A Kormány 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozata az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság létrehozásáról
1. A Kormány a XX. század egyik legfontosabb, a magyar és az egyetemes történelemnek is
meghatározó, hatásaiban legmesszebbre nyúló eseménye, az első világháború kirobbanásának
100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programsorozat, illetve az azt megelőző
értelmező- és kutatómunka előkészítésére – a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. §-a alapján
– javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet ellátó testületeként létrehozza az
Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságot (a továbbiakban: Emlékbizottság).
2. Az Emlékbizottság a) kidolgozza az első világháború 100. évfordulója alkalmából a
megemlékezések koncepcióját, b) kidolgozza az első világháborút és a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító programsorozat részletes
tervét, c) közreműködik a programsorozat végrehajtásának koordinációjában, d) figyelemmel
követi a programsorozat végrehajtását, e) az illetékes nemzetközi szervekkel és
szervezetekkel, valamint a Külügyminisztériummal együttműködve ellátja az a)–d) pontban
meghatározott

feladatokat

a

nemzetközi

megemlékezések

és

programsorozatok

vonatkozásában is.
3. Az Emlékbizottság elnöke a közigazgatási és igazságügyi miniszter.
4. Az Emlékbizottság további tagjai: a) a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kijelölt
vezető, b) az emberi erőforrások minisztere által kijelölt vezető, c) a külügyminiszter által
kijelölt vezető, d) a honvédelmi miniszter által kijelölt vezető, e) a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka.
5. A Kormány az Emlékbizottság tagjának felkéri a XX. Század Intézet főigazgatóját. 6. Az
Emlékbizottság elnökét és tagjait az Emlékbizottság munkájában való részvételükért díjazás
nem illeti meg.
7. Az Emlékbizottság titkársági feladatainak ellátását a közigazgatási és igazságügyi miniszter
a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által
fenntartott XX. Század Intézet közreműködésével biztosítja.
8. Az Emlékbizottság működésének a rendjét az Emlékbizottság által elfogadott ügyrend
határozza meg.
9. Ez a határozat 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

A Kormány 1182/2013. (IV. 5.) Korm. határozata az első világháború centenáriumi
rendezvénysorozatáról
A Kormány
1. kifejezi azon szándékát, hogy a XX. század egyik legfontosabb, a magyar és az egyetemes
történelemnek is meghatározó, hatásaiban legmesszebbre nyúló eseménye, az első
világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából 2013 és 2020 között centenáriumi
keretprogramtervben

meghatározott

megemlékezések

kerüljenek

megszervezésre

és

lebonyolításra;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a centenáriumi keretprogramtervben
meghatározott programok előkészítési, tervezési, szervezési és lebonyolítási munkáihoz
szükséges források biztosításáról – legfeljebb 1000,0 millió forint erejéig, ide értve a 3.
pontban foglalt kiadásokat is – lehetőség szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. §-ában foglaltak szerint gondoskodjon; Felelős:
nemzetgazdasági miniszter Határidő: a feladatok végrehajtásának ütemében;
3. az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján a centenáriumi feladatok előkészítését végző
Programiroda működésére és a működéshez szükséges egyszeri eszközbeszerzésekre 165
millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X.
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
2. Célelőirányzatok alcím, 1. KIM felügyelete alá tartozó szerveztek és szakmai programok
támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7.
Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. Az átcsoportosítás tekintetében: Felelős:
nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal. Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség
tekintetében: Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidő: 2014. április 30.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

