
 MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2019. március 13., szerda

 Tartalomjegyzék

1123/2019. (III. 13.) Korm. határozat A „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos 
kinevezéséről és feladatairól 1128

1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat A „30 éve szabadon” emlékév programjáról 1128

1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat Az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez 
szükséges intézkedésekről 1130

1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében 
tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről 1131



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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A Kormány 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozata
az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. elfogadja az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló Intézkedési Tervet, és az alábbi intézkedéseket határozza 

meg:
a) az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában, valamint e  bűncselekmény felderítésében részt vevő 

szervezetek állományának képzésében biztosítani kell az  áldozatok felismeréséhez szükséges speciális 
ismeretek elsajátítását, ennek érdekében a  Kormány felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  jelenleg már 
e tárgyban rendelkezésre álló képzési anyagokat vizsgálják felül,

b) szükséges a  tizennyolcadik életévüket be nem töltött prostituáltak speciális szakellátásának és megfelelő 
reintegrációjának kialakítása,

c) szükséges szakmai módszertan kidolgozása a  prostituálttá válás megelőzése és a  prostitúció, 
emberkereskedelem áldozatául esett gyermekek számára nyújtott többletsegítség biztosítása céljából 
a gyermekvédelmi intézményekben,

d) az emberkereskedelemmel összefüggő bűncselekmények esetében az  Egységes Nyomozóhatósági és 
Ügyészségi Bűnügyi Statisztika fejlesztését végre kell hajtani annak érdekében, hogy a  kizsákmányolás 
céljából megvalósított emberkereskedelem bűncselekmény célzatának megfelelő adatgyűjtés 
megtörténhessen;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

belügyminiszter 
igazságügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. július 1.
 2. egyetért az  emberkereskedelem áldozatává vált személyek számára nyújtott szolgáltatások további biztosításával, 

valamint a harmadik országbeli állampolgár áldozatokra vonatkozó hatályos jogi szabályozás fenntartásával;
 3. egyetért azzal, hogy a  prostitúció a  tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek esetében tiltásra kerüljön, 

valamint azzal, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött, prostitúciós tevékenységet folytató személy számára 
biztosított gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos eljárásrendet szükséges kialakítani, ennek végrehajtására 
a Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával készítsen előterjesztést a szükséges 
jogszabály-módosítások érdekében;

Felelős: belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
igazságügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. július 1.
 4. egyetért új védett szállás megnyitásával és a  prostitúció áldozatává vált gyermekek ellátására kijelölt 

gyermekotthon részére „menekítőautó” biztosításával az  emberkereskedelem áldozatai érdekében, amelynek 
céljából felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének a bevonásával – gondoskodjon 
a feladat végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 
javára 100 000 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az  1.  pont a)  alpontjában 

meghatározott szervezetek átfogó és célzott képzési anyagának kialakításához szükséges források biztosításáról 
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára 30 000 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
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 6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének a bevonásával – gondoskodjon a 4. pont 
szerinti feladat végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról a  2020.  évi központi költségvetésről szóló 
törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára 29  000  000 
forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 7. felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy szakterületüket érintően működjenek együtt 

az 1. pontban foglalt feladatok végrehajtásában.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1126/2019. (III. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések 
előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének megvalósítása (a  továbbiakban: Program) érdekében 
a Kormány
 1. egyetért a Program keretében tervezett

a) Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítésével,
b) Gödön új iskola építésének előkészítésével,
c) felcsúti Endresz György Általános Iskola új iskola építésének előkészítésével,
d) Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új iskola építésének előkészítésével,
e) Szigetszentmiklós iskolafejlesztés I. ütemében (Temesvári utcai) új iskola építésének előkészítésével,
f ) ürömi József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésének előkészítésével;

 2. az 1. pont szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy

a) a 1.  pont szerinti beruházások előkészítését – a  4.  pont a)  alpontja szerinti előkészítési fázisokra is 
kiterjedően – a Nemzeti Sportközpontok végezze,

b) az 1. pont szerinti beruházások megvalósítója a Beruházási Ügynökség;
 4. egyetért azzal, hogy

a) Program esetében – a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett 
iskolafejlesztések előkészítésének a  Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1795/2017. 
(XI. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pont a)–f ) alpontja szerinti – a Beruházás Előkészítési 
Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2.  § 
(2)  bekezdés a)–o)  pontja szerinti előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. december 31. napjáig kell 
megvalósítani,

b) a Határozat 5.  pontja alapján 1.  pont szerinti beruházások előkészítési fázisaira átcsoportosított forrás 
elszámolási és visszafizetési kötelezettségének határideje az 5. pont szerinti jelentés tudomásulvételét követő 
30. nap;

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen jelentést a  4.  pont a)  alpontjában meghatározott 
előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. január 30.

 6. jóváhagyja, hogy a  Nemzeti Sportközpontok által az  1.  pont szerinti beruházásokkal kapcsolatban lefolytatásra 
kerülő beszerzések tekintetében a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;
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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.

 7. visszavonja a Határozat
a) 1. pont b)–g) alpontját,
b) 2. pont a)–f ) alpontját,
c) 2.  pont záró szövegrészében az  „az a)–f )  alpont tekintetében legkésőbb 2018. december 31. napjáig,” 

szövegrészt,
d) 7. pontjában az „a 2. pont a)–f ) alpontja tekintetében legkésőbb 2019. január 30.” szövegrészt, valamint
e) 8. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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