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A Kormány 1770/2018. (XII. 21.) Korm. határozata a nemzetközi klímafinanszírozásban való állandó 
magyar részvételről, valamint ennek keretében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisaként 
létrehozandó Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról 
és a Projekt második fázisaként létrehozandó multidonor alap koncepciójáról 
 
A Kormány 
 
1. egyetért az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott 
Párizsi Megállapodásban foglalt kötelezettségek alapján Magyarországnak a  nemzetközi 
klímafinanszírozásban való állandó részvételével, elsődlegesen a  nyugat-balkáni régióban történő 
végrehajtás útján, és ennek keretében a  Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt két fázisban történő 
megvalósításával, továbbá a  Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisának részeként a  Nyugat-
Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításával; 
 
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél 
megvalósítása érdekében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisa keretében történő 
felhasználásra, valamint a Zöld Klíma Alap részére történő felajánlásra a  2019–2021. években 
biztosítson összesen évente 600 000 000 forint forrást a  központi költségvetés XVII. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezetének nemzetközi klímafinanszírozási célokat szolgáló Zöldgazdaság 
Finanszírozási Rendszer előirányzata terhére; 

 
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Határidő: a 2019. évben a felmerülés ütemében, a 2020–2021. években a központi 
költségvetés tervezése során 

 
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket a Nyugat-Balkáni Zöld Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: társaság) 3 000 000 forint jegyzett tőkével 
történő megalapítása érdekében; 

 
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter innovációért és 
technológiáért felelős miniszter 
Határidő: azonnal 

 
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az innovációért és 
technológiáért felelős miniszter bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a társaság tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként az 
innovációért és technológiáért felelős miniszter kerüljön kijelölésre; 

 
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter innovációért és 
technológiáért felelős miniszter 
Határidő: a társaság megalapításának cégnyilvántartásba történő bejegyzését követően 
azonnal 

 
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a  2019–
2021. években évente 86 000 000 forint összeggel biztosítsa a társaság működéséhez szükséges forrást 
50-50% arányban; 
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Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter 
Határidő: a 2019. év tekintetében a felmerülés ütemében a 2020–2021. évek tekintetében 
a központi költségvetés tervezése során 

 
6. elfogadja az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap 
Projekt második fázisaként létrehozandó Nyugat-Balkáni Multidonor Zöld Alap bemutatott előzetes 
koncepcióját, mint induló magyar tárgyalási álláspontot, valamint egyetért – a  koncepció 
megtárgyalása és véglegesítése céljából – a V4+ országok képviselőinek részvételével egy nemzetközi 
bizottság felállításának kezdeményezésével, és felhívja az innovációért és technológiáért felelős 
minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával tegye meg a megfelelő lépéseket 
ennek érdekében; 

 
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter külgazdasági és külügyminiszter 
Határidő: azonnal  

 
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány 
részére a társaság, valamint a Nyugat-Balkáni Multidonor Zöld Alap koncepcióját tárgyaló nemzetközi 
bizottság tevékenységéről. 

 
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Határidő: 2021. október 31. 


