
 MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2020. szeptember 4., péntek 

 Tartalomjegyzék

422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló  
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet járványügyi utazási 
részletszabályaival kapcsolatos módosításáról 6330

423/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról 6332

424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti Koncessziós Irodáról 6333

16/2020. (IX. 4.) MvM rendelet Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával 
összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe 
tartozó miniszteri rendeletek módosításáról 6335

1566/2020. (IX. 4.) Korm. határozat Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 6337

1567/2020. (IX. 4.) Korm. határozat Az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 6338

1568/2020. (IX. 4.) Korm. határozat A Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 6339

1569/2020. (IX. 4.) Korm. határozat A Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 6340

1570/2020. (IX. 4.) Korm. határozat Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónával összefüggő 
egyes kormányhatározatok módosításáról 6341

1571/2020. (IX. 4.) Korm. határozat A Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozásával összefüggő egyes 
költségvetési intézkedésekről 6342

1572/2020. (IX. 4.) Korm. határozat A beruházás-ösztönzési célú képzési támogatás biztosításáról 6344



6330	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	201.	szám	

III. Kormányrendeletek

A Kormány 422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló  
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet járványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R.) 1. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik,)
„e) a  magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális 
rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére.”

2. §  Az R. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1) bekezdés esetében – az ott meghatározottak szerint – az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak 
megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a  vizsgálatot is figyelembe kell 
venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában 
végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.”

3. §  Az R. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés esetében – az  ott meghatározottak szerint – az  első, az  egészségügyi szakmai szabályoknak 
megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a  vizsgálatot is figyelembe kell 
venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában 
végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.”

4. §  Az R. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések
10/A.  § (1) Ha a  Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek 
tényét a  magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a  magyar állampolgár a  kiutazást 
követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.
(2) Ha a  magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során az  (1)  bekezdés szerinti indok igazolásának 
hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a 2–4. § szerint kell eljárni.
10/B. § (1) Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem 
magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül 
beléphet.
(2) Ha a  nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során az  (1)  bekezdés szerinti indok 
igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, az 5–7. § szerint kell eljárni.”

5. §  Az R. 7. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„7. A sporteseményekre és a kulturális rendezvényekre történő belépés szabályai”

6. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A nem magyar állampolgár)
„d) a Magyarország területén megrendezésre kerülő kulturális rendezvény
da) fellépője,
db) technikai személyzetének a tagja”
[Magyarország területére – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 
5  napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az  egészségügyi szakmai szabályoknak 
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megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű 
okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.]

 (2) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti személy – az (1) bekezdéstől eltérően – akkor is beléphet Magyarország területére, ha 
a  sporteseményt, a  sportrendezvényt, illetve a  kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal 
elvégzett, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR 
teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus 
a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.”

7. §  Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A Magyarországon megrendezésre kerülő
a) nemzetközi sportesemény, valamint
b) kulturális rendezvény
nézője (a továbbiakban együtt: néző) – a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint – Magyarország területére 
beléphet.
(2) A néző Magyarországra történő belépése során
a) egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek a tűrésére köteles,
b) köteles bemutatni a nemzetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény megtekintésére feljogosító részvételi 
jegyet, és
c) a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, 
molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal 
igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
(3) Nem léptethető be Magyarország területére a néző, ha
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerint a részvételi jegyet nem mutatja be, vagy
c) a (2) bekezdés b) pontja szerinti részvételi jegy hitelességével kapcsolatban kétség merül fel.
(4) Az  (1)  bekezdés szerint Magyarország területén tartózkodó személy köteles Magyarország területét a  belépést 
követő 72 órán belül elhagyni.”

8. §  Az R.
a) 4. § (1) bekezdésében a „hogy 5” szövegrész helyébe a „hogy – az (1a) bekezdésre figyelemmel – 5” szöveg,
b) 7. § (4) bekezdésében a „hogy 5” szövegrész helyébe a „hogy – a (4a) bekezdésre figyelemmel – 5” szöveg,
c) 13. §-ában a „sportrendezvények kapcsán” szövegrész helyébe a „sportrendezvények és kulturális rendezvények 

esetében” szöveg,
d) 18. §-ában az „a 11. § (4) bekezdése és a 14. § (2)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 11. § (4) bekezdése, 

a 12/A. § (2) bekezdés a) pontja, a 12/A. § (4) bekezdése és a 14. § (2)–(4) bekezdése” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R.
a) 6. § (2) bekezdés b) pontja,
b) 6. § (2) bekezdés h) pontjában a „sport-, kulturális, illetve” szövegrész.

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 423/2020. (IX. 4.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 8.  §-a 
a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
(A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében)
„d) a  Kormány erre vonatkozó, kormányrendeletben meghozott döntése esetén ellátja a  koncesszióról szóló  
1991. évi XVI. törvény (a  továbbiakban: Ktv.) 5.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében 
a koncesszióköteles tevékenység tárgya szerint illetékes ágazati miniszteri feladatokat,
e) a  Kormány erre vonatkozó, kormányrendeletben meghozott döntése esetén ellátja az  állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét,
f ) az  igazságügyért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a  d) és e)  pontban megállapított feladataihoz 
kapcsolódó jogszabályokat.”

2. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Az R. 144.  § 1.  pontjában az „állami” szövegrész helyébe az „– a  Kormány 8.  § e)  pontja szerinti rendeletében 
meghatározott kivétellel – állami” szöveg lép.

4. §  Az R. 111.  § (2)  bekezdés g)  pontjában az „a koncesszióra, a  kisajátításra” szövegrész helyébe az „a kisajátításra, 
valamint – a  8.  § d) és e)  pontjában foglalt feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok kivételével – a  koncesszióra” 
szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet 2020. szeptember 9-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 423/2020. (IX. 4.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet C) pontja helyébe a következő pont lép:

„C) Miniszterelnök kabinetfőnöke
A B

1 A központi államigazgatási szerv neve A miniszter hatásköre

2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal irányítás

3 Nemzeti Koncessziós Iroda irányítás
 ”
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A Kormány 424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelete
a Nemzeti Koncessziós Irodáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Koncessziós Iroda jogállása

1. § (1) A  Nemzeti Koncessziós Iroda (a  továbbiakban: Iroda) az  általános politikai koordinációért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: miniszterelnök kabinetfőnöke) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi 
költségvetési szerv.

 (2) Az  Iroda gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Az  Iroda gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásáról 
a miniszterelnök kabinetfőnöke által vezetett minisztérium gondoskodik.

 (3) Az Iroda a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

2. A Nemzeti Koncessziós Iroda szervezete

2. § (1) Az Irodát elnök vezeti.
 (2) Az  elnököt az  Iroda szervezeti és működési szabályzatában kijelölt szakmai vezető, illetve szakmai felsővezető 

helyettesíti azzal, hogy egyidejűleg több helyettes is kijelölhető a hozzájuk tartozó szakterületek megjelölésével.

3. A Nemzeti Koncessziós Iroda feladat- és hatásköre

3. § (1) Az Iroda szakmai feladatai körében
a) összegyűjti és rendszerezi az  állam koncessziós tevékenységére vonatkozó információkat, hazai és 

nemzetközi gyakorlatokat,
b) előkészíti az  állam koncessziós tevékenységére vonatkozó gazdasági, társadalmi, jogi hatástanulmányokat, 

döntéselőkészítő dokumentumokat,
c) javaslatot tesz a  miniszterelnök kabinetfőnökének egyes kizárólagos állami gazdasági tevékenységek 

gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedésére,
d) az állam koncessziós tevékenységére és a  koncessziós eljárásokra vonatkozó egységes módszertant, 

eljárásrendet és monitoring rendszert alakít ki és működtet.
 (2) Ha az  adott eljárás tekintetében – a  Kormány rendelete alapján – a  koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 

(a  továbbiakban: Ktv.) 5.  § (1)  bekezdése szerinti ágazati miniszter a  miniszterelnök kabinetfőnöke, akkor az  Iroda 
a  miniszterelnök kabinetfőnöke felkérése alapján közreműködik a  Ktv. szerinti koncessziós pályázatok, illetve 
a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a  továbbiakban: Kbtv.) szabályozott közbeszerzési, illetve 
koncessziós beszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásában.

 (3) Ha az  adott eljárás tekintetében a  Ktv. 5.  § (1)  bekezdése szerinti ágazati miniszter nem a  miniszterelnök 
kabinetfőnöke, az  Iroda az  állam nevében eljáró ágazati miniszter felkérése alapján – a  miniszterelnök 
kabinetfőnöke egyetértése esetén – közreműködhet a  Ktv. szerinti koncessziós pályázatok, illetve a  Kbtv.-ben 
szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásában.

 (4) Az  Iroda koordinációs feladatai körében szervezi, összehangolja az  állam egységes koncessziós tevékenységére, 
eljárására vonatkozó kormányzati tevékenységet, amely keretében
a) folyamatos kapcsolatot tart fenn a feladattal érintett központi államigazgatási szervekkel,
b) folyamatos kapcsolatot tart fenn a koncessziós eljárással érintett szervekkel,
c) közreműködik a miniszterelnök kabinetfőnöke által létrehozott munkacsoport munkájának szervezésében,
d) szakmai javaslatokat fogalmaz meg minisztériumok és érintett állami szervek számára az  egységes 

kormányzati koncessziós politika kialakítására és működésére.
 (5) Az Iroda javaslatot tehet a miniszterelnök kabinetfőnökének a feladat- és hatáskörét, valamint az állam koncessziós 

tevékenységét érintő jogszabályok megalkotására.
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4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2020. szeptember 9-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 16/2020. (IX. 4.) MvM rendelete
Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
107.  §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3) bekezdésében és az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi 
LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. és a 4. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pont 3. alpontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § 
(1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet módosítása

1. §  A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 
szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében 
a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

2. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-
nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-
nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének 
részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

2. §  A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási 
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az  ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának megállapításáról és a  díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.)  
FVM rendelet Mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében a  „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész 
helyébe a „Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

3. A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosítása

3. §  A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet
a) 1.  melléklet 2.  pont 2.1.  alpontjában a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” 

szöveg,
b) 1. melléklet 2. pont 2.7. alpontjában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg,
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c) 1. melléklet 2. pont 2.8. alpontjában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg,
d) 2.  mellékletében foglalt táblázat „00064” megjelölésű sorában a  „Csongrád megye” szövegrész helyébe 

a „Csongrád-Csanád megye” szöveg
lép.

4. A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosítása

4. §  A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 3.  mellékletében 
a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

5. A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi 
adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, 
felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló  
15/2013. (III. 11.) VM rendelet módosítása

5. §  A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási 
és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának 
módjáról, és az  állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet 11.  melléklet 4.  pont 4.2 alpontjában 
a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád megye” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1566/2020. (IX. 4.) Korm. határozata
az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
kinevezéséről és feladatairól

 1. A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva dr. Palkovics Lászlót az  Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex 
fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2. A  kormánybiztos az  e  határozat szerinti feladatait a  Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye, 
Heves  megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási 
területét magában foglaló Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónára (a  továbbiakban: 
Gazdaságfejlesztési Zóna) kiterjedően látja el.

 3. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a) figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló 

fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
b) tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről,
c) véleményezi a  Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a  turisztikai fejlesztési 

térség tervezésével és a  tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint 
a  Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források 
biztosítását szolgáló döntések tervezeteit,

d) a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására,
e) részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

 4. A kormánybiztos a 3. pont szerinti feladatkörében együttműködik
a) a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez 

csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel,
b) az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a Debreceni Egyetemmel és a Miskolci Egyetemmel,
c) valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.

 5. A  kormánybiztos tevékenységét a  miniszterelnök a  Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével 
irányítja.

 6. A  kormánybiztos az  e  határozat szerinti feladatköre ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdése szerinti díjazásra 
nem jogosult.

 7. A kormánybiztos tevékenységét az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezetében működő titkárság segíti.
 8. A Kormány felhívja az  irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket, 

hogy a  kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, 
információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

 9. A  Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  e  határozat szerinti feladatok ellátására 
az  érintett megyei közgyűlés elnökével együttműködésben tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy Miskolc Megyei Jogú Városban – lehetőség szerint a  megyeházán – irodahelyiség kerüljön 
biztosításra.

 10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1567/2020. (IX. 4.) Korm. határozata
az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
kinevezéséről és feladatairól

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva dr. Navracsics Tibort az  Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex 
fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatait a Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom 
megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye közigazgatási területét magában foglaló Északnyugat-
magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónára (a továbbiakban: Gazdaságfejlesztési Zóna) kiterjedően látja el.

 3.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a) figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló 

fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
b) tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről,
c) véleményezi a  Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a  turisztikai fejlesztési 

térség tervezésével és a  tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint 
a  Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források 
biztosítását szolgáló döntések tervezeteit,

d) a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására,
e) részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

 4.  A kormánybiztos a 3. pont szerinti feladatkörében együttműködik
a) a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez 

csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel,
b) az  egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a  Pannon Egyetemmel és a  Széchenyi István 

Egyetemmel,
c) valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.

 5.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
 6.  A  kormánybiztos az  e  határozat szerinti feladatköre ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint 

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra  
és juttatásokra nem jogosult.

 7.  A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő, legfeljebb húszfős titkárság segíti.
 8.  A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket, hogy 

a  kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat  
és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

 9.  A  Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  e  határozat szerinti feladatok ellátására 
az érintett megyei közgyűlés elnökével együttműködésben tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,  
hogy Szombathely Megyei Jogú Városban – lehetőség szerint a megyeházán – irodahelyiség kerüljön biztosításra.

 10.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1568/2020. (IX. 4.) Korm. határozata
a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 
feladatairól

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva Nemesi Pált a  Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős 
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatait a Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád-Csanád megye 
közigazgatási területét magában foglaló Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zónára (a továbbiakban: Gazdaságfejlesztési 
Zóna) kiterjedően látja el.

 3.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a) figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló 

fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
b) tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről,
c) véleményezi a  Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a  turisztikai fejlesztési 

térség tervezésével és a  tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint 
a  Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források 
biztosítását szolgáló döntések tervezeteit,

d) a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására,
e) részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

 4.  A kormánybiztos a 3. pont szerinti feladatkörében együttműködik
a) a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez 

csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel,
b) az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a Szegedi Tudományegyetemmel,
c) valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.

 5.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
 6.  A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő, legfeljebb hétfős titkárság segíti.
 7.  A Kormány felhívja az  irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket, 

hogy a  kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, 
információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

 8.  A  Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  e  határozat szerinti feladatok ellátására 
az  érintett megyei közgyűlés elnökével együttműködésben tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy Szeged Megyei Jogú Városban – lehetőség szerint a  megyeházán – irodahelyiség kerüljön 
biztosításra.

 9.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1569/2020. (IX. 4.) Korm. határozata
a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 
feladatairól

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva dr. Mikes Évát a  Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős 
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatait a Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye közigazgatási 
területét magában foglaló Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zónára (a  továbbiakban: Gazdaságfejlesztési Zóna) 
kiterjedően látja el.

 3.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a) figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló 

fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását,
b) tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről,
c) véleményezi a  Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a  turisztikai fejlesztési 

térség tervezésével és a  tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint 
a  Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források 
biztosítását szolgáló döntések tervezeteit,

d) a döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására,
e) részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

 4.  A kormánybiztos a 3. pont szerinti feladatkörében együttműködik
a) a gazdasági együttműködésben érintett, illetve a Gazdaságfejlesztési Zónában megvalósuló fejlesztésekhez 

csatlakozó régiók állami, önkormányzati és gazdasági szereplőivel,
b) az egyes tervek és koncepciók véleményezése körében a Pécsi Tudományegyetemmel,
c) valamennyi, a fejlesztésekkel érintett állami, önkormányzati és civil szervezettel.

 5.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
 6.  A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő, legfeljebb hétfős titkárság segíti.
 7.  A Kormány felhívja az  irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket, 

hogy a  kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, 
információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

 8.  A  Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  e  határozat szerinti feladatok ellátására 
az  érintett megyei közgyűlés elnökével együttműködésben tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy Pécs Megyei Jogú Városban – lehetőség szerint a  megyeházán – irodahelyiség kerüljön 
biztosításra.

 9.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	201.	szám 6341

A Kormány 1570/2020. (IX. 4.) Korm. határozata
az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónával összefüggő egyes kormányhatározatok 
módosításáról

 1. A  „Creative Region” – Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország – gazdasági együttműködésben érintett, 
a  fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló – nemzeti, gazdasági és kulturális 
övezetének fejlesztési tervéről szóló 1073/2020. (III. 5.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 1.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért a  számára bemutatott, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területét magában foglaló „Creative Region – Határtalan 
fejlődés” Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónának (a  továbbiakban együtt: Gazdaságfejlesztési 
Zóna) – a  gazdasági együttműködésben érintett, a  fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával 
megvalósuló – fejlesztési tervével;”

 2. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. felhívja az  Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztost, 
hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával – a  Gazdaságfejlesztési Zónát érintő valamennyi hazai és európai uniós 
forrásból finanszírozott fejlesztési programokra is figyelemmel gondoskodjon a  Gazdaságfejlesztési Zónára 
vonatkozó alábbi összehangolt fejlesztési lehetőséget biztosító, egyedi kormánydöntésen alapuló ernyőprojektek 
kidolgozásáról:
a) Komplex területi felzárkóztató program,
b) Komplex területi infrastruktúra fejlesztési program,
c) Komplex versenyképességi és foglalkoztatást bővítő fejlesztési program,
d) Komplex, a  Gazdaságfejlesztési Zóna határmenti kapcsolatait és megyei jogú városait érintő, 2030-ig tartó 
fejlesztési program.

Felelős: az  Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos

 pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos”

 3. A Határozat 2. pontjában a „gazdasági övezet” szövegrész helyébe a „Gazdaságfejlesztési Zóna” szöveg lép.
 4. Hatályát veszti az  Északkelet-Magyarország Nemzeti, Gazdasági és Kulturális Övezetének Koordinációs Fórumáról 

szóló 1072/2020. (III. 5.) Korm. határozat.
 5. Hatályát veszti a  debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható 

fejlődéséért, valamint az  autó-motorsport fejlesztéséért és a  közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat 2. pont f ) alpontja.

 6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1571/2020. (IX. 4.) Korm. határozata
a Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet címrendjének a 3. Nemzeti Koncessziós 
Iroda címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2020. szeptember 15.
 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 225 910 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási 
Alap cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 3.  Nemzeti Koncessziós Iroda cím 
javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2020. szeptember 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1571/2020. (IX. 4.) Korm. határozathoz
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda
K1 Személyi juttatások 28 576 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 850 000
K3 Dologi kiadások 167 084 000
K6 Beruházások 25 400 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -225 910 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda 225 910 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: 2020. szeptember 15. 225 910 000 225 910 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1572/2020. (IX. 4.) Korm. határozata
a beruházás-ösztönzési célú képzési támogatás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtott képzési támogatások rendszerének 

beruházás-ösztönzési célú képzési támogatási rendszerré történő átalakításával, ennek keretében
a) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  Nemzeti Foglalkoztatási 

Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható 
képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) 
NGM rendelet szerint visszaigazolt szándéknyilatkozattal rendelkező, támogatási kérelmet benyújtott, 
valamint megkötött tanműhely-létesítési és -fejlesztési, illetve képzési támogatási szerződéssel rendelkező 
cégek részére a támogatások folyósításáról és a szerződések megfelelő lezárásáról,

b) a képzési támogatás feltételrendszerének beruházás-ösztönzési célú átalakításával akként, hogy a támogatás 
nyújtása hozzájáruljon a  magyarországi beruházások megvalósításához, valamint új, magas hozzáadott 
értékű munkahelyek teremtéséhez és a korábban létrehozott munkahelyek megtartásához;

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pont a)  alpontja szerinti feladatok teljesítéséhez összesen 11 736 736 211 forint 
használható fel a 2020–2022. években;

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 
az 1. pont a) alpontja szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges,
a) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet 

Gazdaságvédelmi Alap Szakképzési és felnőttképzési támogatások előirányzaton rendelkezésre álló 
előirányzaton felül legfeljebb 1 410 785 469 forint kiegészítő forrás biztosításáról,

b) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet Gazdaságvédelmi 
Alap Szakképzési és felnőttképzési támogatások előirányzaton az  1.  pont a)  alpontja szerinti feladatokkal 
összefüggésben vállalt – pénzügyi teljesíthetőség szempontjából a 2021. évre áthúzódó – kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges forrás, illetve legfeljebb 2 610 258 230 forint kiegészítő forrás biztosításáról,

c) a 2022. évi központi költségvetés Gazdaságvédelmi Alap fejezetének a  szakképzési és felnőttképzési 
támogatások biztosításának céljára előirányzaton az 1. pont a) alpontja szerinti feladatokkal összefüggésben 
vállalt – pénzügyi teljesíthetőség szempontjából a 2022. évre áthúzódó – kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges forrás, illetve legfeljebb 755 692 512 forint kiegészítő forrás biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
 a b)  alpont tekintetében a  2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a c)  alpont tekintetében a  2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, 

az 1. pont b) alpontjában foglaltak végrehajtása érdekében dolgozza ki a külgazdasági és külügyminiszter egyedi 
döntésén alapuló beruházás-ösztönzési célú képzési támogatás részletes szabályait, és gondoskodjon a beruházás 
ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendeletnek e  jogcímmel történő 
kiegészítésére irányuló előterjesztés benyújtásáról a Kormány részére annak érdekében, hogy 2020. október 1-jétől 
az új támogatási kérelmek benyújtására lehetőség legyen.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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