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Napirendi javaslat  

 

1. A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 

intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/6068. szám)  

(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)  

(Általános vita)  

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán  (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke  
Brájer Éva (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Pósán László (Fidesz) Pokorni Zoltánnak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz) dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
Sági István (Fidesz) Pichler Imre Lászlónak (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Szavazó- vagy 
határozatképesek vagyunk - talán ez utóbbi a pontosabb kifejezés. Egy napirendi pontunk van, 
ha jól tudom, ha az egyebeket nem számolom.  

Még a napirend elfogadása előtt jelzem, hogy a parlament, azt hiszem, a múlt héten 
elfogadta a bizottsági helyek módosítására vonatkozó javaslatokat, ami érinti a mi 
bizottságunkat is: Kőszegi Zoltán barátunk, bizottsági tagtársunk az emberjogi bizottságba 
ment át, és helyette Bodó Sándor képviselő úr, fideszes képviselő vesz majd részt 
általánosságban (Bodó Sándor nincs jelen. - Derültség.) a bizottság ülésein, most konkrétan 
valószínűleg éppen még lezárja a korábbi bizottsági tagságából eredő feladatait. (Révész 
Máriusz a terembe lép.) Máriuszt tisztelettel köszöntjük. Tehát Bodó Sándort majd nagy 
szeretettel várjuk a holnapi ülésünkre. Elnézést kell kérjek azoktól, akiknek kellemetlenséget 
okozott a holnapi ülés kezdete idejének a megváltoztatása, hogy délelőttről délutánra, délután 
2 órára került át az ülés. Fontos dologról van szó, bár nem törvényhozási tárgy, de a 
közoktatás fontos szabályozó dokumentuma a nemzeti alaptanterv, amelynek a kérdéseit a 
holnapi ülésünkön megvitatjuk.  

Ma viszont nem erről lesz szó, hanem az alkotmányügyi bizottság országgyűlési 
határozati javaslatáról, amely érint bennünket, ezt vitatjuk meg, az egyebek inkább csak a 
biztonság okáért van ott. Ki az, akinek módosításra van javaslata a napirendet illetően? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk akkor a napirendről! Aki egyetért vele, kérem, 
szavazzon. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló H/6068. számú határozati javaslat (Általános vita) 

Elnöki bevezető 

Az első napirendi pontunk tehát a lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló határozati javaslat megvitatása. A határozati 
javaslatot feltettük az internetre vagy kiküldtük (Edelényi Zsuzsánna: Fenn van, és ki van 
osztva majdnem mindenkinek.), és itt két-két embernek kiosztottunk egyet - mert spórolunk a 
fákkal, így tehát pislogjatok át a melletek ülő papírjába! -, amelynek egészen pontosan a b) 
pontja érint bennünket. Nincs itt az alkotmányügyi bizottság előadója, ezért ismertetem a b) 
pontot. A b) pont úgy szól, hogy: „Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy - ezt tegye, azt 
tegye, amazt tegye - b) építse be az általános iskolák felső tagozatai, valamint a középiskolák 
tananyagába a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok oktatását, a 
banki tranzakciók minimális követelményeinek a megismertetését és a fogyasztóvédelmi 
jogok tanítását.”. Ez egy korrekt mondat.  

Itt én majd egy javaslattal élek: hogy egy módosító indítványt fűzzünk ehhez a 
ponthoz. Nem az alkotmányügyi bizottság feladata, ezért nem is várható el, hogy ők pontosan 
tudják, hogy a középiskolák az érettségivel záródó intézmények, és a szakmunkásképzőkben 
végzők eladósodottságától legalább annyira kell tartanunk, a szakmunkásképzőben végzett 
hallgatók devizarabsága legalább annyira fáj nekünk, éppen ezért a középfokú iskolák 
tananyagába, tehát valamennyi középfokú iskola tananyagába - beleértve a középiskolákat és 
az egyéb középfokú, szakmunkásképző iskolákat is – bele kell ezt építeni. (Edelényi 
Zsuzsánnának:) Zsuzsa, kérlek, hogy ha a bizottság egyetért vele, akkor készítsünk majd el 
egy ilyen tartalmú módosítót. (Révész Máriusz: Most meg is szavazhatjuk.)  



 6 

Ki az, aki ehhez, a középfokú vagy a középiskola problémájához nem kíván 
hozzászólni, tehát aki úgy gondolja, hogy nem, vesszenek a szakmunkásképzők, csak az 
érettségizetteket tanítsuk ki a kamat mivoltáról. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor 
ezt tekinthetem úgy, hogy beadunk egy ilyen módosítót bizottságiként? (Bólogatások.) 
Szavazzunk róla! (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm.  

Tájékozódtam a kormánynál, hogy mi a helyzet a holnapi tárgy esetében… (Révész 
Máriusz jelzésére:) Tessék! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Nem kellene egy olyan, hogy 

szavazzunk, hogy általános vitára alkalmas-e? (Edelényi Zsuzsánna: Dehogynem! Másba 
kezdtünk?) 

 
ELNÖK: Az általános, előterjesztőt pótló dolgot kezdtem el… (Révész Máriusz: Már 

meg akartuk szavazni!) Nem ússzátok meg ilyen gyorsan.  
Tehát a nemzeti alaptanterv nyilvánosságra hozott verziója tartalmazza, egészen 

pontosan, hogyha megnézzük - én csak lapszám alapján tudom mondani - az anyag második 
részében, a Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés fejezetben, az Ember és 
társadalom alfejezetben, a Közműveltségi tartalmak al-alfejezetben találjuk meg ezeket a 
pontokat - leírja, hogy a felső tagozaton, az 5-8. évfolyamon a 3. pont szól a pénzügyi és 
gazdasági kultúra kérdéseiről, ami úgy szól, hogy: „A jövedelem szerepe a családban, kiadás, 
bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz”, itt van tehát a hitel. Itt a 3.2. pont úgy szól, 
hogy: „A pénz formái, érme, bankjegy, virtuális pénz, bankkártya, a pénzhez kapcsolódó 
fogalmak, műveletek, árfolyam, infláció. A 3.3. pont úgy szól, hogy: „Pénzintézetek és 
tevékenységük, hitel, betét, kamat, tőke”. A 3.4. pont pedig úgy szól, hogy: „Vállalkozói 
alapismeretek, kft., bt., zrt., nyrt., nonprofit szervezetek, s a többi”. Ugyanez a középfokú 
intézményeknél, a 9-12. évfolyamon úgy szól, hogy: pénzügyi és gazdasági kultúra, 3.1-3.6-
ig, nem olvasom fel olyan részletesen. Ide, ha gondoljátok, lehet majd javasolni, hogy ezt 
bővítsék ki egy kicsit ezekkel a pontokkal, mert itt, ebben a középfokú intézményeknek szóló 
pontban mondjuk már nem szerepel a „kamat”, a „hitel”, a „törlesztőrészlet” és az 
„árfolyamkockázat” kifejezés, de egyébként a nemzeti alaptanterv korrekciója, új változata a 
felső tagozaton mindenképpen kitér erre, a középfokú intézményeknél kicsit vázlatosabban, 
ott lehet egy picit bővíteni, hogyha ezzel egyetértünk. De ez a holnapi munkánk tárgya. Ennyi 
lett volna a bevezetés.  

Általános vitára való alkalmasság és előadó állítása a mai feladat. Tessék parancsolni! 
Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik. - Révész Máriusz: Támogatjuk.)  

Határozathozatal 

Támogatjuk az alkotmányügyi bizottság javaslatát, általános vitára alkalmasnak 
tartjuk? Szavazhatunk? (Bólogatások.) Van-e valaki ellene? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. 
Ki az, aki mellette van? (Szavazás.) Általános vitára alkalmasnak tartjuk az alkotmányügyi 
bizottság határozati javaslatát. Köszönöm. Tartózkodó volt? (Szavazás.) Ketten tartózkodtak, 
tehát két tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadtuk ezt a javaslatot.  

Nem tartozik szorosan ide, de érinti ezt a témát, hogy akarjuk-e holnap a kormány 
számára javasolni a középiskolai pont részletezését ennek alapján. (Bólogatások.) Ha akarjuk, 
akkor ezt valaki tegye meg, legyen kedves, készüljön fel belőle! Ki az, ami magára vállalja 
azt a szép feladatot, hogy a kinyomtatott anyag 97. oldala kapcsán felhívja a kormány 
figyelmét erre a hamarosan elfogadandó feladatra? Mert tartok tőle, hogy lezárjuk a NAT-ot, 
a parlament ezt a pontot később fogadja el, és (Dr. Hiller István: És nem lesz belőle semmi!) 
már-még állapot áll elő. (Révész Máriusz: Holnap elmondjuk.) Tessék? (Révész Máriusz: 
Holnap elmondjuk.) Máriusz, akkor téged kérlek, jó? (Révész Máriusz: Én délelőtt bizottsági 
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ülést vezetek, délután pedig bizottsági ülésen leszek.) Ezen a bizottsági ülésen? (Révész 
Máriusz: Amit te vezetsz.) Akkor pont itt leszel. (Révész Máriusz: Nem a parlamentben kell 
elmondani?) Nem, nem, nem, én még nem arról beszélek, hanem hogy a bizottságban, itt, 
holnap vesd fel, kérlek.  

Holnapra kell nekünk egy előadót is állítanunk. Biztos, hogy kell? (Edelényi 
Zsuzsánna: Nem kötelező.) Lehet. (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) Én még a 
bizottsági ülésre vonatkozóan értettem az előbbit. Akarunk, kell, fontos a parlament plenáris 
ülésén is beszélnünk erről? (Révész Máriusz: Délelőtt lesz, vagy délután? - Edelényi 
Zsuzsánna: Délelőtt, reggel. - Senki nem jelentkezik.) Nem állítunk előadót, úgy látom. A 
módosító javaslatot mindazonáltal megcsináljuk, azt én aláírom délután. Időben vagyunk 
még? (Edelényi Zsuzsánna: Igen.) Igen. Holnap pedig a részletre vonatkozó, cizelláló 
igényünket Máriusz felveti.  

Van-e még bármi ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, amit nem beszéltünk meg? 
(Nincs jelzés.) Nincsen.  

Egyebek 

Az egyebek pontban van-e bármi, ami fontos? (Nincs jelzés.)  
Én mondanám akkor, hogy holnap 2-kor tehát nemzeti alaptanterv, egy hét múlva, 

kedden, 9 óra 30-kor pedig a tankönyv a téma. A tankönyvnek két vonatkozása van: az egyik 
a terjesztés - emlékeztek erre, elfogadtuk a könyvtárellátó vállalat kitüntetett szerepét az eddig 
piaci alapon folyó, most pedig egy állami vállalat által elvégzendő tankönyvterjesztésre 
vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban voltak bennünk, valamennyiünkben voltak kételyek, hiszen 
ez a vállalat eddig ilyet még nem csinált, és szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy 
szeptembertől, illetve jövő szeptembertől - mert idén még nem ők végzik ezt -, tehát a most 
induló tanév során, mert a tanévkezdetre még a piaci szereplők szállítják ki, tehát hogy itt 
minden rendben van. Ez az egyik vonatkozás. A másik vonatkozás pedig maga a 
tankönyvkészítés, a tankönyvkiadás dolga, hiszen itt az új nemzeti alaptanterv, az új 
kerettantervek aránylag szűk időt adnak a tankönyvek felülvizsgálatára; ezekre mennyire 
készülnek fel, hogy ez ne egy maszkírozás legyen csupán, hanem valóban érdemi áttekintése a 
kiadott tankönyveknek? Másrészt nyilván a kormány álláspontját, terveit is szeretnénk 
megtudni, hogy mit tervez a tankönyvkiadás tekintetében, hiszen a koncepcióban, a kormány 
által elfogadott és nyilvánosságra került koncepcióban voltak olyan kitételek, amelyek a 
tankönyvek, egy-egy kerettantervhez használható tankönyvek számának a maximalizálásáról 
szóltak - hogy pontosan hány könyv volt, arra már nem emlékszem -, hogy kettő vagy három, 
kerettantervenként maximum két vagy három tankönyv legyen. Ez ugyan a törvényben nem 
szerepelt, de ott van a kormány által elfogadott programban, koncepcióban, és nem tudjuk, 
hogy a kormány ez ügyben mit tervez, mit kíván tenni.  

Ha megvitatjuk ezt a kérdést, akkor értelemszerűen nyilván a tankönyves vállalkozók 
egyesülete, kamarája, köztestülete meghívást kap erre, meghívást kap a tankönyvellátó 
vállalat, mint a kitüntetett feladat egyedüli gazdája, illetve talán érdemes a nagy 
tankönyvkiadók véleményét is megtudni. Én három tankönyvkiadót hívtam meg - mert 
mindegyiket nem lehet -, a három legnagyobbat: a Nemzeti Tankönyvkiadót, a Mozaik, illetve 
az Apáczai Kiadót, ők gyakorlatilag a piac 85-90 százalékát lefedik. (Dr. Hiller István: 
Persze.) Az egy-két tankönyvet kiadó szerzői kiadókra itt nincs időnk. Ha valaki kívánja, 
hogy mást is meghívjunk az egy hét múlva tartandó ülésünkre, akkor az most jelezze ezt - 
ezért hoztam szóba -, mert illik legalább egy héttel előbb szólni nekik. Egyelőre tehát ezek a 
szereplői a jövő heti ülésünknek. (Senki nem jelentkezik.) Ilyen jelzés most nincsen; ha közben 
akad, akkor szóljatok nekem vagy a Zsuzsának, hogy mindenképpen meg kell hogy jelenjen 
az ülésen ez vagy az, egyikünknek mondjátok akkor ezt! (Bólogatások.)  
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Az ülést bezárom. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


