
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Köztársasági Elnökség 

  



 



 

  
 

 
I. A célok meghatározása, felsorolása 

Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb 
feladatát:  

„Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az 
államszervezet demokratikus működése felett.”  

E két legfőbb érték mentén az Alaptörvény 9. cikk (3)-(4) bekezdése az alábbi feladatokat 
határozza meg a köztársasági elnök számára: 

9. cikk (3) bekezdés: A köztársasági elnök 

a) képviseli Magyarországot; 

b) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein; 

c) törvényt kezdeményezhet; 

d) országos népszavazást kezdeményezhet; 

e) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás 
időpontját; 

f) különleges jogrendet érintő döntéseket hoz; 

g) összehívja az Országgyűlés alakuló ülését; 

h) feloszlathatja az Országgyűlést; 

i) az elfogadott Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását a megalkotására vonatkozó, az 
Alaptörvényben foglalt eljárási követelményekkel való összhangjának vizsgálatára 
megküldheti az Alkotmánybíróságnak, az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való 
összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra 
visszaküldheti az Országgyűlésnek; 

j) javaslatot tesz a miniszterelnök, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a 
legfőbb ügyész és az alapvető jogok biztosa személyére; 

k) kinevezi a hivatásos bírákat és a Költségvetési Tanács elnökét; 

l) megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét és a Magyar Művészeti 
Akadémia elnökét; 

m) kialakítja hivatala szervezetét. 

9. cikk (4) bekezdés:  A köztársasági elnök 

a) az Országgyűlés felhatalmazása alapján elismeri a nemzetközi szerződés kötelező hatályát; 

b) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket; 

c) kinevezi a minisztereket, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, az önálló szabályozó 
szerv vezetőjét és az egyetemi tanárokat; 

d) megbízza az egyetemek rektorait; 

e) kinevezi és előlépteti a tábornokokat; 

f) törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint 
engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését; 



 

g) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát; 

h) dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó területszervezési kérdésekben; 

i) dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben; 

j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. 

A köztársasági elnököt feladatai ellátásában a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti, melynek 
szervezetét Magyarország Alaptörvényének rendelkezése szerint a köztársasági elnök alakítja 
ki.  

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

A Köztársasági Elnökség fejezet javasolt költségvetési előirányzatai az  
1. Köztársasági Elnöki Hivatal és a 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címeken jelennek meg.  

A fejezet előirányzatának fedezete teljes egészében költségvetési támogatás.   

                                                                                      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények      

01 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 422,4  1 422,4 85 

Fejezeti kezelésű előirányzatok      

Állami kitüntetések 
Köztársasági elnök közcélú 
felajánlásai, adományai 
Államfői Protokoll 
Fejezeti tartalék 

436,7 
 

73,0 
355,0 

26,3 

 436,7 
 

73,0 
355,0 

26,3 

 

II. Köztársasági Elnökség 2  313,4  2 313,4 85 
 
 

III. A célok elérésének módja  

A Köztársasági Elnöki Hivatalban kialakított szervezeti struktúra és személyi állomány 
segítségével az I. pontban felsorolt feladatok maradéktalanul megvalósíthatók. 

A feladatok magas színvonalú megvalósíthatóságát a 2017-ra tervezett költségvetési 
támogatás és létszám biztosítani fogja. 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal 

Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt feladatai ellátása 
során a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.  

A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely a közfeladata 
teljesítése során, az alaptevékenysége keretében – az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és 
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően:  

– közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban 
meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz 



 

kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az 
egyes köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről; 

– kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal; 

– ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és 
humánpolitikai feladatait, a főigazgató gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal 
szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságra hozataláról; gondoskodik a Sándor-palota és a köztársasági 
elnöki rezidencia fenntartásáról és üzemeltetéséről; 

– ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásaival és adományaival kapcsolatos 
teendőket; 

– előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak 
lebonyolításáért;  

– közreműködik a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő kapcsolattartásban, 
tájékoztatásban, levelezésben; 

– ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat;  

– közreműködik a köztársasági elnök belföldi és külföldi programjainak előkészítésében, 
lebonyolításában; 

– közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének 
előkészítésében, megszervezésében; 

– támogatja a köztársasági elnököt a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok 
ellátásában; 

– ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat. 

 

    millió forintban, egy tizedessel 
01  Köztársasági Elnöki 

Hivatal 
Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 1 422,4  1 422,4 85 

2017. évi javasolt előirányzat 1 422,4  1 422,4 85 

 
 
             
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

2. Alcím: Célelőirányzatok 

 

1. Jogcímcsoport: az Állami kitüntetések 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 436,7  436,7 

2017. évi javasolt előirányzat 436,7  436,7 

 



 

Az állami kitüntetések alapításáról és megújításáról a 2011. évi CCII. törvény rendelkezik és 
az 1990. évi XII. törvény a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról. Az Állami kitüntetések 
fejezeti kezelésű előirányzat az állami kitüntetések adományozásával összefüggő kiadások 
finanszírozására szolgál. A 2017. évi javasolt előirányzat összege 436,7 millió forint. A keret 
várhatóan 31 fő részére a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásával járó jutalom összegét 
fedezi.  

 
 2. Jogcímcsoport: Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

                                                                                     millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 73,0  73,0 

2017. évi javasolt előirányzat 73,0  73,0 

 
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A.§-a 
alapján a köztársasági elnök közcélú felajánlásokra, adományozásokra jogosult. A központi 
költségvetésről szóló törvényben a fejezeten belül, külön soron tervezett előirányzat felett 
jogosult rendelkezni. 

 

 
3. Jogcímcsoport: Államfői Protokoll kiadásai 

                                                                                    millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 355,0  355,0 

2017. évi javasolt előirányzat 355,0  355,0 

 
Az Államfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzat az államfői diplomáciai feladatokhoz 
kapcsolódó hivatalos kül- és belföldi programok finanszírozására szolgál. 

A 2016. évivel azonos diplomáciai aktivitás figyelembe vételével, a 2017-ben várható bel- és 
külföldi programok számba vétele mellett került sor a forrásigény meghatározására. 

 

 

        4. Alcím: Fejezeti tartalék 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 26,3  26,3 

2017. évi javasolt előirányzat 26,3  26,3 

 
 
 
III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 

indoklása 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási és bevételi főösszegénél – az 
NGM-mel történt egyeztetésnek megfelelően - 250,0 millió forinttal kevesebb, mert a 2017. 
évre tervezett elnöki ciklusváltás egyszeri többlet forrás igényét nem tartalmazza. A 
Köztársasági Elnökség fejezet javasolt 2017. évi költségvetési előirányzata megegyezik a 
2016. évi törvényi kerettel.  





 


