
 
 
 
 
 

A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke 
 

  
Iktatószám: IX-09/74/1/2009. 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

 
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) 
bekezdése alapján a 
 

Miniszterelnöki Hivatal 
 
alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint adom ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése:  
 

Miniszterelnöki Hivatal 
(a továbbiakban: Hivatal) 

 
Rövidítése:    MeH 

 
Idegen nyelvű neve:   Prime Minister’s Office (angol nyelven): 

      Amt des Ministerpräsidenten (német nyelven) 
Office de Premier Ministre (francia nyelven) 

 
 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 
 
3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:  

 
Magyar Köztársaság Kormánya 

 
Megalakulásának időpontja:  1990. július 5. 

 
4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: 
 

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 2/1990. (VII. 5.) Korm. rendelet. 
 
 
 



5. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye: 
 

A Hivatal tevékenységét a miniszterelnök irányítja. Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
miniszterelnök adja ki. 
 
1055 Budapest, Kossuth tér  1-3. 
 

6. A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje: 
 
A Hivatal vezetője a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), akit 
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 33. § (4) bekezdése 
értelmében a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. A munkáltatói jogokat – 
törvény eltérő rendelkezése hiányában – a miniszterelnök gyakorolja. 
 

7. A költségvetési szerv illetékessége: 
 

Országos 
 
8. A költségvetési szerv besorolása: 
 

- a tevékenység jellege alapján: közhatalmi 
- a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó  
 

9. A költségvetési szerv jogszabályokban meghatározott közfeladata: 
 

A központi államigazgatási szervek, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2006. évi LVII. törvény 30. § szerint: 

 
A Hivatal a miniszterelnök munkaszerve. 

 
A Hivatal 

- közreműködik a Kormány társadalmi-gazdasági stratégiájának kialakításában; 
- a Kormány és a miniszterelnök döntéseinek, valamint a kormányprogram 

célkitűzéseinek megfelelően gondoskodik a kormányzati tevékenység stratégiai 
irányításáról és összhangjának biztosításáról, a döntés-előkészítésben az 
összkormányzati érdekek érvényesítéséről; 

- ellátja a Kormány testületi működésével kapcsolatos feladatokat. 
 

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterfeladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) 
Korm. rendelet szerint: 

 
A miniszter a Kormánynak 

- a kormányzati tevékenység összehangolásáért, 
- a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért, 
- a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzeti politikáért, 
- az audiovizuális politikáért, 
- az informatikáért, 
- a közigazgatási informatikáért és az 
- elektronikus hírközlésért  

felelős tagja. 
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A Hivatal alaptevékenységként végzi a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és 
hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat 
irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 
és a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről 
szóló 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet szerinti feladatokat. 

 
10.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Az alaptevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 
 

- 751120 Kormányzati szervek igazgatási tevékenysége  
- 751977 Fejezeti kezelésű speciális elszámolások 

 
Az alaptevékenységek 2010. január 1-től érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 
 

- 841121 Általános kormányzati koordináció 
- 841161 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 
- 841164 Központosított informatikai szolgáltatások 
- 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
- 842131 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása 
- 842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 
- 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

 
Államháztartási szakágazati besorolás: 
 

- 841102 Kormány, kormánybizottságok, Miniszterelnöki Hivatal tevékenysége 
 
11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 
 

- állami vezetők: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény alapján; 

- köztisztviselők: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján; 
- munkavállalók: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján; 
- megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény alapján.  
 
 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 
 
A jelen Alapító Okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, egyúttal a Miniszterelnöki Hivatal 2007. 
április 1-jén egységes szerkezetben kiadott alapító okirata hatályát veszti.  
 
 
Budapest, 2009. június 26. 

 
 
 
 

 ( Bajnai Gordon ) 
  miniszterelnök 
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