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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 15/2018. (IX. 18.) OGY határozata
a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról*

 1.  Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 14. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága

elnökévé

dr. Papcsák Ferencet,

tagjává

Madarász Lászlót,
dr. Nyikos Lászlót és
dr. Szényei Gábor Andrást

2018. szeptember 18-i hatállyal megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 16/2018. (IX. 18.) OGY határozata
Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
14.Bpk.1126/2018/4. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2018. szeptember 17-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2018. szeptember 17-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 17/2018. (IX. 18.) OGY határozata
Szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
11.Bpk.635/2018/5. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2018. szeptember 17-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozata
az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt, az  idegennyelv-tudás általános szintjének javítására 

irányuló lépések szükségességével;
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  pénzügyminiszter, az  innovációért és technológiáért felelős 

miniszter, valamint a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával tegyen javaslatot
a) a korszerű idegennyelv-oktatási módszerek meghonosításához és elterjesztéséhez,
b) az anyanyelvi idegennyelv-tanárok általános és középiskolai alkalmazásának ösztönzéséhez,
c) az általános iskola és középiskola közötti váltáshoz kapcsolódó, egységes nyelvi szintfelméréshez,
d) a középiskolában oktatott második idegen nyelv óraszámának az  első idegen nyelvre történő 

átcsoportosíthatóságának vizsgálatához,
e) a két tannyelvű általános és középiskolai oktatás ösztönzéséhez,
f ) az idegennyelv-tanárok célzott, eredményességi kritériumok alapján történő premizálásához,
g) az általános és középiskolai nemzetközi diákcsereprogramok, tanulmányutak, idegen nyelvi táborok 

ösztönzéséhez,
h) az idegen nyelvű felsőoktatási lehetőségek bővítéséhez,
i) a nyelvszakos tanári képzésben részt vevők külföldi résztanulmányainak további ösztönzéséhez,
j) a külföldi filmek feliratozásának előtérbe helyezéséhez és
k) az idegen nyelvi központok hálózatának kiépítéséhez
szükséges intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2018. október 31.
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, az  innovációért és technológiáért felelős 

miniszter, valamint a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával tegyen javaslatot az idegennyelv-tanulás költségeit 
finanszírozó nyelvtanulási diákhitel részletes tartalmára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2018. október 31.
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 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, 
a  pénzügyminiszter és a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával tegyen javaslatot az  állami támogatású 
felnőttképzési idegen nyelvi programok hatékonyságának javításához szükséges intézkedések részletes tartalmára 
és megvalósításuk ütemezésére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2018. október 31.
 5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az emberi erőforrások minisztere és a pénzügyminiszter bevonásával 

tegyen javaslatot az  idegennyelv-tanulást ösztönző, szemléletformáló és tájékoztató kampányok részletes 
tartalmára és megvalósításuk ütemezésére.

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke 
emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: 2018. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozata
a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és 
fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

A Kormány a  Széchenyi lánchíd, a  budai Váralagút és a  hozzájuk kapcsolódó közterületek értékeinek megőrzése, teljes körű 
rekonstrukciója, valamint közösségi és turisztikai funkcióik fejlesztése (a továbbiakban együtt: Beruházás) érdekében
 1. támogatja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a  Széchenyi lánchíd és a  budai Váralagút teljes körű 

rekonstrukcióját egy időben, a  fővárosi közlekedés lehető legkisebb korlátozásával és a  műszakilag lehetséges 
leggyorsabb ütemezéssel valósítsa meg, azzal, hogy a  gépjárműforgalom ezen közúti szakaszon való teljes vagy 
részleges korlátozása ne haladja meg a 18 hónap időtartamot;

 2. egyetért a  Beruházás megvalósítása érdekében összesen legfeljebb 7 000 000 000 forint központi költségvetési 
támogatás biztosításával;

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. és 2. pont végrehajtása érdekében – a Budapest és a fővárosi agglomeráció 
fejlesztésének felelősségi körében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével – gondoskodjon 
7 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  Beruházás megvalósításának finanszírozása céljára Magyarország 
2020. évi központi költségvetésének XI. Miniszterelnökség fejezetében erre a célra létrehozott önálló előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: Magyarország 2020. évi központi költségvetésének tervezése során
 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztésének 

felelősségi körében eljárva a  2.  pont szerinti támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről, 
valamint a  Beruházás műszaki tartalmának és ütemezésének rögzítésével Budapest Főváros Önkormányzatával 
támogatási szerződést kössön, azzal, hogy
a) a Beruházás részeként történjen meg a  Széchenyi lánchíd gyalogosforgalmat bonyolító járdakonzolai 

szélesítése is,
b) a 2.  pont szerinti támogatás biztosításának feltételeként rögzíteni kell, hogy az  1.  ponttal összhangban 

a gépjárműforgalom teljes vagy részleges korlátozása nem haladhatja meg a 18 hónap időtartamot,
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c) Budapest Főváros Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a b) alpont szerinti feltételt a kivitelezésre 
irányuló közbeszerzési eljárás és a kivitelezési szerződés megkötése során érvényesíti, valamint

d) a b) és c) alpont szerinti feltétel nem teljesítéséhez a támogatási szerződésben megfelelő jogkövetkezmény 
kikötése szükséges;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a költségvetési támogatás biztosítását követően azonnal

 5. felhívja a  Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró Miniszterelnökséget 
vezető minisztert, és felkéri a  főpolgármestert, hogy a  miniszterelnök kabinetfőnöke útján a  Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ Zrt.) bevonásával – akár a  körforgalmak 
megszüntetésével – a  zöldfelületek bővítése, a  gyalogos-kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, a  sokszínű 
szabadidő-eltöltési lehetőségek támogatása és pihenő terek kialakítása, valamint a gépjárműforgalom csökkenése 
érdekében kezdjenek egyeztetést a  Beruházáshoz kapcsolódóan – annak részeként vagy külön beruházási 
programként megvalósítandó beruházásként – a Budapest I. kerület Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület Széchenyi 
tér és a József Attila utca átalakításának megvalósításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, a főpolgármester felkérésével 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal
 6. felhívja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró Miniszterelnökséget vezető 

minisztert, hogy az 5. pontban meghatározott feladat keretében, a  főpolgármesterrel közösen és a miniszterelnök 
kabinetfőnöke útján az  MTÜ Zrt. bevonásával vizsgálják meg – a  2-es villamosvonal felújításához, a  Millenniumi 
Földalatti Vasút fejlesztéséhez, valamint az  alsó rakpart általános forgalomcsillapításához igazodva – a  Budapest 
V. kerület Vigadó térhez kapcsolódó, az alsó rakpartot lefedő, közösségi térként funkcionáló terasz és annak rakparti 
gyalogos kapcsolatai kialakításának lehetőségét;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: az 5. pont végrehajtása keretében
 7. felhívja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró Miniszterelnökséget vezető 

minisztert, hogy az 5. és 6. pontban meghatározott feladat végrehajtásának eredményéről tájékoztassa a Kormányt, 
és tegyen javaslatot a Kormány részére a fejlesztések megvalósítására, a fejlesztések ütemezésére és forrásigényére 
is kiterjedően.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1448/2018. (IX. 18.) Korm. határozata
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési 
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért az  Európai Unió és tagállamai, valamint a  Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési 

Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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