
1128 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 42. szám 

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1123/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1. A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az  1989–90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulójára történő méltó megemlékezés 
érdekében –  2019. március 15. napjától 2 éves időtartamra – dr. Schmidt Máriát a „30 éve szabadon” emlékév 
koordinálásáért felelős kormánybiztossá nevezi ki.

 2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) ellátja az  1989–90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, 

ismeretterjesztő programok (a  továbbiakban együtt: Programok) tekintetében adódó hazai és nemzetközi 
koordinációs feladatokat,

b) koordinálja a  Programokhoz előirányzott közpénzek felhasználásával kapcsolatos döntés-előkészítő 
tevékenységet,

c) egyezteti a Programokat az érintett szervezetekkel,
d) kezdeményezi a Programok megvalósításához szükséges lépéseket, koordinálja a feladatok végrehajtását,
e) megszervezi és koordinálja a „30 éve szabadon” emlékévről szóló 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat szerinti 

Emlékbizottság működését,
f ) külön hangsúlyt fordít a rendszerváltoztatás után született generációk tájékoztatására és a Programokba való 

bevonására,
g) koncepciót dolgoz ki a  „30 éve szabadon” emlékév eseményeit feldolgozó és bemutató, a  köznevelés 

rendszerében alkalmazható oktatási segédanyag kidolgozására.
 3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva

a) véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
b) részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

 4. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja.
 5. A kormánybiztos e tevékenységéért díjazásban és juttatásban nem részesül, tevékenységét titkárság nem segíti.
 6. A Kormány felhívja az  irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához 

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a „30 éve szabadon” emlékév programjáról

A Kormány a „30 éve szabadon” emlékévről szóló 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) alapján 
létrejött Emlékbizottságnak (a továbbiakban: emlékbizottság) a „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló javaslatai alapján, 
azok figyelembevételével:
 1. támogatja, hogy a „30 éve szabadon” emlékév (a  továbbiakban: emlékév) során az állami és közösségi programok 

részben központi megvalósításban, részben helyi közösségek támogatása útján valósuljanak meg;
 2. támogatja az emlékbizottság programtervének

a) központi szervezésben megvalósuló programelemeit, ezek között különösen
aa) a Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a Páneurópai piknik, a köztársaság kikiáltása, az első 

szabad választás és a független magyar kormány megalakulásának évfordulójára szervezett ünnepi 
programokat,
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ab) a rendszerváltoztatás eseményeinek és Magyarország szabadságának jelentőségét a közoktatásban 
megjelenítő programjait és kezdeményezéseit,

ac) egy központi emlékmű felállítását, valamint
ad) a rendszerváltoztatásról megemlékező programok megvalósítását Magyarország külképviseleteinek 

útján, különös hangsúllyal a  visegrádi országokra, a  Németországi Szövetségi Köztársaságra és 
az Amerikai Egyesült Államokra,

b) pályázati úton megvalósuló közösségi kezdeményezéseit, ezek között különösen a film- és képzőművészeti 
alkotásokat, helyi közösségek ünnepeit és megemlékezéseit, valamint a  rendszerváltoztatást követően 
született generációk részére előkészített programok megvalósítását;

 3. felhívja a „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos), hogy 
gondoskodjon a  központi programelemek megvalósításáról és a  helyi közösségek támogatása útján megvalósuló 
programelemek pályázati úton való támogatásának megszervezéséről;

Felelős: kormánybiztos
Határidő: folyamatos

 4. felkéri a  Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványt (a  továbbiakban: 
Közalapítvány) – a  kormánybiztossal együttműködve – a  2.  pont a)  alpontja szerinti programok megvalósítására, 
a  2.  pont b)  alpontja szerinti pályázatok lebonyolítására, továbbá a  6.  pont szerinti feladat végrehajtásában való 
közreműködésre;

 5. a 3.  pont szerinti programok és kezdeményezések megvalósítására a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és 
a külgazdasági és külügyminiszter útján az emlékév Korm. határozat szerinti időtartamára
a) a 2019. évben 3 000 000 000 forintot, figyelembe véve a Korm. határozat 12. pontja alapján átcsoportosított 

összeget,
b) a 2020. évben 6 000 000 000 forintot, valamint
c) a 2021. évben 3 000 000 000 forintot
biztosít, amelyből 6 000 000 000 forintot a 3. pont b) alpontja szerinti pályázatok támogatására és lebonyolítására 
kell fordítani;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében, 
a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során, 
a c) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  kormánybiztos, valamint a  Közalapítvány bevonásával vizsgálja 
meg a  rendszerváltoztatás eseményeinek és társadalmi jelentőségének bemutatását biztosító állandó kiállítás és 
múzeum létrehozásának lehetőségét, és erről tegyen jelentést a Kormány számára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
kormánybiztos

Határidő: 2019. szeptember 30.
 7. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  kormánybiztos bevonásával, a  magyar külképviseletek révén 

gondoskodjon az emlékévvel kapcsolatos külföldi megemlékezések koordinálásáról.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

kormánybiztos
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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