
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 

  



 



I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda (továbbiakban: MK) látja el a miniszterelnökhöz és a 
Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar 
állampolgárokkal folytatott folyamatos párbeszéd útján kíván biztosítani. 

Az MK látja el a Miniszterelnök által meghatározott kiemelt ügyek koordinálását, és a 
kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokat.  

Magyarország Kormánya arra törekszik, hogy folyamatos párbeszédet folytasson az 
emberekkel az életüket meghatározó aktuális intézkedésekről, és a legfontosabb ügyekben 
kikérje véleményüket. Ennek egyik elsődleges eszköze a nemzeti konzultáció, emellett az MK 
feladatát állampolgári levelekkel, kiadványokkal, közérdekű tájékoztató tevékenységgel, 
internetes és egyéb kommunikációs eszközökkel látja el. 

A Kormány továbbra is a lakossággal történő konzultációk alapján kívánja meghozni a 
sarkalatos döntéseket. A nemzeti konzultációk fedezete fejezeti kezelésű előirányzatként kerül 
megtervezésre. Az előirányzat több konzultáció lebonyolításával kapcsolatos kiadások 
fedezetét tartalmazza. 

Az MK a konzultációk mellett az aktuális kormányzati intézkedésekről a jövőben is 
tájékoztatja az állampolgárokat. A feladatát címzett és címezetlen közérdekű tájékoztató 
levelek és kiadványok útján végzi. 

Az MK feladatkörében közterületi, online, közösségi médiaszolgáltató és médiaszolgáltató 
útján történő közérdekű tájékoztatást biztosít az állampolgárok számára. 

Az egységes kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében grafikai tervezés, gyártás, 
integrált reklámügynökség, kutatás, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökség, stratégiai 
tervezés és tanácsadás, nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat vesz igénybe.   

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények   4.746,6 -   4.746,6 272 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  17.260,5 - 17.260,5 - 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

01. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda 

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 2015. október 
13. napjától hatályos 1. § (1) bekezdése a Miniszterelnöki Kabinetirodát Magyarország 
minisztériumai közé emelte. A Kormány a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozatával – az 
Áht. 33. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Magyarország 2016. évi 



központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény fejezetrendjét a XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezettel egészítette ki. Az MK Igazgatás 2015. év végi megalapításának 
következtében 2016. évre törvényi előirányzattal nem rendelkezik. Az MK számára a 
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat biztosította a Miniszterelnökségtől jogutódlással átvett 
feladatok 1.651,9 millió Ft összegű forrásait. Az MK működéséhez szükséges még hiányzó 
2016. évi forrás szükségletét a Kormány az 1022/2016. (II. 8.) Korm. rendelettel a rendkívüli 
kormányzati intézkedések előirányzata terhére történő átcsoportosítás végrehajtásával 
bocsátotta rendelkezésre 2.402,9 millió Ft összegben.  

A fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint költségvetési szervek (Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH), MK Igazgatása) gazdasági szervezeti 
feladatait az MK Igazgatása látja el. A jogszabályi feltételek miatt az NKOH megszűnt 
gazdasági szervezete feladatainak az átvétele az MK Igazgatása részére történő 3 fő státusz, 
valamint 26,6 millió Ft előirányzat 2017. évi tartós átcsoportosítását jelenti. 

Az MK alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet határozza meg. Ezen 
jogszabályokban foglalt alapfeladatok az alábbiak: 

A miniszterelnök kabinetfőnöke 

− a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 15. § (3) bekezdése, 19. § (4) bekezdése és 1. melléklet 
12. pontja, 

− a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 7/A. § (1) bekezdése, 

− a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a 
Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről szóló 224/2014. (IX. 4.) 
Korm. rendelet, 

− a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) 
Korm. rendelet és 

− a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar 
Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar 
Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 
18.) Korm. rendelet 

tekintetében a Kormány kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős tagja. 

A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége 
keretében 

− biztosítja és megszervezi a miniszterelnöknek az Alaptörvény 18. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladat- és hatásköre gyakorlását, e feladat- és hatáskörében felel a 
Kormány általános politikája kialakításának stratégiai irányításáért, 

− biztosítja és megszervezi a miniszterelnöknek a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 
törvény 18. §-ában meghatározott feladat- és hatásköre gyakorlását, e feladat- és 
hatáskörében részt vesz a Kormány általános politikája végrehajtásának ellenőrzésében, 

− felel az egységes kormányzati kommunikáció megvalósításáért, 

− felel a miniszterelnök személye körüli feladatok ellátásáért, 



− szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány általános politikája kialakításának a 
folyamatát, ennek keretében a 20. § (1) bekezdése szerinti javaslatokat összegzi, értékeli 
és javaslatot tesz a miniszterelnök részére, 

− az átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot, illetve előterjesztést tesz a 
Kormány részére, kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai 
összehangolt tevékenységét, előterjesztés benyújtását kérheti a Kormány feladatkörében 
érintett tagjától, 

− közreműködik a Kormány általános politikája és a Kormány döntései megvalósulásának 
értékelésében és erről a miniszterelnök részére történő tájékoztatásban, ennek keretében 
a végrehajtás alakulásáról a Kormány feladatkörében érintett tagjától információt 
kérhet, illetve az érintett szervektől közvetlenül is tájékoztatást kérhet, 

− a miniszterelnök részére – feladat- és hatáskörében – soron kívül tájékoztatást, 
felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő 
anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői közreműködést kér, közvetíti a 
miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé, 

− érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés és a Kormány döntéseinek végrehajtása 
során a miniszterelnök döntéseiből és a Kormány általános politikájából következő 
politikai szempontokat, 

− kapcsolatot tart az Országgyűléssel és az országgyűlési képviselőcsoportokkal. 
A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége 
keretében az egységes kormányzati kommunikáció megvalósítása tekintetében felel 

− a kormányzati kommunikáció kialakításáért, 

− a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, 
fejlesztéséért, a tartalom kialakításáért. 

A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége 
keretében ellátja a miniszterelnök személye körüli feladatokat, e tekintetben 

− ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a 
miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a 
nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa 
vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért, 

− gondoskodik a köztársasági elnök, a Kormány és a miniszterelnök által adományozható 
kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

− gondoskodik a miniszterelnök kommunikációs felkészítésével kapcsolatos feladatok 
ellátásáról. 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda előirányzata alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

XXI. fejezet 01. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat - - - - 

Változások jogcímenként:     

Miniszterelnökségtől átvett 
feladatok (szintrehozással) 

1.651,9 - 1.651,9 112 

NKOH gazdasági szervezete 
megszűnése miatti előirányzat 

26,6 - 26,6           3 



átcsoportosítás 

MK működési többlet biztosítása 
(1022/2016. (II.8.) Korm. hat.) 

2.660,0 - 2.660,0       130 

2017. évi javasolt előirányzat 4.338,5 - 4.338,5       245 

 

02. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal 

Az NKOH gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 10. § (4a) bekezdés a) pontja alapján 2015. április 1-től 2015. október 31-ig, irányító 
szervként a Miniszterelnökség látta el. A feladatátadás miatt a 2015. évi költségvetési 
előirányzata (3 fő átadása következtében) 17,8 millió forinttal csökkent.  

Az egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetiroda létrehozásával összefüggő 
módosításáról szóló 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelet 15. §-a alapján 2015. november 1-től 
az NKOH irányító szerve a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett. A gazdasági szervezet 
feladatait ettől az időponttól a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el, így e feladat átadásával 
az NKOH 2016. évi költségvetési előirányzata 3 fő átadásával (éves szinten) 26,6 millió 
forinttal csökkent, 2016. évi kiadási előirányzata 27 fő átlaglétszám mellett 408,1 millió 
forintra változott. 

A központi hivatalok és háttérintézmények 2016. évben végrehajtásra kerülő átszervezésében 
az MK fejezet költségvetési szervei nem érintettek, változatlan státuszban látják el 
alapfeladataikat. 

Az NKOH a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján megfogalmazott alapfeladatai az 
alábbiak: 

− ellátja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak szakmai 
felügyeletét, amelyeket az érintett szervezetek társadalmi tevékenységük érdekében, 
feladatkörükben hajtanak végre; 

− koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak 
megvalósítását, amelynek keretében jóváhagyja az érintett szervezetek által tervezett 
kormányzati kommunikációs feladatok célját, ütemezését, eszközeit és költségvetését, 

− összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító 
szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó 
közbeszerzési igényeket, 

− véleményezi az érintett szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. §-a szerinti éves összesített közbeszerzési terv Korm. rendeletben 
szabályozott kommunikációs tárgyú szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó részeit, 

− központi beszerző szervezetként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja 
a kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító, a Korm. rendelet 1. 
mellékletében meghatározott szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó termékekre 
vonatkozó közbeszerzéseket, 

− ellenőrzi és a Korm. rendeletben meghatározott esetekben jóváhagyja a központosított 
közbeszerzések alapján kötött szerződéseknek az ajánlattételi felhívás műszaki 
tartalmával összhangban történő teljesítését, 

− jóváhagyja az érintett szervezetek éves szponzorációs költségkeret-tervét és tervezett 
szponzorációját. 



A Nemzeti Kommunikációs Hivatal előirányzata alakulásának bemutatása 

millió forintban, egy tizedessel 

XXI. fejezet 02. cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 434,7 0 434,7 30 

Változások jogcímenként:     

MK-nak átadott feladat az 
Áht. 10.§ (4a) bekezdése 
alapján 

-26,6 0 -26,6 -3 

2017. évi javasolt előirányzat 408,1 0 408,1 27 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

20/1/1 Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy 
körüli protokoll feladatok ellátására használható fel. Az előirányzat fedezi a külföldi és a 
belföldi kormányfői protokoll-látogatásokhoz, valamint a miniszterelnök és a miniszterelnök 
helyett, az ő nevében eljáró személy részvételével lebonyolított rendezvényekhez kapcsolódó 
személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokat. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 500,0  500,0 

2017. évi javasolt előirányzat 500,0  500,0 

 

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes 
lakossági kommunikációs és konzultációs feladatok fedezeteit. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 1 090,0  1 090,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás 600,0  600,0 

Többlet (jogcímenként) 13 900,0  13 900,0 

2017. évi javasolt előirányzat 15 590,0  15 590,0 

 



20/1/3 Konzultációk kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat 2017. évtől kezdődően összevonásra kerül a kormányzati kommunikáció 
fejezeti sorral, így a 2017. évre javasolt előirányzat összege 0 Ft. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 600,0  600,0 

Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás -600,0  -600,0 

2017. évi javasolt előirányzat 0,0  0,0 

 

20/1/4 A Magyar Foundation of North America támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat célja a „Magyar Foundation of North America” projektjeinek és működésének 
támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett, 
vagy magvalósult tevékenységre is nyújtható.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 612,4  612,4 

2017. évi javasolt előirányzat 612,4  612,4 

 

20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 
hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a Batthyány Lajos Alapítvány támogatása. A költségvetési támogatás az  

Alapítvány projektjeinek és működésének a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett, 
vagy magvalósult tevékenységére nyújtható. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 200,0  200,0 

2017. évi javasolt előirányzat 200,0  200,0 

 

20/1/6 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások 
finanszírozására nyújt fedezetet. A Fejezeti általános tartalék az év közben jelentkező 
többletfeladatok kiadásaira használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett, vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. 



millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat - - - 

Változások jogcímenként:    

Fejezetek közötti átcsoportosítás  58,1  58,1 
2017. évi javasolt előirányzat 58,1  58,1 

 

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és 
fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez 
kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok 
ellátása. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat -  - 

Változások jogcímenként:    

Többlet (jogcímenként) 300,0  300,0 

2017. évi javasolt előirányzat 300,0  300,0 

 

- 

 

III.3. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 

indokolása 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől a tárca 
megnövekedett feladataival összhangban  szükséges többletforrások biztosításával tér el.  

 




