárki hozzá kíván-e szólni - hangsúlyozom, itt a 
bizottság felé benyújtott indítványról van szó. (Jelzésre:) Tapolczai képviselő 
úr, tessék parancsolni! 

 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 

közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót. Ez a módosító javaslat 
pontosításokat és nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz, ezért aztán 
javaslom és támogatom az elfogadását, a megszavazását.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás van-e? (Senki nem jelentkezik.)  
Akkor először a nyolc pontból álló módosítási szándékról egy 

szavazással döntünk. Mivel valamennyi javaslat technikai, ahogy a képviselő 
úr is említette, és technikai pontosításokat tartalmaz, kivéve egy, azt mondja, 
ha bárkinek van javaslata bármely pontról történő külön szavazásra… Van 
ilyen? (Senki nem jelentkezik.) Nem láttam ilyet, hogy valamelyik pontról 
külön kéne szavazni, nincs ilyen. Akkor szavazás következik. Ki az, aki a nyolc 
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pontból álló módosító javaslatot elfogadja? (Szavazás.) Ez egyhangú, úgy 
látom, akkor 13 igen szavazattal a bizottság elfogadta az indítványt.  

A következő szavazás a nyelvhelyességi táblázatba foglalt 
módosításokról szól. Ki az, aki támogatja ezt a nyelvhelyességi táblázatot? 
(Szavazás.) Szintén 13, azt is elfogadtuk.  

Most következik a további határozathozatal, itt a döntés a részletes vita 
lezárásáról szól. Ki az, aki támogatja a részletes vita lezárását? (Szavazás.) 
Egyhangú, 13 igennel lezártuk.  

Megállapítom, hogy a bizottság 13 szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a részletes vitát lezárta.  

Döntés a jelentés benyújtásáról. A jelentés tartalmazza a korábbi 
döntéseinket, valamint annak a megállapítását, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály rendelkezésének, a 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Ki az, aki támogatja a részletes vitáról szóló jelentés 
benyújtását? (Szavazás.) Egyhangú, 13, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadtuk. 

Gondolom, előadókat - mivel vita sem volt - nem kíván állítani sem a 
kormányoldal, sem az ellenzéki oldal. (Nincs ellenvélemény.) Akkor ennyiben 
maradtunk.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Államtitkár úr, jó napot kívánok 
önnek, és viszontlátásra! (Dr. Beneda Attila távozik az ülésről.) 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvénynek a fogyatékosok nappali otthonában 
foglalkoztatott pedagógusok illetményének rendezéséhez 
szükséges módosításáról szóló T/3055. számú 
törvényjavaslat  
(Ungár Péter (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 2. napirendi pont tárgyalására: a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló ’93. évi III. törvénynek a fogyatékosok nappali 
otthonában foglalkoztatott pedagógusok illetményének rendezéséhez 
szükséges módosításáról szóló T/3055. számú törvényjavaslatra, itt a 
tárgysorozatba vételről kell döntenünk. A napirendi pont előadója Ungár 
Péter mint előterjesztő. Képviselő úr, először önt illeti a szó. Kérem, üljön oda 
nyugodtan az államtitkári helyre, hogyha ott van mikrofon, és akkor…  

 
UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Nekem jó ez a mikrofon. 
 
ELNÖK: Ja, van, van mikrofon! Bocsánat, azt hittem, ott már nincsen. 

(Közbeszólás: Milyen kényelmetlen lenne egy fotó a kormány helyén! - 
Derültség. - Közbeszólás: Hát, igen!) 

 
UNGÁR PÉTER (LMP): előterjesztő: Rövid leszek, köszönöm szépen… 

(Közbeszólások.)  
 
ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon, öné a szó. 

Ungár Péter bevezetője 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Ez a törvényjavaslat abból ered, 
hogy Magyarországon jelentős gyógypedagógus-hiány van, de ahol különösen 
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nagy a gyógypedagógus-hiány, azok az értelmi fogyatékosok, illetve egyéb 
fogyatékosok nappali otthonai, amelyek szociális intézménynek számítanak. 
Ezeken a területeken a gyógypedagógusok még mondjuk a fejlesztő iskolákhoz 
vagy a speciális iskolákhoz képest is sokkal alacsonyabb bérezésben 
részesülnek, ez azt jelenti, hogy ezekben az intézményekben tulajdonképpen 
nem tudnak halászni sem gyógypedagógusokat, és így nem tudnak olyan 
fejlesztéseket nyújtani az ott lévő embereknek, amelyekre amúgy szükségük 
van.  

Az amúgy szerintem egy abszurdum - és, gondolom, ezzel mindenki, 
kormányoldal és ellenzék is egyetért -, hogy van egy ember, akinek van egy 
munkája, amit ha a Kossuth utca 1-ben csinál, akkor kap érte valamennyi 
pénzt, és ha ugyanazt csinálja a Kossuth utca 3-ban, akkor azért 
30 százalékkal kevesebb bért kap. Ez teljesen abszurd, ez területi 
egyenlőtlenségeket fog jelenteni, ráadásul mivel eleve kevés a 
gyógypedagógus, és eleve van ebből egy hiány, ez azt jelenti, hogy megyék 
vannak, ahol ezekben a nappali otthonokban semmilyen fejlesztésben nem 
tudnak részesülni az ott lévő emberek. Amit korábban a kormány próbált, az 
utazó gyógypedagógusok intézménye, az meg szintén nem működik, mert az 
sem tudja megoldani azt a problémát, hogy itt, mondom, emberek, 
gyógypedagógusok ugyanazért a munkáért valahol máshol kevesebb pénzt 
kapnak, csak azért, mert az egy másik bértáblába tartozik.  

Abba a globális problémába, hogy a szociális bértábla miért marad el 
ennyire minden mástól, nem szeretnék belemenni, ez most egy konkrét, 
nagyon akut ügyet tudna megoldani egy ilyen egyszerű módosítással, úgyhogy 
én arra kérnék mindenkit, hogy támogassa a tárgysorozatba vételét. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A bizottság tagjait kérdezem, hogy 

kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Kovács Sándort látom jelentkezni. 
Képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólás 

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy a legnagyobb jóindulattal értem 
képviselőtársamnak a módosító javaslatát, de hadd tegyük tisztába, hogy a 
fogyatékkal élők nappali intézményében gondozott, ápolt kliensek, akár 
gyerekek, akár felnőttek kapcsán mindenféle pedagógiai munkát köznevelési 
intézményben látnak el. Az 1/2000-es rendelet szerint, amely a munkaköröket 
sorolja fel, hogy milyen munkakörben milyen végzettségű emberek tudnak 
dolgozni, valóban van pedagógusi, gyógypedagógusi felsorolás, de nem 
pedagógusi és gyógypedagógusi munkát látnak el, tehát a szakma 
megnevezése és az ellátott feladat között van egy óriási különbség, és én azt 
gondolom, hogy a pedagógusi munkát ellátó pedagógusok pedagógus-
életpályamodellel, a szociális szférába valóban nem belemenve, hogy miért 
maradt le ez a szféra az életpályamodell bértáblázatában, de mégsem 
pedagógusi munkát látnak el, csak pedagógusi végzettséggel vannak bent. És 
elnézést, hogy ennyire konkrétan beszélek, 2007-ben jómagam voltam az a 
kistérségi polgármester, aki egy Korózs Lajos nevű államtitkár társaságában a 
kistérségi szociális ellátásnál nemcsak a tízezer fő feletti településekre 
terjesztette ki a fogyatékkal élők nappali intézményének létrehozását, hanem 
kistérségi társulási összefogásban kistelepüléseken is, és ezért ma a Géberjén 
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nevű településen, egy 500 fős településen 33 ezer ember lakossági 
egyenegység ellátásában 140 fogyatékkal élőt látnak el. Így azt gondolom, 
hogy mindennapi tapasztalattal tudom megcáfolni ezt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, a képviselő urat illeti a szó.  

Ungár Péter reflexiója 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm. Én minden tisztelettel 
nagyon tisztelem a nosztalgiavonatot (Derültség.), ahova a korábbi 
államtitkár úrral felül, de nem gondolom, hogy ez releváns lenne jelenleg, 
abból a szempontból sem, hogy nagyon sokszor az, hogy mondjuk egy 
fogyatékkal élő személy pedagógusi intézménybe kerül, vagy nappali 
otthonba, egyszerűen azon múlik, hogy ott mi elérhető. Tehát azért az, amit ön 
mond, hogy a törvény szerint itt mindenki választhat, hogy hova mehet, lehet, 
hogy a törvény szerint így van, csak a magyar valóságban nem így van 
rengeteg megyében; egyszerűen oda tudják küldeni a gyermeket vagy 
felnőttet, ami éppen elérhető.  

A másik, hogy az sem igaz, hogy, ugye, ugyanazzal a végzettséggel, csak 
mást csinálnak - ha jól értem, ez volt az érvelése egy mondatban. Hát, ahol én 
voltam intézménylátogatáson három-négy helyen, ez nem így van. Tehát 
egyszerűen pontosan azért, mert nagyon vegyes az, hogy mikor vannak 
speciális iskolában ilyen emberek, vagy mikor vannak nappali otthonban, 
ezért ez egyszerűen tényleg nem így van. Például ahol tudnak mondjuk 
autizmussal élő gyermekeket fogadni, ott ugyanarra a fajta speciális oktatásra 
lenne igény, amire igény van mondjuk egy speciális iskolában. 

Úgyhogy csak azt szeretném mondani, hogy én értem, amit ön mond a 
törvényi feltételek kapcsán, csak szerintem ez a legtöbb magyar megyében, a 
legtöbb vidéki településen nem így van, nincs választási lehetőség, örülnek, a 
legtöbb ember örül, hogyha egy ilyen intézmény van, ahova fogyatékkal élő 
embereket fejlesztésre be lehet íratni. (Volner János megérkezik az ülésre.) 
Úgyhogy ezért gondolom, hogy fontos lenne, ha legalább tárgysorozatba 
vennék ezt a vitát, és a plenárison is el tudná ezt mondani a képviselő úr. 
Biztos vagyok benne, hogy Korózs Lajos is ott lenne, és akkor meg tudnák 
beszélni a régi tapasztalatokat.  

 
ELNÖK: Nem kívánom - hogy mondjam? (Közbeszólás: Személyes 

megtámadtatás! - Derültség.) - személyes megtámadtatásnak (Derültség.) 
venni ezt a felszólalást vagy megszólalást. Az tény, hogy annak idején éppen 
abból indultunk ki, hogy területi feladatokat el lehessen látni, és valamilyen 
ellátási központban. Én már tárgyszerűen nem emlékszem, azt hittem, hogy 
Hodászon volt, de akkor a szomszéd településen, vagy Géberjén volt ez a 
település. Ebből adódóan került kialakításra az is, hogy legyenek utazó 
gyógypedagógusok, akik el tudják látni azokat a klienseket, akik ilyen 
formában valamilyen nappali ellátásba kerültek. Mindenesetre értem a 
képviselő úr indítványát, és hogyha ilyen területi tapasztalata van - említette a 
képviselő úr, hogy három-négy intézményt is meglátogatott, és ez volt a 
tapasztalata -, akkor én ezt tudom akceptálni.  
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Határozathozatal 

Most viszont szavaznunk kell az előterjesztésről. Ki az, aki Ungár Péter 
képviselő úr indítványát támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2.  

7 nem, 2 tartózkodás és 5 igen mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt.  

Nagyon szépen köszönöm a jelenlétét, képviselő úr.  

Egyebek 

A napirendi pontok végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
van-e valakinek olyan közérdekű bejelentése - közben a jegyzőkönyv számára 
megjegyzem, hogy Volner János képviselő úr megérkezett a bizottsági ülésre, 
így zárszóra, végszóra. Van-e valakinek előterjesztenivalója? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! Szép napot kívánok 
önöknek! (Közbeszólások: Köszönjük szépen!) 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc)  

 

 

Korózs Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  
 


