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Molnár AlbertinA

Az államfői hivatalok szervezetéről1

„A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus
kezelésének képessége.”

benjamin Constant 

bevezetés

Dolgozatomban a köztársasági elnököket segítő szerveket szeret-
ném bemutatni néhány állam példáján keresztül. szemléltetem a 
különböző országokban az államfő jogosítványainak erősségét és a 
munkájukat támogató hivatalaik felépítését. Kutatásomat elsődle-
ges forrásokra építem, szakkönyveken túl jogszabályok elemzésével 
és a hivatalos államfői honlapok felhasználásával vittem véghez. 

elsőként az államfői hatalmat és a különféle kormányzati formá-
kat mutatom be, mivel szükségesnek tartom a háttér ismertetését 
is, hiszen így tudjuk rendszerezni az egyes országokat. ezt követően 
áttekintem az általam kiválasztott nemzetek alkotmányos szabályo-
zását annak érdekében, hogy a később említett államfői hivatalok 
működésének környezetét is bemutassam.

Dolgozatom nemzetközi összehasonlító elemzésre vállalkozik, 
kitekintést tesz más országok köztársasági elnökeinek hivatalaira. 
ezeket a hivatalokat és szervezetüket a hazai szakirodalom egyelőre 
még nem mutatta be, így hiánypótlásra is törekszem. szerkezetileg 
az utolsó fő részben bemutatom hazánk köztársasági elnöki hivata-
lának jogi státuszát, a sólyom lászló alatt működött államfői hivatal 
apparátusellátottságát. végül történeti-összehasonlító szemlélettel  

1 ezúton mondok köszönetet témavezetőmnek, smuk Péter docens úrnak a 
 tanulmány elkészítéséhez nyújtott értő támogatásáért.
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értékelő betekintést nyújtok a jelenlegi, a 2010-es változások sodrá-
ban átstrukturált köztársasági elnöki szervrendszerbe.

témaválasztásomat indokolja, hogy a közelmúltban európa ál-
lamfői meglepően sokat szerepeltek a médianyilvánosság előtt. 
A francia elnök konfliktusos politikája, a lengyel államfő tragikus 
halálesete, a német államfő váratlan lemondása, a magyar államfő-
váltás körüli viták mind-mind aktuálissá teszik a témát a tudomá-
nyos igényű gondolkodás számára is. A köztársasági elnök számos 
fontos tevékenységet lát el a hétköznapokban, hatáskörei több par-
lamentáris rendszerben is figyelemreméltók. Hivatala minden terü-
leten segíti kötelezettségei ellátásában, annak elemzése a szervezés- 
és államtudományok számára sok tanulsággal szolgálhat.

állAMfőK és KorMányforMáK

államfői hatalom megtestesítői az egyes kormányzati rendszerekben

Az államfői hatalom hosszú időn át az egyik legfontosabb témák 
közé tartozott alkotmányjogi és politológiai szempontból is. Később 
azonban ez a témakör másodlagossá vált, mert az államfők elvesz-
tették addigi befolyásukat a törvényhozásban és a végrehajtásban 
egyaránt. ez alól kivételt jelentenek azok az országok, ahol az ame-
rikai típusú elnöki rendszer – ott az államfői és kormányfői funkció 
az elnök személyében egyesül – vagy a félprezidenciális kormány-
forma működik.2

Három fontos tényező alkotja az államfői hatalom erősségét: a 
történelmi háttér, az alkotmányos jogosítványok és az, hogy milyen 
módon nyeri el ezt a pozíciót. Az államfői pozíció egy rendszeren 
belül akkor erős, ha nincs történelmi ellenpélda, ha az alkotmány 
erős jogot biztosít a számára, és közvetlenül a választópolgárok vá-

2 Körösényi András – tóth Csaba – török Gábor: A magyar politikai rendszer. 
 budapest, osiris Kiadó, 2003. 553. o.; továbbá Hajdók zsolt – Máté Jánosné (szerk.): 
Az államfő és a kormány. Az igazságszolgáltatás és ügyészség. Alkotmányjogi füze-
tek 5-6. budapest, építésgazdasági és szervezési intézet, 1989. 16. o.
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lasztják. Azokban az országokban viszont, ahol negatív tapasztalat 
alakult ki az államfő hivatalával szemben, arra törekednek, hogy 
jogosítványai ne legyenek jelentősek, és örökletes módon nyerjék el 
hivatalukat (monarchia) vagy közvetett választással (köztársaság).3  
ezt bizonyítja az európai kormányzati rendszerek két alapkövének 
tekinthető német kancellária típusú minta és a prezidenciális illetve 
parlamentáris kormányforma között elhelyezhető, az államfő el-
sőbbségével jellemezhető francia kormányzati rendszer is. francia-
országnak a 20. században erős államfőre volt szüksége, így olyan 
hatalmat kellett juttatni a számára mely lehetővé tette, hogy ellen-
súlyozhassa a parlamentet. Míg németországban a korlátlan hatal-
mon alapuló kormányrendszer után arra törekedtek, hogy olyan 
államszervezetet hozzanak létre, amely a demokrácia elveinek meg-
felel, valamint amelyben a törvényhozó hatalom túlsúlyban van.4 
Az Amerikai egyesült államokban például az államfő a végrehajtó 
hatalom egyedüli feje, franciaországban feloszlathatja a Parlamen-
tet,5 míg hazánkban csak egy hosszabb (bonyolult) folyamat lezajlása 
után élhet ezzel az alkotmányos lehetőségével a köztársasági elnök.6

Parlamentáris kormányzati rendszer | A parlamentáris rendszerek-
ben a politikai államirányítás centruma a kormány és a parlament, 
ez a két központi állami szerv végzi a kormányzást. Az aktívabb 
faktor a kormány, a parlament a kormányt támogatja, ellenőrzi, 
szükség esetén féken tartja. Az államirányítás e két szerv együtt-
működése révén valósul meg.7 A modern parlamentáris rendszerek-
ben a kormányfő az egyik legfontosabb testületi szerv (a kormány) 
feje.8 némely kormányzati feladat- és hatáskörrel rendelkezik az ál-

3 Körösényi – tóth – török, 2003. i. m. 553. o.
4 Csink lóránt: Az államfő jogállása Európában és Magyarországon. szeged, Pólay 
elemér Alapítvány, 2008. 56. o.
5 Csink, 2008. i. m. 48. o.
6 schmidt Péter: A politikai átalakulás sodrában. budapest, századvég Kiadó, 
2008. 169. o.
7 sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme avagy Az 
alkotmányos rendszerek belső logikája. budapest, osiris Kiadó, 1995.
8 Körösényi – tóth – török, 2003. i. m. 554. o.
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lamfő is, azonban ennek mértéke a konkrét kompetenciáktól függ. 
Az államfő nem igazán tölthet be politikaalkotó szerepet. Az álla-
mi egység megtartása, megóvása és képviselete az ő legfontosabb 
alkotmányból fakadó kötelezettsége.9 Az államfő a parlament és a 
kormány mellett a harmadik alkotmányos kormányzati szerv, de 
gyenge kompetenciákkal rendelkezik. Az államfő „semleges” hata-
lom, a napi politikai küzdelmek felett álló reprezentatív személyi-
ség. Magyarországon politikai rendeltetése csak kivételes esetekben 
elevenedik meg. A végrehajtás feje tehát nem az államfő, mint az 
UsA-ban, hanem a miniszterelnök.10  Az „államfő” – mint speci-
ális alkotmányos szerv – a monarcha intézményéből fejlődött ki. 
A monarcha teljhatalmát fokozatosan időről-időre korlátozták és 
végül tiszta formális jogokra csökkentették le. Mindazonáltal alkot-
mányos szerv maradt és a demokratikus államelnöki intézménybe 
átültetődött. Az államfőnek rendszerint javaslattételi, kinevezé-
si joga van a kormányfőre vonatkozóan, de a parlamenti többség 
ellenében nem élhet ezzel a jogával. Az államfői tisztséget örök-
letes úton, választással, kinevezéssel, delegálással lehet elnyerni. 
A demokratikus köztársaságokban ez választással megy végbe, ami 
többféle formában valósulhat meg: nép általi közvetett vagy közvet-
len, illetve valamely szerv általi közvetett választással.11

Az angol és az északnyugat-európai parlamentáris monarchiák-
ban vált valóra a tiszta parlamentáris rendszer, itt az államfő önálló 
politikai rendeltetése valóban megszűnt. ide tartozik például: belgi-
um, Hollandia, Dánia, norvégia és svédország. A tiszta parlamen-
táris rendszerekben az államfőt megfosztották a tényleges hatalom 
gyakorlásától azáltal, hogy mindegyik intézkedéséhez ellenjegyzést 
írtak elő. Így az államfő jogosítványaival tartalmilag a kormányfő 
rendelkezhet. A köztársasági elnök minden intézkedését miniszter-
elnöki vagy miniszteri ellenjegyzéshez kötötték azért, hogy kiiktas-

9 Chronowski nóra – Drinóczi tímea (szerk.): Európai kormányformák rendszer-
tana. budapest, HvG-orAC lap- és Könyvkiadó Kft., 2007. 22. o.
10 bihari Mihály – Pokol béla: Politológia. budapest, nemzeti tankönyvkiadó, 
2009. 505. o.; továbbá Chronowski – Drinóczi, 2007. i. m. 24-25. o.; Körösényi – 
tóth – török, 2003. i. m. 554. o.
11 Chronowski – Drinóczi, 2007. i. m. 24-27. o.
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sák a tényleges hatalomgyakorlásból.12 tehát a tiszta parlamentá-
ris államfő jogilag lehet a végrehajtó hatalom feje, de ténylegesen 
nem az.13 nagy-britanniában a király vagy királynő szerepe szintén 
szimbolikus, csak patthelyzet kialakulásakor van fontos funkciója. 
A tényleges hatalom letéteményese a kormány.

Prezidenciális kormányzati rendszer | Az elnök ezekben az orszá-
gokban jelentős alkotmányos hatalommal rendelkezik, ennek kö-
vetkeztében a kormányi döntéshozatalban számottevő szerephez 
jut. ő a végrehajtó hatalom kizárólagos letéteményese és az állam 
szimbolikus feje. nagy önállósággal és széleskörű hatalmi jogosít-
ványokkal van felruházva. ő a külpolitika irányítója és a fegyveres 
erők főparancsnoka is. Az elnök meghatározza a kormányzás po-
litikai irányvonalát, kormányzati döntéseket hoz. Az elnök nem 
függ a parlamenttől, de a két hatalmi ágat megtestesítő szervnek 
együtt kell működnie. Azért, hogy az elnök kiterjedt hatalma ne 
váljon túlhatalommá, lényeges szerepe van a „fékek és egyensúlyok” 
létesítésének. ezek közé tartozik például: a határozott időre szóló 
megbízatás, a pozíció újra elnyerésének korlátozása, a parlament 
egyes döntésekben való részvétele. A prezidenciális rendszerekben 
erős hatalmi „diffúzió” állhat fenn.14 A prezidenciális kormányfor-
ma valóra váltását európában sehol sem tudták elérni olyan szinten, 
mint ahogyan az UsA-ban működik. sőt az amerikai prezidenciális 
modell követése rizikós lehet az egykori közép-európai szocialista 
államokra nézve.15

Szemiprezidenciális kormányzati rendszer | ezt a struktúrát az 
1958. évi francia Alkotmány alakította ki. szemiprezidenciális 
jellegű országok közé sorolható: finnország, Ausztria, Írország, 
izland, Portugália és franciaország. Az államszocialista rendsze-
rek bukása után több rendszerváltó államban szintén a félelnöki 

12 bihari – Pokol, 2009. i. m. 505-506. o.
13 bragyova András – Dezső Márta: A köztársasági elnök a parlamentáris rend-
szerekben. budapest, MtA államtudományi Kutatások Programirodája, 1989. 12. o.
14 Chronowski – Drinóczi, 2007. i. m. 30-32. o.
15 Csink, 2008. i. m. 45, 62. o. 
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rendszerhez hasonló politikai berendezkedés alakult ki. (Hor-
vátország, fehéroroszország, lengyelország, románia, bulgária, 
oroszország, Ukrajna). egyes államok esetében vitatható, hogy 
prezidenciális vagy parlamentáris kormányrendszerrel rendelkez-
nek-e.16 A politikai kultúra és a politikusi ambíciók miatt a francia 
kivitelezés maradéktalan, teljes átvétele vélhetően működésképte-
len struktúrát eredményezett volna.17 Mindezen európai országok-
ban a köztársasági elnöké az utolsó szó a kormány programjának 
meghatározásában. A félelnöki vagy félparlamentáris kormány-
zati rendszer kifejezéseket is használják e forma elnevezésére. 
ezek a szókapcsolatok nem szinonimák, hanem fokozatokat fe-
jeznek ki, mivel a szemiprezidenciális kormányzati rendszerek-
ben az elnök hatalma erőteljesebb, mint a félparlamentáris eseté-
ben. A prezidencializmussal szemben e rendszerekben működik 
a parlamentnek felelős, miniszterelnök által irányított kormány. 
A parlamentáristól eltérően itt az államfőt közvetlenül választják, 
és meghatározó hatásköröket kap. A „kevert forma” alkotmányos 
berendezkedéseiben az elnök többletjogosítványokkal rendelkezik. 
Az államfő nem függ annyira a miniszteri vagy miniszterelnöki el-
lenjegyzéstől, és több szabad döntési jogosítvánnyal bír, mint a par-
lamentáris rendszerben. e típusnál az államfő a végrehajtó hatalom 
része. fontos tisztázni, hogy ez a szemiprezidenciális berendezke-
dés nem a másik két verzióból ötvöződik, nem vegyes rendszer, ha-
nem a parlamentáris kormányzati rendszer egyik fejlődési iránya. 
A félelnöki rendszerekben a végrehajtó hatalom dualista jelleget ölt. 
Önálló, egyedi-speciális sajátosságai vannak. A szilárd társadalmi 
és parlamenti alappal rendelkező kormányt a politikailag vele szem-
ben álló államfő meg is béníthatja. Patthelyzetek alakulhatnak ki, 
amelyek az államfő és a kormány között konfliktusokat eredmé-
nyezhetnek.18 ezt nevezzük kohabitációnak (cohabitation) ekkor az 
államfő és a parlamenti többség pártállása nem egyezik meg egy-

16 Chronowski – Drinóczi, 2007. i. m. 33. o.  
17 Csink, 2008. i. m. 56. o.
18 Chronowski – Drinóczi, 2007. i. m. 33-36. o. továbbá bihari – Pokol, 2009. i. m. 
506-507. o. 
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mással. Ha a kohabitáció megvalósul, akkor a félelnöki rendszerek 
működése jobban hasonlít a parlamentáris kormányformáihoz.19 

Az osztrák államfő esetében a tiszta parlamentáris formától való 
eltérést az okozza, hogy közvetlenül és nem közvetetten nyeri el hi-
vatalát. tehát nem a parlament jelöli ki a poszt betöltésére, hanem az 
állampolgárok választják meg. Duverger ezt „szemiprezidenciális” 
jellemvonásnak tekinti, mert az osztrák államfő ezután tényleges 
hatalmi jogosítványokkal nem rendelkezik. Az alkotmány számos 
jogosítványt felsorol az államfő hatáskörénél, de érdemi döntési 
jogosítványai igazából nem léteznek.20 Csupán a tisztség elnyerésé-
nek módja nem juttat erősebb jogkört az államfőnek, hisz az oszt-
rák elnöknek sincs számottevőbb szerepe, mint a magyarnak vagy 
németnek – ezért Ausztria félelnöki rendszerek közé sorolása sem 
egyértelmű a szakirodalomban.21  Az is megfigyelhető, hogy az iga-
zi hatalmat nem csupán az adott állam alkotmánya állapítja meg 
egy államfő számára. nagyon fontos még a szóban forgó országban 
bevett gyakorlat és a hagyományok is.22 Például ha kizárólag csak a 
német alkotmányban foglaltakat vesszük figyelembe, akkor azt lát-
hatjuk, hogy annak alapján az állam legmagasabb rangú tisztségvi-
selője az több jogosítvánnyal rendelkezik, mint a francia. Azonban 
a gyakorlatban, mint tudjuk, a francia államfő érdemi befolyása szá-
mottevőbb. Összességében elmondható, hogy a szemiprezidenciális 
országokban az államfő vitathatatlan politikai súllyal rendelkezik. 
ezt a modellt a parlamentáristól az államfői pozíció jellege külön-
bözteti meg: közvetlenül választják és nagyobb legitimálást, erőtel-
jesebb hatáskört birtokol.23

19 Mezey barna – szente zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmus- 
történet. budapest, osiris Kiadó, 2006. 612. o. 
20 bihari – Pokol, 2009. i. m. 506. o., továbbá Pokol béla: A magyar parlamentariz-
mus. budapest, Cserépfalvi kiadása, 1994. 11. o. 
21 Körösényi – tóth – török, 2003. i. m. 554. o. 
22 bragyova – Dezső, 1989. i. m. 2. o.
23 Csink, 2008. i. m. 46, 56. o. 
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Az alkotmányjogi háttér

Az alkotmányos szabályozásról általában | Minden állam a három 
fő kormányzati berendezkedéshez képest kialakítja a saját arcula-
tára legideálisabb, legmegfelelőbb modellt. Az államok eltérnek a 
fő sémáktól és sok esetben speciális megoldásokat alkalmaznak. 
A legfontosabb szempontot mindegyik ország szem előtt tartja: 
úgy kell kialakítaniuk a kormányzati rendszerüket, hogy szava-
tolni tudják a társadalom kormányozhatóságának fennmaradását. 
A parlamentnek és a kormánynak, a kormányzás tágabb politikai 
környezetének belső felépítését is garantálnia kell, hogy tökélete-
sítse a saját kormányzati rendszerét. olyan kormányt kell megte-
remtenie, amely minimalizálni képes a konfliktusok felmerülését 
a különböző szervek között. ezeknek a kritériumoknak akkor tud 
eleget tenni, ha rendszerszerű megoldásokat hoz létre, és ezek figye-
lembevételével fejleszti a kormányzás szervezeti mechanizmusait.24

Az általam vizsgált országokban az alkotmányok tartalmazzák 
az elnökre vonatkozó legalapvetőbb szabályozást, a következő főbb 
tárgyköröket érintve: az elnök általános alkotmányos funkciójának 
meghatározása; az elnök jogállása (megválasztás, összeférhetetlen-
ség, megbízatás megszűnése); az elnök hatáskörei, amelyek pozíci-
onálják a hatalmi „négyszögben”. Az államfőre vonatkozó alkotmá-
nyos szabályozások áttekintését szolgálja az alábbi táblázat:25

24 Chronowski – Drinóczi, 2007. i. m. 36-37. o. 
25 forrás: saját gyűjtés a nemzeti alkotmányokból. 
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Dolgozatomban szeretném bemutatni a fent említett fő kor-
mányzati rendszerek köztársasági elnökeinek egyes alkotmányos 
jogait és a munkájukat támogató hivatalok működését egy-egy eu-
rópai ország megoldásán keresztül. A köztársasági elnök hatáskörei, 
feladatai ismeretében jobban megérthetjük az alatta tevékenykedő 
hivatalaik munkáját. Az általam kiválasztott országok közé tartozik 
németország, franciaország, lengyelország, és hazánk. németor-

tárgykör franciaország németország lengyelország Magyarország

funkció

Alkotmányvédelem, 
az államszerve-
zet működéséért 
visel felelősséget. 
Garantálja a nemzeti 
függetlenséget és a 
területi integritást.
A kétfejű végrehajtó 
hatalom részese.

reprezentatív, 
egységet szimbo-
lizáló, integráló 
szerep.
Csekély mérték-
ben közreműkö-
dik a végrehajtó 
hatalom tevé-
kenységében.

Képviselet, alkot-
mányvédelem, 
őrködik a szuvere-
nitás és a területi 
integritás felett.
A végrehajtó hata-
lom részese.

Kifejezi a nemzet 
egységét, és őrködik
az államszervezet 
demokratikus 
működése felett.
nem részese a vég-
rehajtó hatalomnak.

Jogállás

Közvetlen választás, 
5 évre. 
A köztársasági 
elnöki tisztség 
megüresedése, vagy 
a köztársasági elnök 
akadályoztatása 
esetén a feladatait 
ideiglenesen a sze-
nátus elnöke vagy a 
Kormány gyakorolja. 
felelősségre vonás 
nem szabályozott.

A szövetségi Köz-
gyűlés választja 
5 évre.
Összeférhetetlen-
ségi szabályok. 
A szövetségi 
Alkotmánybíró-
ság hivatalától 
megfoszthatja.

Közvetlen válasz-
tás, 5 évre. 
Összeférhetetlen-
ségi szabályok. 
Az állami tör-
vényszék felelős-
ségre vonhatja.

Az országgyűlés 
választja 5 évre.
A köztársasági 
elnöki hivatal ösz-
szeegyeztethetetlen 
minden más tiszt-
séggel, megbízással. 
Csak a hivatali 
működésével kap-
csolatban lehet 
felelősségre vonni 
(az Alkotmánybíró-
ság hatásköre).

Hatás-
körök

Az Alkotmány több-
letjogosítványokat 
ad az elnöknek.
erős kinevezési 
jogkörök. felkérheti 
a parlamentet a 
törvény újratárgya-
lására.
feloszlathatja a 
nemzetgyűlést.
Miniszter(elnök)
i ellenjegyzés nem 
általános. 

A szövet-
ségi elnök 
intézkedéseinek 
érvényességéhez 
a kancellár vagy 
egy miniszter 
ellenjegyzése 
szükséges.
Képviseleti, kine-
vezési jogköröket 
gyakorol.

Hivatalos 
aktusainak 
érvényességéhez 
a miniszterelnök 
ellenjegyzése szük-
séges, azonban 
több kivétellel.
Meghatározott 
feltételekkel 
feloszlathatja a 
parlamentet.
Közepesen erős 
vétójogot és kine-
vezési jogköröket 
gyakorol. Külkap-
csolati hatáskörök.

intézkedéséhez és 
rendelkezéséhez 
miniszterelnöki, mi-
niszteri ellenjegyzés 
szükséges.
Meghatározott fel-
tételekkel feloszlat-
hatja a parlamentet, 
vétójogot gyakorol, 
kinevezési jogok 
esetében csekély 
mérlegelési lehe-
tőség. Képviseleti, 
külkapcsolati, rep-
rezentatív, jelölési 
hatáskörök.
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szág és franciaország egyaránt modellországok. A németországban 
és franciaországban kialakított rendszerek mintát nyújtottak az 
1980-90-es években Kelet-Közép-európa rendszerváltó államainak 
a saját kormányformájuk kialakításában.26 ezek közé a „posztkom-
munista” államok közé sorolható: lengyelország és Magyarország 
is. egyik országnak sem volt alkalma, ideje organikus modernizá-
cióra, mert rövid idő alatt kellett cselekedniük és megteremteniük 
a független államszervezetüket. ezen felül a kormányformájukat 
demokratikus alapokra építve kellett meghatározniuk, és állam-
szervezetüket a Montesquieu-i értelemben megvalósult hatalom-
megosztás alapeszméje szerint megalkotniuk.27 lengyelország is 
szemiprezidenciális jellegű, de hazánkhoz közelebb áll, mint fran-
ciaország. lengyelországban azért a prezidenciális rendszer felé for-
dult el a kormányforma, mert az államuk kormányozhatóságát és 
szilárdságát helyezték előtérbe.28

A posztkommunista lengyelország is az egykori keleti tömb tag-
ja volt és hazánkkal együtt mondtak búcsút a rendszerváltással az 
elnyomó szovjetuniónak, és igyekeztek szuverén módon, történel-
mi hagyományaiknak és politikai céljaiknak megfelelő alkotmányos 
berendezkedést kialakítani.29

Német Szövetségi Köztársaság | németország államfője a szövetségi el-
nök. Az elnököt a szövetségi Gyűlés választja öt évre. A szövetségi elnök 
semleges hatalmat testesít meg, a politikai erők felett áll, képviseli az 
állam egységét.30 Az államfő az ország első embere, első képviselője.31 
Az alaptörvény v. fejezetében az 54-61. cikkekben, és máshol is olvas-
ható a szövetségi államfő feladata és hatásköre. részben szabályozzák 

26 Csink, 2008. i. m. 56. o. 
27 schmidt, 2008. i. m. 160. o. 
28 Csink, 2008. i. m. 62- 63. o. 
29 A történeti körülmények „eltérítő” hatását hangsúlyozza: tóth Károly: A kor-
mányformák és kormányzati rendszerek vázlata. in: tóth Judit – legény Krisztián 
(szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. budapest, Complex Kiadó, 2006.
30 Chronowski – Drinóczi, 2007. i. m. 121. o.
31 http://www.bundespraesident.de/-,11027/Amt-und-funktion.htm (letöltés ide-
je: 2010. február 24.)
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más törvények is, de előfordult az is, hogy az idők folyamán a rendsze-
resen gyakorlott hivatásbeli tevékenység során fejlődtek ki egyes szabá-
lyok. A szövetségi köztársaság elnöke protokollárisan áll az állam élén. 
ő az az alkotmányos szerv, aki a német szövetségi Köztársaságot oda-
haza és a külkapcsolatokban egyaránt képviseli. egyfajta készenléti álla-
potban áll, hogy válsághelyzetben ki tudja egészíteni a kormányzati rend-
szert a kontrollfunkciójának megfelelően. Hagyományosan a szövetségi 
elnök feladata és hatásköre a birodalmi elnökök birodalmi alkotmányá-
ban van leírva. A birodalmi elnök birtokolja azt a hatáskört, amellyel a 
parlamentáris válsághelyzetekben az államügyekre tekintettel eljárhat.

A most már csaknem hatvan évet betöltő alkotmányos alapokon 
nyugvó hagyomány saját állami gyakorlatot alakított ki a szövetségi 
elnök hivatalának működésében. Az államfői tisztség az egyetlen 
olyan alkotmányos szerv, amely csak egy személyből áll. A pozíció 
betöltőjének személyisége ezért szükségszerűen különös szerepet 
játszik az ügyintézésben. nem utolsó sorban ebből az okból jut-
tatott az eddigi államgyakorlat mérvadó, irányadó befolyást a mai 
szövetségi elnök alkotmányjogi helyzetének.32

továbbá a szövetségi elnök a szövetség nevében külföldi államok-
kal szerződést köt, megbízza és fogadja a követeket. ő nevezi ki és 
menti fel a szövetségi bírákat, a szövetségi tisztviselőket, tiszteket és 
altiszteket. egyedi ügyekben egyéni kegyelmezési jogot gyakorol.33 

Francia Köztársaság | A francia köztársasági elnök tisztsége szin-
tén alkotmányos alapokon nyugszik, a francia Alkotmány szerint ő 
őrködik az alkotmány tiszteletben tartása felett. szavatolja a közha-
talom legitim működését. Az államfő a nemzeti önállóság, a terü-
leti sérthetetlenség és a nemzetközi szerződések tiszteletben tartá-
sának védelmezője.34 Az alkotmány 46. cikke alapján ő a fegyveres 
erők főparancsnoka, a nemzetvédelem tanácsainak és bizottságai-

32 http://www.bundespraesident.de/Amt-und-funktion/-,12201/verfassungsrechtliche-
Grundlag.htm (letöltés ideje: 2010. február 24.)
33 német Alkotmány v. fejezet 59-60. cikk. forrás: trócsányi lászló – badó 
 Attila (szerk.) (2005): A nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. budapest, KJK-
KerszÖv Jogi és Üzleti Kiadó, 2005.
34 Csink, 2008. i. m. 47. o. 
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nak elnöke és az állam első embere. franciaországban az államfőt 
közvetlenül választják öt évre, az elnök a végrehajtó hatalom része, 
számottevő hatáskörökkel.35 A végrehajtó hatalomból részesül a 
kormány is, ezért megkapta a „bicéphale” (kétfejű) jelzőt.36 e kettős-
ségben azonban egyértelmű az államfői fölérendeltség. Az Alkot-
mány 9. cikke szerint a köztársasági elnök a Minisztertanács elnöke. 
Az Alkotmány 52. cikke értelmében ő tárgyalja meg és ratifikálja 
nemzetközi szerződéseket. Az államfő elrendelhet népszavazást és 
az Alkotmány 17. cikkére hivatkozva élhet az egyéni kegyelmezés 
jogával. ezenfelül ő nevezi ki vagy menti fel a miniszterelnököt és a 
Kormány többi tagját, kihirdeti a törvényeket és törvénytervezete-
ket bocsáthat népszavazásra. feloszlathatja a nemzetgyűlést, alá-
írja a Minisztertanács által hozott rendelkezéseket (ordonnance) és 
rendeleteket (décret). Kinevezi az állam polgári és katonai tisztség-
viselőit, emellett ő bízza meg és fogadja a nagyköveteket és rendkí-
vüli követeket. Gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát.37

Lengyel Köztársaság | A lengyel köztársasági elnököt nem a par-
lament, hanem a nép közvetlenül választja meg.38 A köztársasági 
elnök kompetenciája ennek ellenére a parlamentáris államfő kor-
látozott hatásköreinek felel meg. A Prezydent rzeczypospolitej 
Polskiej, a lengyel Köztársaság elnöke, az ország legmagasabb szin-
tű képviselője, az Alkotmány őrzője, az államhatalom folytonos 
megtestesítője az állam szuverenitásának, biztonságának és területi 
sérthetetlenségének védelmezője, ennek okán a fegyveres erők fő-
parancsnoka. békeidőben a nemzetvédelmi miniszter segítségével 
irányítja a fegyveres erőket. A köztársasági elnök képviseli az álla-
mot a külkapcsolatokban. segítő szerve a Köztársasági elnöki Hiva-
tal, ő alkotja meg a Köztársasági elnök Hivatalának a szabályzatát, 
valamint kinevezi és felmenti annak vezetőjét. Az elnök további 
alkotmányos jogköreihez tartozik például a lengyel állampolgárság 

35 sári, 1995. i. m. 64. o.
36 Chronowski – Drinóczi, 2007. i. m. 100-101. o. 
37 francia Alkotmány, ii. Cím, 8-17. cikk. forrás: trócsányi – badó, 2005. i. m.
38 Chronowski – Drinóczi, 2007. i. m. 448. o. 
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adása, rendjelek és kitüntetések adományozása. Megilleti az egyéni 
kegyelmezés joga. Összehívhatja a Kabinet tanácsot, rendeleteket 
és végrehajtási utasításokat fogad el. Alkotmányos és törvényes ha-
talmát gyakorolva hivatalos aktusokat fogad el.39

Magyar Köztársaság | A rendszerváltozást megelőző időszakban az 
1949. évi XX. törvény nem ismerte a köztársasági elnöki intézményt, 
helyette kollektív államfői testületet hozott létre (népköztársaság 
elnöki tanácsa). A rendszerváltó alkotmánymódosítás, az 1989. 
évi XXXi. törvény újra bevezette a köztársasági elnök intézményét. 
A parlamentáris kormányzati rendszerünk német minta alapján jött 
létre.40 Pokol béla szerint az Alkotmány az államfővel szemben a kor-
mányfőnek juttatja a dominanciát az államfő megválasztásakor és 
az önálló jogkörének szabályozásakor is.41 A magyar államfőt a par-
lament választja meg titkos szavazással öt évre. Az Alkotmány 29/b. 
§ alapján a köztársasági elnök választását jelölés előzi meg, érvényes-
ségéhez az országgyűlés legalább ötven tagjának ajánlása szükséges. 
érdekes megoldás hazánkban, hogy a szükségeshez képest többszö-
ri szavazásnak van helye. Az első szavazás alapján megválasztott 
köztársasági elnök az, aki a képviselők kétharmadának szavazatát 
elnyeri. Ha ezt a többséget egyik jelölt sem nyeri el, újból szavazást 
kell tartani. A második szavazás alapján való megválasztáshoz szin-
tén a képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Ha a második 
szavazás alkalmával egyik jelölt sem nyerte el a megkívánt többsé-
get, harmadszori szavazást kell tartani. ez alkalommal csak arra a 
két jelöltre lehet szavazni, akik a második szavazás alkalmával a leg-
több szavazatot kapták. A harmadik szavazás alapján megválasztott 
köztársasági elnök az, aki a szavazatok többségét elnyerte.

Az államfő jogköre megfelel a reprezentatív és szimbolikus rendel-
tetésre szűkített államfői modellnek. A köztársasági elnök kifejezi a 
nemzet egységét, őrködik a demokratikus államszervezet működése 

39 lengyel Alkotmány, v. fejezet, 126-144. cikk. forrás: trócsányi – badó, 2005. i. m.
40 schmidt, 2008. i. m. 157. o.; továbbá Körösényi – tóth – török, 2003. i. m. 555-
556. o.
41 bihari – Pokol, 2009. i. m. 507. o.
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felett. ő képviseli a magyar államot. A tiszta parlamentáris formá-
hoz viszonyítva pár olyan jogosultsággal is rendelkezik, amely né-
miképp a (szemi)prezidenciális séma felé tereli el.42 néhány esetben 
miniszterelnöki, miniszteri ellenjegyzés nélkül is eljárhat, például: 
törvénykezdeményezési joga van, javaslatot tehet az országgyűlésnek 
intézkedés megtételére, bármikor felszólalhat a parlamentben, nép-
szavazást kezdeményezhet, a parlament által megszavazott törvényt 
visszaküldheti megfontolásra, illetve az  Alkotmánybíróságnak véle-
ményezésre. A köztársasági elnök egyéb alkotmányos intézkedései és 
hatáskörei: ő a Magyar Honvédség főparancsnoka, a Magyar Köztár-
saság nevében nemzetközi szerződéseket köt, valamint megbízza és 
fogadja a nagyköveteket, követeket. Kitűzi a választások időpontját, 
kinevezi és felmenti az államtitkárokat. törvényben meghatározott 
címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket adományoz. Gyakorolja az 
egyéni kegyelmezés jogát és dönt az állampolgársági ügyekben.43

állAMfői HivAtAloK feléPÍtése Az eGyes orszá-
GoKbAn

német szövetségi elnöki Hivatal44

A Bundespräsident-et munkájának ellátásában a hivatala segíti. 
A hivatal ügyintézésének minden kérdésében értekezik a szövetségi 
elnökkel. tájékoztatja, felvilágosítja az államfőt minden bel- és kül-
politikai, gazdasági, szociális és kulturális problémáról, és előkészíti 
a döntéseit, határozatait. Kidolgozza az elnök szerződéseit, ezenkí-
vül továbbítja is őket az illetékes minisztereknek és hatóságoknak. 
A szövetségi elnöki iroda a legfőbb szövetségi hatóság németor-
szágban, amelynek az élén egy államtitkár áll, a hivatal főnökeként.45

42 bihari – Pokol, 2009. i. m. 508-510. o. 
43 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya (a továbbiakban: 
 Alkotmány), iii. fejezet, 29-30/A. §
44 Das bundespräsidialamt
45 http://www.bundespraesident.de/-,11054/Das-bundespraesidialamt.htm (letöl-
tés ideje: 2010. február 24.)
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A Hivatal munkaköre | A belügyi osztály belpolitikai ügyekkel 
foglalkozik, a külügyi osztály támogatja a szövetségi elnököt más 
államokkal kapcsolatos tevékenységi körében. emellett szorosan 
együttműködik a Külügyi Hivatallal. A központi ügyek osztálya 
mindenekelőtt az adminisztratív munkákért és a hivatal technikai 
működtetéséért felelős. ezen felül itt működik a Protokoll- és Jogi 
osztály. A tervezőcsoport javaslatokat dolgoz ki a politikai súlypon-
tokra továbbá az elnök beszédeinek elkészítésével is ő van megbíz-
va. Az elnökhöz közvetlenül hozzárendelve végzi tevékenységét a 
személyi irodája. Az iroda alkalmazottjai vezetik a határidőnapló-
ját, feldolgozzák a postát és elkísérik a szövetségi elnököt az útjaira. 
A sajtóiroda tartja a kapcsolatot a médiával, tudósítja a köztársasági 
elnököt a sajtóban, rádióban, televízióban és az interneten áramló 
aktuális hírekről és kezeli a szövetségi elnök honlapját. A szövetségi 
miniszter összekötőtisztet delegál a szövetségi elnökhöz, aki katonai 
tanácsadó szerepet tölt be. Jelenleg a szövetségi elnöki Hivatalban 
175 alkalmazott dolgozik, 160 poszton, beleértve a volt köztársasá-
gi elnöki titkárságon dolgozókat. A különbség a részmunkaidőben 
dolgozók miatt adódik.46

A Hivatalfőnök47 | A hivatalfőnök vezeti a hivatalt, felelős a beosz-
tottjai tevékenységéért és egyben ő az elnök első tanácsadója is. 
Azért hogy ezt a feladatát a szövetségi kormánnyal együttműködve 
teljesíteni tudja, joga van ahhoz, hogy a szövetségi kabinet ülésein 
részt vegyen. A szövetségi biztonsági tanács a megfigyelő az ülé-
seken. A hivatal munkájának összehangolásában jelentős szerepet 
játszik az úgynevezett „Lagesitzungen”, amelyet ő maga bonyolít le. 
ekkor találkozik az osztályvezető és a tervezőcsoport-vezető a hi-
vatalfőnökkel, hogy a szövetségi sajtóirodának egy dolgozója tájé-
koztassa őket a napirenden levő hírekről. Másrészt abból a célból, 
hogy megbeszélhessék a szövetségi elnököt érintő ügyeket. Hetente 
megtárgyalja az ügyosztályvezetővel a hivatalban folyamatban lévő 

46 http://www.bundespraesident.de/Das-bundespraesidialamt/-,11075/Arbeitsbe-
reiche.htm (letöltés ideje: 2010. február 24. )
47 Der Chef des bundespräsidialamtes
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munkákat, majd mindezekről tájékoztatja az államfőt. Minden ja-
vaslat, amelyet a hivatali alkalmazottak kidolgoznak, az ő íróaszta-
lára kerül. Protokollárisan ő a német szövetségi elnök legmagasabb 
rangú köztisztviselője, államtitkára.48

A Német Szövetségi Elnöki Hivatal szervezeti felépítése | A belügyi 
osztály49 öt egységre van felosztva, amelyeknek legalább három 
legfeljebb hat alkalmazottjuk van. Minden egység bizonyos szakte-
rületre specializálódott, ezeken belül figyelik a belpolitikai esemé-
nyeket és megtárgyalják a szövetségi elnökkel az ezzel összefüggő 
kérdéseket. Például a környezetvédelmi politikáért felelős egység 
feldolgozza az e témában kapott leveleket, és meg is válaszolja őket. 
szervezi a szövetségi elnök környezetvédelmi politikával kapcsola-
tos beszédeit. Összesen 30 alkalmazott dolgozik itt a 175-ből.50

Az államfő feladatainak legnagyobb részét a külpolitikai terület-
tel kapcsolatos teendők teszik ki. e feladatok ellátásáért a Külügyi 
osztály51 felelős. ez az osztály három kisebb egységre van bontva. 
Azonban minden egység foglalkozik a következő tevékenységekkel: 
bejövő és kimenő látogatások megszervezése, előkészítése; az elő-
készületek megszervezése más országok politikusaival való társal-
gásra; beszédek megírása; interjúkat, sajtótájékoztatókat, nyilvános 
felszólalásokat készít elő; külpolitikai elemzéseket hoz létre; tájé-
koztatja a német szövetségi köztársasági elnököt a külföldi fejlemé-
nyekről; lebonyolítja a külföldi politikusokkal a levelezést; külföldi 
misszióvezetőknek akkreditálásával foglalkozik, feldolgozza az ál-
lampolgároktól érkező leveleket, megírja a gratulációkat és a részvé-
teli lapokat. itt 14 munkatárs dolgozik az összlétszámból.52

48 http://www.bundespraesident.de/Das-bundespraesidialamt/Arbeitsberei-
che-,11082/Der-Chef-des-bundespraesidiala.htm (letöltés ideje: 2010. február 24.)
49 Abteilung inland
50 http://www.bundespraesident.de/Das-bundespraesidialamt/Arbeitsberei-
che-,11998/Abteilung-inland.htm (letöltés ideje: 2010. február 24.)
51 Abteilung Ausland
52 http://www.bundespraesident.de/Das-bundespraesidialamt/Arbeitsberei-
che-,11997/Abteilung-Ausland.htm
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A Központi Ügyek osztálya53 öt egységből tevődik össze: szemé-
lyi, szervezeti, költségvetési egység; belső szolgáltatások, ingatlan, 
biztonság, információs és kommunikációs technika,  biztonsági 
tisztviselő; protokoll; jogi és alkotmányos ügyek, adatvédelem. 
Az első három egységen belül főképp adminisztrációs tevékenysé-
gek folynak. továbbá az első egység feladata a szövetségi kormány 
tagjainak kinevezése és elbocsátásának előkészítése is. A proto-
kollosztály biztosítja a fogadások zavarmentes lefolyását. A jogi és 
 alkotmányügyi osztály pedig az alkotmányosságért és a törvénye-
kért felelős azáltal, hogy előkészíti őket aláírásra valamint kihirde-
tésre. ezen az osztályon kerek százan dolgoznak.54

Az elnöki személyi irodáját55 egy kis hivatalnoki csoport alkotja, 
ők közvetlenül az elnök munkatársai. Az iroda személyzete az iro-
da vezetőjéből, a szövetségi elnök referenseiből, egy ügyintézőből 
és a titkárnőkből tevődik össze. Abban különbözik az eddig emlí-
tett osztályoktól, hogy direkt összeköttetésben áll az államfővel. Az 
elnök távollétében biztosítja az állandó összeköttetést az elnök és 
hivatala között.56

A sajtóiroda57 kiértékeli a szakmai beszámolókat,  információs 
anyagokat. biztosítja a sajtóközlemények elő- és utókészületeit a 
 szövetségi elnök találkozóiról, mint például az utazásairól, államlá-
togatásairól bel- és külföldön. Az ő feladata a szövetségi elnök beszé-
deinek interjúinak összegyűjtése és kiadása évente egy alkalommal.58

Az Összekötő tiszt59 tájékoztatja az államfőt a védelemi- és a 
fegyverzetellenőrzési kérdésekről és felvilágosítja katonai ügyekben 
az aktuális, kiemelkedő fontosságú eseményekről. A kapcsolattartás 

53 Abteilung zentralangelegenheiten (letöltés ideje: 2010. február 24.)
54 http://www.bundespraesident.de/Das-bundespraesidialamt/Arbeitsbereiche-, 
11996/Abteilung-zentralangelegenheit.htm (letöltés ideje: 2010. február 24.)
55 Das Persönliche büro des bundespräsidenten
56 http://www.bundespraesident.de/Das-bundespraesidialamt/Arbeitsbereiche-, 
11078/Das-Persoenliche-buero.htm (letöltés ideje: 2010. február 24.)
57 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
58 http://www.bundespraesident.de/Das-bundespraesidialamt/Arbeitsberei-
che-,11077/Presse-und-oeffentlichkeitsarb.htm (letöltés ideje: 2010. február 24.)
59 Der verbindungsoffizier
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mellett megszervezi az államfő látogatását a katonai hadseregnél, lé-
gierőnél és tengerészetnél. Ugyanúgy, mint a többi osztály ő is meg-
válaszolja azokat a megkereséseket, leveleket amelyek az ő témaköré-
hez tartoznak. ő is elkíséri az elnököt a külföldi államlátogatásaira.60

Költségvetés | 2005-ös adatok szerint a német költségvetésből 23 636 
000,- eurót szántak a köztársasági elnök és hivatalának működésé-
nek finanszírozására, ami az összköltségvetés 0,00929 százaléka.61

Az élysée Palota62

A francia köztársasági elnök különleges státusát jól mutatja, hogy az 
alkotmány államszervezeti része az elnökről szóló ii. címmel kez-
dődik. Az előző, 1946-os alkotmány még a nemzetgyűlést helyez-
te az államfő elé.63 A francia államfő rezidenciájaként a Párizsban 
 található élysée Palota szolgál.

A francia államfő apparátusa | A Katonai Parancsnokság64 biztosítja 
a palota és a köztársasági elnöki rezidencia biztonságát. itt működik 
a kitüntetési szolgálat, mely gondoskodik a magas tisztségű képvise-
lők kitüntetéseiről. A belső ellenőrzés a látogatók megfigyeléséből, a 
ceremóniákon (nemzeti ünnepek, kitüntetések) való részvételből és 
a védelem biztosításából áll. A személyi testőrség révén biztonságot 
nyújtanak a köztársasági elnöknek, családjának és a közel álló hiva-
talnokaiknak. védik az államfőt a hivatalos és a magán szférában 
tett látogatásai során. Az úgynevezett „Le Dessin-Impression” kalli-
gráfiai munkával foglalkozik, dokumentumokat terjesztenek szét és 
hoznak létre, ezenkívül meg is küldik őket az elnökség különböző 
szervezeti egységeinek. 

60 http://www.bundespraesident.de/Das-bundespraesidialamt/Arbeitsbereiche-, 
11079/Der-verbindungsoffizier.htm (letöltés ideje: 2010. február 24.)
61 http://en. wikipedia.org/wiki/German_budget_process (letöltés ideje: 2010. 
 június 1.)
62 les services de l’élysée
63 Chronowski – Drinóczi, 2007. i. m. 100. o.
64 le commandement militaire
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A gépkocsi műhelyben dolgozók irányítják és karban tartják a 
palota gépjármű állományát. folyamatosan folyik a korszerűsítés a 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. A Közlekedési 
és utazási szolgálat fogadja az utazási igényeket majd megtervezik 
az útvonalakat is. biztosítja a palota dolgozóinak és lakóinak a szál-
lítását. A köztársasági elnök és minisztériumok között a hivatalos 
levelek szállításával a futárszolgálat foglalkozik. A palotában mű-
ködnek jegyszedők is, akik a protokoll szabályait betartva fogadják 
a vendégeket továbbá szervezik a palotában tartott fogadásokat.  
egy külön tűzvédelmi csoport áll a palota rendelkezésére. ők felelő-
sek a kockázat megelőzéséért, a tűzbiztonságért, ezenfelül ha szük-
séges a mentésért is.65

Az Audiovizuális szolgálat66 grafikai elemekkel és technikával 
foglalkozik. Az elnök minden utazásán részt vesznek, és előkészítik 
a missziókat. Az egész ország területén és külföldön is az államfő be-
szédei alatt beállítják a világítást és felelnek a hang rögzítéséért és 
terjesztéséért. Az állami látogatások, sajtótájékoztatók, konferenciák, 
élő televíziós adások, ülések sikeres technikai lebonyolításáért kezes-
kednek. felelősséget vállalnak a honlap biztonságos működéséért. 
A munkái közé sorolható még a fontosabb események filmre vétele is.67

Az államfőhöz érkezett külföldi és belföldi vendégek üdvözlése 
a megbeszéléseken, csúcstalálkozókon, ebédeken és vacsorákon, a 
dekoráció összeállítása illetve a külföldi akkreditált nagykövetek 
(egy idegen állam kormányzatánál képviselettel megbízott diploma-
ta) megbízóleveleinek bemutatása mind-mind a Protokoll68 feladatai 
közé tartozik. Diplomáciai és sajtófogadásokkal kapcsolatos munká-
kért vállal garanciát. Munkatársai előkészítik az államfő utazásait és 
el is kísérik őt. Az egység mind a 13 tagja szorosan együttműködik.69

65 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-comman-
dement-militaire/le-commandement-militaire.153.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
66 le service audiovisuel
67 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
audiovisuel/le-service-audiovisuel.163.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
68 le protocole 
69 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-proto-
cole/le-protocole.152.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
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A Gondnokság70 szervezi és rendezi az élysée Palotában lefolyta-
tott hivatalos fogadásokat: reggeliket, vacsorákat és koktél partikat. 
A külföldi államfők érkezését is előkészíti. Dolgoznak itt: pincérek, 
szakácsok, öltözködési tanácsadók, virágkereskedők és lakberen-
dezők egyaránt. ők tartják a kapcsolatot a különböző szállítókkal, 
hogy a palotában minden rendelkezésre álljon. továbbá biztosítja 
még a privát szolgáltatásokat is.71

Az Adminisztrációs iroda72 felelős az élysée Palota folyamatos 
és zavarmentes működéséért. A helyi karbantartási munkálatokat ő 
koordinálja és a parkok, az egész palota jó állapotban való megőrzé-
sén munkálkodik. Az elnökségi épületek megőrzése nagyon fontos, 
hisz mind történelmi emlékműnek minősülnek, emiatt hangsúlyos 
szerepet kap a restauráció. ezeket a műveleteket a Kulturális Mi-
nisztérium financiálisan támogatja.73

A Pénzügyi iroda és a személyzet74 két alapvető feladatot teljesít: 
egyrészt előkészíti és végrehajtja a köztársasági elnöki hivatal költ-
ségvetését, ezenfelül kezeli a kiadásokat és a bevételeket, gondosko-
dik az elszámolásokról is. Másrészt ő a megbízott a civil és katonai 
tisztségviselők, köztisztviselők szerződéseinek megkötésével. ezen 
a részlegen belül dolgoznak szociális munkások. Az élysée Palotán 
belül működik egy óvoda is, ahova az alkalmazottak gyermekei jár-
hatnak. A gyermekekkel magas szakképzettséggel rendelkező em-
berek foglalkoznak.75

A Hivatal megközelítően 1500-2000 levelet, e-mailt kap naponta. 
Megfelelő időben, személyre szabott választ készít az elnöki levele-

70 l’ intendance
71 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/l-
intendance/l-intendance.158.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
72 le service de l’administration et de la conservation des résidences présidentielles
73 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/adminis-
tration-et-conservation-des-residences-presidentielles/le-service-de-l-administra-
tion-et-de-la.160.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
74 le service financier et du personell 
75 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
financier-et-du-personnel/le-service-financier-et-du-personnel.154.html (letöltés 
ideje: 2010. április 24.)
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zés.76 tehát a levelek elkészítéséért felelősek és azért, hogy a köztár-
sasági elnök nevében megfelelő választ alkossanak.77

Az Archívum78 megőrzi a köztársasági elnök és az alkalmazottai 
közt lefolytatott levelezéseket. ez az egység minden egyes mandátum 
végén a nemzeti levéltárnak fizet a levelek, dokumentumok tárolá-
sáért. Kezeli továbbá az élysée Palota könyvtárát is, ezáltal lehetővé 
teszi az elnökséggel kapcsolatos dokumentumfilmek előkeresését is.79

A Dekorációs Ügyekért felelős iroda80 az államfő utasításait 
 követve biztosítja a dekorációk beállítását, elkészítését. nyomon kö-
veti azokat a levelezéseket, amelyek az ő feladatait érintik. A  terem 
feldíszítésével hozzájárulnak az előreléptetések és kitüntetések pa-
tetikussá tételéhez. ezáltal a kitüntetett személyek méltó módon 
fogadhatják el a megérdemelt érdemrendeket, mint például: becsü-
letrend és nemzeti érdemrend.81

A távközlési és informatikai iroda82 tervezési, üzemeltetési és 
karbantartási tevékenységeket végez, a köztársasági elnöki hivatal 
területén biztosítja az informatikai szolgáltatás megfelelő műkö-
dését. biztosítja az élysée Palota folyamatos telefonos kapcsolatát 
franciaországban és külföldön is. Az összes telekommunikációs esz-
köz karbantartásáért, fejlesztéséért, felhasználásáért ők a felelősök. 
emellett hozzájárulnak az elnöki hivatal telefon- és televízió hálóza-
tának, termináljainak, a hatékony működéséhez, karbantartásához.83

76 le service de la correspondance présidentielle
77 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/ 
le-service-de-la-correspondance-presidentielle/le-service-de-la-correspondance-
presidentielle.157.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
78 le service des archives et de l’ information documentaire
79 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
des-archives-et-de-l-information-documentaire/le-service-des-archives-et-de-l-in-
formation.156.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
80 le service des décorations
81 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
des-decorations/le-service-des-decorations.159.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
82 le service des télécommunications et de l’ informatique
83 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
des-telecommunications-et-de-l-informatique/le-service-des-telecommunications-
et-de.155.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
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A hadseregnek egy külön orvosi részlege foglalkozik a Palota 
egészségügyi szolgáltatásával. Az egészségügyi szolgáltatás84 orvosi 
ügyeletet nyújtanak az államfőnek és alkalmazottainak az utazások 
ideje alatt.85 A bölcsőde86 1985 óta fogadja három hónapos kortól 
három és fél éves korig a kisgyermekeket, körülbelül 25-30 gyerme-
ket tudnak elhelyezni. itt is szakképzettek dolgoznak. Külön udvar 
is van kialakítva számukra homokozóval és játszótérrel felszerelve.87 

Költségvetés | 2010-ben a parlament 112 533 700,- eurót szavazott 
meg az elnök és a palota összes költségére, ez az összeg 0,18 száza-
lékkal több a tavalyinál.88

A lengyel Köztársasági elnök Hivatala89

Az elnöki hivatal felépítése | Az lengyel elnöki iroda segíti az el-
nököt minden olyan feladata ellátásában, amely az alkotmányon 
és törvényeken alapul. Az elnök egyéb utasításainak is eleget tesz. 
ellátja az elnök és a hivatal fejének titkári és protokolláris szolgál-
tatásait továbbá elkészíti az ütemterveket, előkészíti az üléseket és 
az elnök által és nála tett látogatásokat. Az elnöki iroda koordinálja 
és szervezi az elnök találkozóit, látogatásait bel-illetve külföldön, 
ezenfelül mindazon eseményeket és ünnepségeket, melyeket a pa-
lotában tartanak meg. biztosítja a lengyel „first lady” protokoll 
szolgáltatásait. szervezete az alábbiakból épül fel: elnöki titkársági-, 
elnöki protokoll-, elnöki szervező brigád.90

84 le service médical 
85 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/le-service-
medical/le-service-medical.162.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
86 la crèche
87 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/la-creche/
la-creche.161.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
88 http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-services-de-l-elysee/la-creche/
la-creche.161.html (letöltés ideje: 2010. április 24.)
89 Chancellery (Kancelaria Presydenta rP)
90 http://www.president.pl/en/chancellery/the-presidents-office/ (letöltés ideje: 2010. 
május 7.)
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A Hivatalvezetői iroda91 kezeli az elnök üléseit, látogatásait vala-
mint koordinálja az előadások, találkozók, konferenciák előkészüle-
teit. A hivatal vezetője vagy helyettese együttműködik más hivata-
lok vezetőivel, mint például a szejm92 hivatalával, a szenátussal vagy 
a Minisztertanács elnökével.93

A Jogi és törvényhozási iroda94 készíti el a jogi aktusok terve-
zeteit és bemutatja őket az elnök kezdeményezésére a szejmnek. 
törvényeket analizálnak, és bemutatják őket az elnöknek aláírásra. 
Az alkotmánybírósághoz, az állami törvényszékhez és a szejmhez 
kérvényeket ad be. Útmutatókat készít a nemzetközi szerződések 
ratifikációjához illetve visszavonásához. előírásokat alkot a válasz-
tásokhoz, népszavazásokhoz, összehívja a szenátus és a szejm első 
ülését. A lengyel köztársasági elnök hivatalával kapcsolatos egyéb 
jogi kérdésekkel is foglalkozik.95

Az Alkalmazottakért és Kitüntetésekért felelős iroda96 a szemé-
lyek kitüntetéséhez szükséges dokumentumokat állítja elő. előké-
szíti azokat a dokumentumokat, amelyek a kinevezésekhez, elbo-
csájtásokhoz kellenek. Munkatársai végzik el a professzori, bírói 
jelölésekhez, a vezérkari főnöknek, a fegyveres erők parancsnoka-
inak és tábornokainak, a lengyel nemzeti bank elnökének kineve-
zéséhez előírt kötelező papírmunkát. A lengyel köztársasági elnöki 
hivatalban ez az iroda kezeli a szervezési ügyeket.97

A Külügyi iroda98 a külügyekkel kapcsolatos kérdések elemzéseit 
végzi. Az elnöki hivatalon belül, ha szükséges összehangolja a szer-
vezeti és technikai tevékenységeket. elkészíti a köztársasági elnök, 

91 The office of the Chief of the Chancellery
92 sejm rzeczypospolitej Polskiej, a lengyel Köztársaság szejmje: az országgyűlés 
alsóháza
93 http://www.president.pl/en/chancellery/the-office-of-the-chief-of-the-chancel-
lery/ (letöltés ideje: 2010. május 7.)
94 legal and legislative office
95 http://www.president.pl/en/chancellery/legal-and-legislative-office/ (letöltés ide-
je: 2010. május 7.)
96 staff and Distinctions office
97 http://www.president.pl/en/chancellery/staff-and-distinctions-office/ (letöltés ide-
je: 2010. május 7.)
98 foreign Affairs office
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külügyminiszter esetleg az államtitkár külföldi látogatásainak ter-
vezeteit. Megszervezi a külföldről érkezettek látogatásait és azokat 
a két- vagy többoldalú találkozókat, melyeken az elnök maga is részt 
vesz. Diplomáciai üzeneteket ír, kezeli a külföldi nagykövetek, kö-
vetek megbízóleveleit, irányítja a nagykövetek búcsúlátogatásainak 
lezajlását lengyelországban és más országokban is. Az Alkalmazot-
takért és kitüntetésekért felelős irodával együttműködve elbírálják 
a kitüntetések, rendek, rangok odaítélését, és az ezekre irányuló 
kérelmeket is jóváhagyják. fenntartja a kapcsolatot a külföldi szer-
vekkel, együttműködik az államigazgatási szervekkel, helyi önkor-
mányzatokkal, a nem kormányzati szervezetekkel és más lengyel-
országban akkreditált képviseletekkel.99

A szakértői vélemény- és tanácsadó iroda100 ellátja a tanács-
adási feladatokat és szakértői véleményekkel kapcsolatos elemzé-
sek elkészítéseivel foglalkozik. tudományos, gazdasági, szociális 
konferenciák szervezése révén információkat közvetít a különböző 
politikai- gazdasági helyzetekről. ezen felül kezdeményezi és segíti 
a különböző körök (szociális csoportok és társadalmi szervezetek) 
köztársasági elnöknél tett látogatásait. feladata a hatályos jogsza-
bályok vizsgálata továbbá az illetékes irodák tájékoztatása arról, 
ha jogalkotási tevékenységet szükséges kezdeményezniük bizonyos 
esetekben. ez az iroda szolgáltatja a lengyel köztársasági elnök ta-
nácsadóit, ezenkívül például segíti az államfő találkozóinak, üzleti 
útjainak megszervezését.101

A sajtóiroda102 feladata a nyilvánosság tájékoztatása az elnök 
terveiről és döntéseiről. beszámol az államfőnek arról, hogy a mé-
diában illetve a sajtóban milyen információkat és véleményeket 
közölnek róla. Kezeli a köztársasági elnök, a hivatalvezető, a külügy-
miniszter vagy az államtitkár helyi- és nemzetközi útjain a médiá-

99 http://www.president.pl/en/chancellery/foreign-affairs-office/ (letöltés ideje: 2010. 
május 7.)
100 expert opinion and Advice office 
101 http://www.president.pl/en/chancellery/expert-opinion-and-advice-office/ (le-
töltés ideje: 2010. május 7.)
102 Press office 
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val kapcsolatos elintéznivalókat. ide tartozik: a találkozók, interjúk, 
fényképezések, felvételek megszervezése. Másik feladata a „www.
prezydent.pl” website korszerűsítése és fejlesztése.103

A védnökség és Az elnöki beszédekért felelős irodának104 a fő 
feladata a beszédek és előadások tervezetének megalkotása, továb-
bá intézkedik azon esetekben, amikor az elnök védnökséget vállal, 
vagy valamilyen testületben tiszteletbeli tagságot lát el.105

A társadalmi Kezdeményezésekkel foglalkozó iroda106 tevé-
kenységével az elnök és a társadalom közötti kapcsolatok kezdemé-
nyezéséhez, kezeléséhez járul hozzá. figyelemmel kíséri az emberi 
jogok tiszteletben tartását, koordinálja az együttműködést a nem 
kormányzati szervezetekkel és fejleszti az interkulturális dialógu-
sokat. Az iroda igyekszik ellensúlyozni a lengyel-zsidó kapcsolatok 
sztereotípiáit és őrzi a „lengyel igazságot” a nép között. Célja a 
gyermekeknek és a fiataloknak egyenlő tanulási lehetőségeket nyúj-
tani, támogatni a szociális segéderőket és az önkéntes tevékenysé-
geket, olyan szponzorokat keresni, akik hozzájárulnak a turizmus 
fejlődéséhez, valamint a környezet védelméhez. Az elnöknek továb-
bítja saját véleményét ezekkel az ügyekkel kapcsolatban.107

Az állampolgári leveleket és véleményeket fogadó iroda108 
feladatai közé tartozik a lengyel köztársasági elnök és a társada-
lom közti kapcsolatok irányítása az elnök, a hivatalvezető, esetleg 
a hivatal részére címzett levelek feldolgozása által. A hivatal al-
kalmazottai válaszolnak a levelekre vagy közvetlenül adják át az 
információkat, magyarázatokat és ismertetik az állampolgárokkal 
a tárgyhoz tartozó, hatályos törvényeket, közigazgatási és bírósá-
gi eljárásokat, és elmagyarázzák az elnök hatásköreit. A leveleket 

103 http://www.president.pl/en/chancellery/press-office/ (letöltés ideje: 2010. 
 május 7.)
104 Patronages and Presidential speeches office 
105 http://www.president.pl/en/chancellery/patronages-and-presidential-speech-
es-office/ (letöltés ideje: 2010. május 7.)
106 social initiatives office 
107 http://www.president.pl/en/chancellery/social-initiatives-office/ (letöltés ideje: 
2010. május 7.)
108 Citizen letters and opinions office
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tartalmilag elemzik, és az elemzések eredményeit bemutatják a 
hivatalvezetőnek.109

Az állampolgársági és Kegyelmezési Ügyekért felelős iroda110 
az elnök olyan feladatait támogatja, mint például az állampolgárság 
megadása, visszavonása és foglalkozik az elnök kegyelemadási jogá-
nak gyakorlatával is.111

A Kulturális, tudományos és nemzeti Örökségvédelmi iroda112  
feladatai közé sorolható a tudományos és művészi körökkel való 
kontaktus fenntartása az ország határain belül és kívül egyaránt. 
Megszervezi a művészek és a tudósok elnökkel való találkozásait. 
Jótékony aktivitásokat kezdeményeznek a veteránoknak, a kultúra-, 
nemzeti örökségvédelem- és a tudomány érdekében. ez az iroda a 
megbízott a különböző társadalmi csoportokkal, mint például a 
„tudományos viták és szemináriumi tevékenységek csoportjával”, 
a „veteránok tanácsával”, és az „oktatási és tudományos Kutatási 
csoporttal” való kialakított kapcsolatok ápolásáért.113

A Pénzügyi iroda114 kezeli és irányítja az egész hivatal pénzügye-
it és a könyvelését, beszámolóit. szintén ők készítik a köztársasági 
elnöki hivatal költségvetésének pénzügyi terveit és projektjeit. Ke-
zelik a hivatal bevételeit és költségeit. irányítják a nemzetbizton-
sági Hivatal pénzügyeit is, és támogatják a Krakkói Műemlékek 
nemzeti Alapját.115

A belső ellenőrzési és felügyeleti iroda116 felelős a belső ellen-
őrzés elvégzéséért. fő kötelezettsége a hivatal szervezeti egysége-

109 http://www.president.pl/en/chancellery/social-initiatives-office/ (letöltés ideje: 
2010. május 7.)
110 Citizenship and reprieve office 
111 http://www.president.pl/en/chancellery/citizenship-and-reprieve-office/ 
 (letöltés ideje: 2010. május 7.)
112 Culture, science and national Heritage office 
113 http://www.president.pl/en/chancellery/culture-science-and-national- 
heritage-office/ (letöltés ideje: 2010. május 7.)
114 financial office
115 http://www.president.pl/en/chancellery/financial-office/ (letöltés ideje: 2010. 
május 7.)
116 internal Audit and inspection office 
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in és a hivatal segédvállalatain belüli ellenőrzés megtervezése és 
végrehajtása.117

Az Adminisztratív iroda118 biztosítja a hivatal technológiai és 
információs szolgáltatásait. fejleszti az információs és technológiai 
rendszereket, a biztonsági rendszereket. Gondoskodik arról, hogy 
az információs és kommunikációs rendszerek mindig rendelkezés-
re álljanak és biztonságosan működjenek. Megtervezi a szükséges 
beruházásokat és a karbantartási munkákat a hivatal területén. 
Megállapodik az árajánlatokról az állami közbeszerzési hivatallal, 
a hivatal segédvállalataival és a nemzetbiztonsági Hivatallal. Kezeli 
a hivatal eszközeit; nyilvántartást, leltározást, selejtezést, értékesí-
tést készít elő, és bonyolít le. ő felügyeli a hivatalban a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági rendelkezések betartását.119

Aktuális elemzéseket elkészítő team120 teendői közé tartozik az 
információgyűjtés és a folyamatos ellenőrzés. A nemzetközi informá-
ciókat, gazdasági és politikai helyzeteket, különösen a lengyel köztár-
sasági elnök alkotmányos jogainak területén elemzi és összefoglalja.121

Költségvetés | A lengyel államfő hivatalának működésére az állami 
költségvetés tekintélyes összeget, 2010-re 158 485 millió zloty-t (kb. 
10 milliárd ft-ot) irányzott elő.122

117 http://www.president.pl/en/chancellery/internal-audit-and-inspection-office/ 
(letöltés ideje: 2010. május 7.) 
118 Administration office 
119 http://www.president.pl/en/chancellery/administration-office/ (letöltés ideje: 
2010. május 7.)
120 Current Analyses team 
121 http://www.president.pl/en/chancellery/current-analyses-team/ (letöltés ideje: 
2010. május 7.)
122 http://isap.sejm.gov.pl/Detailsservlet?id=WDU20100190102 (letöltés ideje: 
2010. október 19.), „tekst ogłoszony”, 27. o. egyébként az összeg kb. 1 millió zlotyval 
csökkent 2009. évi előirányzathoz képest, ld. http://isap.sejm.gov.pl/Detailsservlet?i
d=WDU20090100058 (letöltés ideje: 2010. október 19.)
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A magyar Köztársasági elnöki Hivatal

A Köztársasági elnöki Hivatal jogállását törvényi szinten a 2000. 
évi XXXiX. törvény123 szabályozza. A Köztársasági elnököt felada-
tainak ellátásában a Köztársasági elnöki Hivatal segíti.124 „A hiva-
tal az államfő munkaszervezete.”125 A törvény értelmében a Hiva-
tal szervezeti és Működési szabályzatát a Hivatal vezetője állapítja 
meg, és a köztársasági elnök hagyja jóvá.126 ezen felhatalmazás alap-
ján született a 70/2009. (vi. 11.) Ke határozat, valamint 228/2010. 
(iX. 17.) Ke határozat. 

A Köztársasági elnöki Hivatal szakmai segítséget biztosít az el-
nöknek, formális összeköttetést tart a közjogi méltóságokkal, hi-
vatalos hatóságokkal. ellátja a Köztársasági elnökség gazdálkodá-
si, működési, általános igazgatási feladatait, emellett közszolgálati 
ügyeinek intézését. előkészíti és megszervezi a Köztársasági elnök 
hivatalos belföldi és külföldi programjait. Közreműködik a hivatalos 
szerveket, médiát, állampolgárokat érintő hivatalos kapcsolattar-
tásban, tájékoztatásban. Garantálja a személyes adatok, az állami és 
szolgálati titkok védelmét, szolgáltatja a közérdekű adatokat és üze-
melteti a Köztársasági elnöki Hivatal honlapját. Megoldja a sándor-
palota kezelésével és karbantartásával járó teendőket. részt vesz jog-
szabályoknak megfelelően a volt elnök lakásának gondozásában, és a 
törvény értelmében kétfős titkárságot üzemeltet a volt köztársasági 
elnök számára. A Köztársasági elnöki Hivatal nem vállalkozik.127

2010. május 29-én kormányváltásra, június 29-én új köztársa-
sági elnök választására is sor került. sólyom lászló utódja schmitt 
Pál lett. nem csak az államfő személye változott meg, hanem az őt 

123 2000. évi XXXiX. törvény a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az ország-
gyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a legfelsőbb bíróság elnöke tisztelet-
díjáról és juttatásairól.
124 2000. évi XXXiX. törvény 10. § (1) bekezdés
125 végh Miklós (szerk.): A Köztársasági Elnöki Hivatal évkönyve, 2002. budapest, 
Köztársaság elnöki Hivatal, 2003. 69. o. 
126 2000. évi XXXiX. törvény 10. § (2) bekezdés
127 http://www.keh.hu/keh.html (letöltés ideje: 2010. március 17., megjegyzem 
ezek a régebbi tartalmak már nem elérhetők)
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támogató hivatal szisztémája is. A Köztársasági elnöki Hivatal (a 
továbbiakban: KeH) más felépítéssel szolgálja tovább az államfőt. 
A KeH alkalmazottainak megközelítőleg 90 százalékát felmentették 
vagy másik közigazgatási szervhez helyezték át. A Köztársasági elnö-
ki Hivatal új munkatársai ténylegesen augusztus hatodikától kezd-
ték meg munkájukat.128 Az „elnök embereinek” cseréjére nem csak 
a mostani államfőváltáskor volt példa. 2000. augusztus 4-én meg-
választott Mádl ferenc is csak egy harmadát tartotta meg a Göncz 
 árpád ciklusában is dolgozóknak, tehát hasonló mértékű alkalma-
zott-csere zajlott le akkor, mint tavaly.129 Mádl ferenc 2005. augusz-
tus ötödikén adta át hivatalát sólyom lászlónak. sólyom lászló 
azonban a KeH addigi alkalmazottainak nagy részét megtartotta. 

A következőkben szeretném bemutatni sólyom lászló irányítása 
alatt működő hivatal felépítését, munkáját majd mindezt összeha-
sonlítani a jelenlegi átstrukturált Köztársasági elnöki Hivatallal. 
véleményem szerint így jobban átláthatjuk a változások irányát és 
így könnyebben állást foglalhatunk amellett, hogy melyik hivatali 
rendszert tartjuk hatékonyabbnak, logikusabban felépítettnek. 

Szervezeti felépítés az újrastrukturálás előtt | A köztársasági elnök 
irányítása mellett a Köztársasági elnöki Hivatalt a hivatalvezető és 
a hivatalvezető helyettese vezeti.130 A köztársasági elnök nevezi ki 
és menti fel a Hivatal vezetőjét és vezető-helyettesét.131 A Hivatal 
szakmai vezetője a hivatalvezető, aki szervezi és irányítja az egész 
Hivatal tevékenységét.132 „A Hivatal szervezeti és Működési sza-
bályzatát a hivatal vezetője állapítja meg, és a köztársasági elnök 
hagyja jóvá.”133 előkészíti és kiadmányozza a hivatal működésére 

128 http://www.origo.hu/itthon/20100802-elkuldik-a-koztarsasagi-elnoki-hivatal-
munkatarsainak-csaknem-90-szazalekat.html (letöltés ideje: 2010. augusztus 03.)
129 Paczolay Péter: váltás a Köztársasági elnöki Hivatalban. in: Kurtán sándor – 
sándor Péter – vass lászló (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2000-ről. buda-
pest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2001. 289. o.
130 http://www.keh.hu/hivatalvezeto.html (letöltés ideje: 2010. március 17.)
131 2000. évi XXXiX. törvény 10. § (3) bekezdés
132 végh, 2003. i. m. 70. o.
133 2000. évi XXXiX. törvény 10. § (2) bekezdés
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vonatkozó belső szabályzatokat, és előterjeszti a hivatal éves költ-
ségvetését az országgyűlésnek, majd gondoskodik annak végrehaj-
tásáról. ő az elnök bizalmasa és legközvetlenebb kollégája.134 ellátja 
a hivatal gazdálkodását, számvitelét, könyvelését, bérszámfejtését 
érintő feladatokat, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A hivatalve-
zető más, az ügykörébe tartozó kötelességeknek is eleget tesz, ezek 
mellett még azokat a feladatokat is ellátja, amelyekkel a köztársasági 
elnök megbízza. Munkáját az alatta álló titkárság segíti.135

A hivatalvezető-helyettes a hivatalvezető általános helyettese.  
A hivatalvezető akadályoztatása esetén ellátja a hivatalvezető fel-
adatkörébe tartozó tevékenységeket, továbbá teendői közé tartozik 
az alkotmányjogi feladatok koordinálása is. 

A központi titkárság munkája főként pénzügyi-költségvetési és 
igazgatási jellegű. vezetője szignálja a Köztársasági elnöki Hivatal-
ba érkező összes iratot és dokumentumot – ebből következik, hogy 
alárendeltségében működik az iktatóiroda. ő látja el a működtetés-
sel kapcsolatos feladatokat, és alatta munkálkodik a főkönyvelő, a 
pénzügyi munkatárs és az informatikus is.136

Az elnöki titkárság a köztársasági elnök mellett működik, az állam-
fő felügyelete alatt a hivatalvezető vezeti. részt vesz az elnöki kapcso-
lattartásban, egyezteti a köztársasági elnök programjait, összegyűjti a 
főosztályok ezzel kapcsolatos ajánlatait, és összeállítja az időbeosztá-
sát, elintéznivalóit. fogadja a bejövő felkéréseket, invitálásokat, a hi-
vatalvezetővel valamint a stratégiai és Kommunikációs főosztállyal 
együtt részt vesz a beérkező belföldi programjavaslatok és felkérések 
szűrésében, a meghívásokra adandó válaszlevelek megírásában.137

Főosztályok Sólyom László ciklusa alatt | Az Alkotmányügyi és 
Jogi főosztály elsősorban az államfőt az Alkotmányban megneve-
zett jogköreinek gyakorlásában segíti. A hivatalvezető-helyettessel 
szorosan együttműködik. szignifikáns szerepet játszik az alkot-

134 végh, 2003. i. m. 70. o.
135 http://www.keh.hu/hivatalvezeto.html (letöltés ideje: 2010. március 17.)
136 végh, 2003. i. m. 70. o.
137 http://www.keh.hu/elnoki_titkarsag.html (letöltés ideje: 2010. március 17.)
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mányosság és a köztársasági elnök semlegességének közjogi érvé-
nyesítésében. Követi az országgyűlés munkáját, gondoskodik a 
törvénytervezetek előkészítéséről. (Göncz árpád óta még egyetlen 
elnök sem élt törvénykezdeményezési jogával.) Alkotmányossági 
szemszögből véleményezi az elfogadott törvényeket. Alkotmányos 
aggály esetén az Alkotmánybírósághoz megküldendő elnöki vé-
leményezést is előkészíti. (államfői hivatala alatt sólyom lászló 
küldte a legtöbb törvényt az Alkotmánybíróság elé.) Gondoskodik 
a törvények kihirdetéséről. Megválaszolja a jogi habitusú panaszos 
leveleket.138 törvényességi nézőpontból megvizsgálja és aláírásra 
előkészíti az államfő hatáskörébe tartozó állampolgársági, kegyel-
mi, kinevezési, felmentési, kitüntetési határozatokat.139 

A Katonai főosztály feladata az államfő – mint a fegyveres erők 
főparancsnoka – részére a feladatai ellátásához szükséges informá-
ciók átadása, elemzések végzése, egyeztető megbeszélések előkészí-
tése. Kapcsolatot tart az országgyűlés Honvédelmi bizottságával, 
folyamatosan szemmel tartja hazánk védelmi-igazgatási rendszeré-
nek fejlődését, ezen belül nagy figyelmet szentel a haderőreform elő-
rehaladására. szervezi a köztársasági elnök látogatásait a fegyveres 
erők egységeinél továbbá honvédelmi témájú levelezést folytat.140 
szükségállapot kihirdetésekor részt vesz a Magyar Honvédségre vo-
natkozó intézkedések előkészítésében. Követi a honvédelmi tárgyú 
jogalkotást és ellátja a katonai protokolláris feladatokat.141

A Külügyi főosztály az Alkotmányban szabályozott és nevesí-
tett jogkörei közül segíti azok gyakorlását, amelyek esetén a köz-
társasági elnök képviseli hazánkat, a Magyar Köztársaság nevében 
nemzetközi szerződéseket köt, fogadja a nagyköveteket és követe-
ket. előkészíti, irányítja az elnök külügyi és diplomáciai feladatai-
nak végrehajtását. fenntartja a kapcsolatot a diplomáciai testület 
tagjaival, más országok államfői hivatalának külügyi osztályával.142  

138 végh, 2003. i. m. 70- 71. o. 
139 http://www.keh.hu/alkotmanyugyi_es_jogi_foosztaly.html (letöltés ideje: 
2010. március 17.)
140 végh, 2003. i. m. 72-73. o. 
141 http://www.keh.hu/katonai_foosztaly.html (letöltés ideje: 2010. március 17.)
142 végh, 2003. i. m. 71. o. 
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A főosztály vezetője a köztársasági elnök külpolitikai főtanácsadója. 
A Protokoll főosztállyal együttműködve benyújtja a hivatalveze-
tőnek az államfő diplomáciai találkozóinak belföldi megvalósítási 
tervét. A stratégiai és Kommunikációs főosztállyal együtt a hatá-
ron túli magyarsággal kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak. A köz-
társasági elnök vagy a hivatal részére érkezett levelekre válaszokat 
ír, valamint gondoskodik a hivatalba érkezett idegen nyelvű levelek, 
anyagok fordításáról.143

A Protokoll főosztály az elnök közszerepléseinek zavarmentes 
lebonyolításáért felelős, ellátja a különböző programok szervezé-
sével kapcsolatos teendőket. Az államfői tisztéghez megfelelő és 
méltó körülményeket teremt a nemzeti és állami ünnepeken, a ki-
emelt fontosságú rendezvényeken, emellett gondoskodik protokol-
láris kíséretről. A kitüntetések átadását megszervezi és a kitüntetett 
személyek nyilvántartását vezeti. előkészíti és megszervezi a sán-
dor-palotában és a külső helyszíneken zajló programokat. Gondos-
kodik a megrendelők és meghívók kézbesítéséről, a belső rendezvé-
nyek megfelelő technikai lebonyolításáról. Összedolgozik az elnöki 
 titkársággal, a programban érintett főosztályokkal, külső szervek-
kel és a Köztársasági őrezreddel. Külföldön tartandó rendezvények 
és találkozók előkészítésében is fontos szerepet játszik a Külügyi 
főosztállyal és a Külügyminisztérium Protokoll főosztályával egy-
aránt. ők hangolják össze az államfői ajándékozást és szerzik be 
az ajándéktárgyakat. Az Alkotmányügyi és Jogi főosztállyal ellát-
ja a kitüntetések átadásával összefüggő törvényi kötelezettségeket.  
elkészítteti és beszerzi a Kossuth- és széchenyi-díjakat, továbbá az 
állami kitüntetéseket. Megszervezi az átadási ünnepségeket, gon-
doskodik a kitüntetési okmányok és díszokiratok megírattatásáról.  
Az Üzemeltetéssel egyetemlegesen vezeti és kezeli a kitüntetési rak-
tárt. Az osztály vezetője a protokollfőnök.144

A stratégiai és Kommunikációs főosztály politikai tanácsadói és 
lemzői teendőket lát el. Kidolgozza a köztársasági elnök és hivatala 
kommunikációs stratégiáját. felel a köztársasági elnök tömegkommu-

143 http://www.keh.hu/kulugyi_foosztaly.html (letöltés ideje: 2010. március 17.)
144 http://www.keh.hu/protokoll_foosztaly.html (letöltés ideje: 2010. március 17.)
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nikációs eszközökben való megjelentetésért, a sajtóközlemények hír-
közlő és sajtószervekhez történő továbbításáért, sajtófigyelésért, archi-
válásért és a hivatal honlapjának gondozásáért. stratégiai és politikai 
téren szakmai segítséget nyújt a köztársasági elnöknek politikai tevé-
kenysége gyakorlásához, vizsgálja az adott politikai döntésre várható 
reakciókat. szűri a bejövő belföldi javaslattételeket és a szükséges hát-
téranyagok, tartalmi anyagok beszerzésében segítséget nyújt. A proto-
koll főosztállyal együtt véglegesíti a belföldi rendezvények ütemtervét. 
Az elnöki titkársággal együttműködve a köztársasági elnök beszéde-
inek, üdvözlő üzeneteinek, nyilatkozatainak, leveleinek megírásában 
és megszerkesztésében segédkezik, javaslatot tesz a szövegek, beszé-
dek tematikájára, szerkezeti felépítésére. A hivatalvezetőnek javasolja 
a különböző szakértők, kutatóintézetek, szakmai műhelyek bevoná-
sát egyes elemzések elkészítése érdekében. nyomon követi az államfő 
és hivatala szempontjából fontos, lényeges és meghatározó politikai 
eseményeket és a köztársasági elnök által megtett intézkedésekre, be-
szédekre való reagálást. Kapcsolatot tart az állami tisztségviselőkkel, 
politikai pártokkal és a társadalmi szervezetekkel. A Külügyi főosztály 
mellett közreműködik a határon túli magyarsággal kapcsolatos ügyek 
intézésében. sajtóval és kommunikációval kapcsolatos tevékenységei 
révén közreműködik a kommunikációs stratégia kidolgozásában. elő-
nyösen formálja a köztársasági elnök nyilvános megjelenéseit. Követi 
az elnök utasításait, elgondolásait a médiumokon, interneten keresz-
tül megjelenítendő információ áramlásakor. Az osztály gondoskodik 
a köztársasági elnök és hivatala tevékenységeinek megjelenítéséről a 
hazai is külföldi tömegkommunikációs eszközökben továbbá mind-
ezen adatokat eljuttatja az adott sajtószervekhez. A médián keresztül 
magyarázza és elemzi a köztársasági elnök döntéseit, politikai tevé-
kenységét. reagál a sajtó-megkeresésekre, tájékoztatja a szerkesztősé-
geket a köztársasági elnök aktuális programjáról. szervezi és felügyeli 
a köztársasági elnök, illetve a hivatal alkalmazottai által adott interjú-
kat, nyilatkozatokat. napi sajtószemlét készít, összegyűjti az államfőt 
érintő híradásokat, publikációkat.145

145 http://www.keh.hu/strategiai_es_kommunikacios_foosztaly.html (letöltés ide-
je: 2010. március 17.)
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Az Üzemeltetéssel kapcsolatos teendők hat főbb területre oszthatók: 
informatikai ellátás; pénzügyek és gazdálkodás; humánpolitika; irattára-
zás; fenntartás és üzemeltetés; gépkocsi vezetői ellátás és kézbesítés. (a) 
Üzemelteti és fejleszti a hivatal informatikai és távközlési infrastruktú-
ráját, biztosítja a távmunkához a megfelelő rendszert. szakmai ellenőr-
zést végez a szerződött partnerek felett. együttműködik a hatóságokkal, 
partnerekkel és egyéb szakmai szervezetekkel. Képviseli a hivatalt az ál-
lamigazgatási szervekben az informatika, a távközlés, és az elektronikus 
biztonság területén. évente informatikai fejlesztési projekteket készít, me-
lyeket jóváhagyásra a hivatalvezetőnek kell bemutatnia. frissíti a hivatal 
info-kommunikációs szabályzatainak rendszerét. Korszerűsített nyilván-
tartást vezet a szoftver-licencekről, kézikönyvekről és segíti az alkalma-
zottak napi munkavégzését. (b) A vagyon használatával, hasznosításával, 
készpénzkezelésekkel, könyvvezetéssel és beszámolással foglalkozik. 
A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítéséért felelős. Ke-
zeli a bankszámlákat, adatokat szolgáltat a kincstári törzskönyvi nyilván-
tartásnak. vezeti a főkönyvi könyvelést és a pénzforgalmi nyilvántartáso-
kat. Kincstári vagyoni igazgatóság felé teljesíti az előírt adatszolgáltatást. 
ő állítja össze a hivatal költségvetési tervezetét. további pénztári és banki, 
valamint adatszolgáltatási feladatokat lát el. Megírja a gazdálkodásról szó-
ló jelentéseket és a zárszámadás dokumentumait. ő a megbízott az éves 
vagyongazdálkodási terv elkészítéséért. (c) személy- és munkaügyi felada-
tok körében vezeti a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos jegyzéke-
ket valamint a bérszámfejtést. (d) Működteti a hivatal levéltárát, átveszi a 
hivatalba beérkező postai, futárpostai küldeményeket majd továbbítja az 
iratokat a megfelelő osztályokhoz. A határozati javaslatokkal kapcsolatos 
teendőkért is felelős. végrehajtja az iratok selejtezését és gondoskodik az 
iratok minősített kezeléséről és védelméről. (e) Karbantartói, fenntartói 
üzemeltetési munkálatokat folytat az egész sándor-palota területén. Ösz-
szeköttetésben áll a külső szolgáltatókkal és a szerződéses partnerekkel. 
A köztársasági elnöki rezidencia tökéletes állapotban tartásáért kezeske-
dik. (f) lebonyolítja a gépkocsivezetői, futár, kézbesítési munkálatokat. 
A gépjármű állományt karbantartja, és ápolja a kapcsolatot a szervizt el-
látó vállalattal.146

146 http://www.keh.hu/protokoll_foosztaly.html (letöltés ideje: 2010. március 17.)
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A KEH szervezete Schmitt Pál hivatala idején | A köztársasági elnököt 
munkájában most három egymással mellérendeltségi kapcsolatban 
álló „hivatal” segíti. eddig, mint láttuk, főosztályok látták el ugyan-
ezeket a feladatokat. A jelenlegi rendszerben ez a három hivatal: a Jogi, 
Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatal, a társadalmi Kapcsolatok 
Hivatala és a Külügyi Hivatal. Minden egyes hivatal élén egy-egy hi-
vatalvezető áll. idáig összesen egy hivatalvezető dolgozott, ő koordi-
nálta az egész Hivatal munkáját. A három fő hivatalban főosztályok 
illetve osztályok is működnek. ezek a szervezeti egységek az egyes 
hivataloknál nem önállók. A Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási 
Hivatal alatt tevékenykedik a Jogi főosztály és a felterjesztési osz-
tály. A társadalmi Kapcsolatok Hivatalát feladata ellátásában a sajtó 
és szervezési osztály segíti. A Külügyi Hivatalt két osztály támogatja: 
a Magyar Kapcsolatok és Parlamenti Ügyek osztálya valamint a Dip-
lomáciai és Protokoll osztály. Az államfői Hivatalnak ezenfelül még 
két önálló szervezeti egysége is van: az elnöki titkárság és a Honvé-
delmi főosztály. vezetőik a köztársasági elnöknek alárendelten irá-
nyítják az előbb említett szervezeti blokkokat. Ahogy a hivatalvezetőt 
sólyom lászló idején, a mostani három hivatalvezetőt is az államfő 
nevezi ki és hívja vissza. A hivatalvezetők államtitkári ranggal rendel-
keznek, és államtitkári javadalmazást kapnak. 

A Hivatalvezető-helyettes domináns szerepet kap az egész hi-
vatal munkáját illetően. számos feladatért felelős, munkáltatói jo-
gokat is gyakorol. én úgy látom, hogy hasonló szereppel ruházták 
fel, mint az előző felépítésben tevékenykedő hivatalvezetőt, csak 
lényegesen hangsúlyosabb funkciót tölt be. Az önálló- és nem ön-
álló szervezeti egységekben kötelezettségvállalás szempontjából 
gyakorolja az adott szervezeti részlegek vezetőinek indítványozásá-
ra a kinevezést illetve a felmentést. ő a KeH általános képviselője. 
vezeti az államfői hivatalt, mint költségvetési szervet. Pénzügyi, 
költségvetési ellenőrzéskor jóváhagyja a függetlenített belső ellenőr 
revíziós tervezetét. Amennyiben külső felülvizsgálatra is sor kerül, 
a Hivatalvezető-helyettes veszi át a külső revizor megbízólevelét. 
A teljes Hivatalt érintő ügyekben is eljár. A Jogi, Alkotmányossági 
és Közigazgatási Hivatalvezetővel megjelenteti többek közt a belső 
szabályzatokat, utasításokat. Az ő irányítása alatt tevékenykedik a 
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Gazdasági vezető, valamint irányítása alatt áll a Gazdálkodás és az 
Üzemeltetés. Akadályoztatása esetén a köztársasági elnök vagy az 
általa kijelölt Hivatalvezető helyettesíti. 

Az elnöki Kabinet is újdonság a Köztársasági elnöki Hivatal szer-
vezetében. ez a részleg az általános, kölcsönös tájékoztatást valósítja 
meg a hivatalvezetők, a hivatalvezető-helyettes, a nemzetpolitikai 
főtanácsadó illetve a főosztályvezetők között. Az értekezleteken 
meghatározzák az aktuális teendőket. A nemzetpolitikai főtanács-
adó az államfő közvetlen munkatársa, ő informálja az elnököt az 
aktuális nemzetpolitikai helyzetről. nemzetpolitikai irányelveket 
alkot, és ezeket harmonizálja az állami szervekkel, egyházakkal és a 
határon túli magyar szervezetekkel. A parlamenti Köztársasági el-
nöki irodában dolgozik, munkájában a Magyar Kapcsolatok és par-
lamenti ügyek titkársága segíti. A vezetői tanácskozásokat maga a 
Köztársasági elnök hívja össze, vezeti le. ezeken az értekezleteken a 
fent említett tagok és további meghívottak vehetnek részt. 

A Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatal feladatai 
alapvetően nem változtak. viszont kiegészültek közigazgatási kö-
telezettségekkel. Például a közigazgatási szerveket érintő eljárá-
sok érdekében összeköttetésben áll többek közt a Kormánnyal, 
 országgyűléssel, az Alkotmánybírósággal, legfelsőbb bírósággal, a  
legfőbb Ügyészséggel, az országgyűlési biztos Hivatallal, az állami 
számvevőszékkel, a médiahatósággal, sőt az önkormányzatokkal is. 
A Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetője 
ellátja a titokvédelmi főfelügyelő teendőit. A titokvédelmi felügyelő 
az 1995. évi lXv. törvény 22. §-a értelmében a betekintők névjegy-
zékét állítja össze. évente jegyzőkönyvet készít, továbbá ellenőrzi 
a titokvédelmi rendelkezések betartását. A hivatal foglalkozik a 
KeH polgári jogi szerződéseivel, közbeszerzési ügyeivel, jogi kép-
viseletével. saját titkársággal rendelkezik. Hivatalvezetőjét szükség 
esetén hivatala egyik köztisztviselője helyettesíti. A Jogi főosztály 
segít koordinálni hivatala elintéznivalóit és értékeli a felterjesztési 
osztályon előkészített ügyiratokat. A Hivatalvezető nevében tartja 
a kapcsolatot ez előbb felsorolt hivatalos szervekkel. A felterjesztési 
osztálynak előkészítő rendeltetése van. 
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A társadalmi Kapcsolatok Hivatala a 2010-ig fennálló Protokoll 
főosztály illetve a stratégiai és Kommunikációs főosztály tevékeny-
ségi körét kapta meg. Hivatalvezetője a másik két hivatalvezetővel 
együtt dolgozza ki az államfői hivatal nyilatkozati rendtartását. 
Meglátásom szerint ez a nyilatkozati rendtartás az egységes profil 
kialakítását tartalmazhatja valamint annak meghatározását, hogy 
egy adott ügyben kinek van joga nyilatkozni. itt is titkárság segíti a 
Hivatalvezető munkáját és szintén hivatalának egy köztisztviselője 
helyettesítheti. A sajtó és szervezési osztály operatív, elemző, és ér-
tékelő feladatkört teljesít. 

A Külügyi Hivatal a régi Külügyi főosztállyal egyezik meg. szig-
nifikáns differenciálódás ez esetben nem figyelhető meg. A hivatal-
vezetőt ugyancsak titkárság támogatja. Módosításnak tekinthető 
az, hogy a Külügyminisztériummal létrehozott megegyezés értel-
mében figyelemmel kíséri a Köztársasági elnöki Hivatal államfői 
Protokoll keretének kezelését.147

 ez az összeg a Külügyminisztérium 2010. évi költségvetésében 
197, 2 millió forintra rúg. Az államfő külföldi programjait, magas 
rangú fogadásait emellett egyéb rendezvényeit finanszírozzák eb-
ből az összegből.148 Hivatalvezetőt akadályoztatása esetén Hivatala 
egyik köztisztviselője képviseli. 

A Magyar Kapcsolatok és Parlamenti Ügyek osztálya kihangsú-
lyozottan a nemzetpolitikai főtanácsadót patronálja. ápolja a kap-
csolatot a határon túli magyarsággal, belföldi civil szervezetekkel, 
egyházakkal. A Köztársasági elnök parlamenti rendezvényeinek 
helyszínét biztosítja. A Diplomáciai és Protokoll osztály kimondot-
tan a külügyi programokért felelős. 

A Gazdálkodás és Üzemeltetés feladatkörei ugyanazok ma-
radtak. Pénzügyek és gazdálkodás terén plusz felelősséget vállal 
a korábbiakhoz képest a Hivatal gazdálkodásáért, számviteléért, 
könyveléséért, bérszámfejtéséért. továbbá ellátja a sándor-palota 

147 http://www.keh.hu/strategiai_es_kommunikacios_foosztaly.html (letöltés ide-
je: 2010. március 17.)
148 http://www.keh.hu/strategiai_es_kommunikacios_foosztaly.html (letöltés ide-
je: 2010. március 17.)



308 M o l n á r  A l b e r t i n A

kezelésével és fenntartásával kapcsolatos tennivalókat. Kezeli a volt 
köztársasági elnök szolgálati lakását mindemellett gondoskodik a 
költségvetés jogszerű végrehajtásáról. Humánpolitika területén új 
feladata lett a közszolgálati és munkavégzésre szóló megbízási jog-
viszonnyal kontaktusban álló humánpolitikai kötelességek ellátása. 
Az informatikai ellátást érintően nem történt átalakulás, bővítés. 
Az irattárazásnál csak egy feladatkörrel bővült a lista, mégpedig 
egy kapcsolattartási kötelezettséggel azokkal a hatóságokkal illetve 
szervekkel, amelyek a sándor-palota és a Köztársasági elnöki rezi-
dencia védelmét szolgálják. A gépkocsivezetői ellátás és kézbesítés 
esetén változatlanok maradtak a teendők. A Katonai főosztály csak 
a nevében alakult át Honvédelmi főosztállyá.

A köztársasági elnök, a hivatalok és a volt köztársasági elnök mel-
lett titkárságok funkcionálnak. A jelenlegi elnöki titkárság azonos a 
régivel. A hivatalok titkárságai az eddigi Hivatalvezető-titkárságnak 
felelnek meg. A volt köztársasági elnökök titkársága sem változott.149 

Az átalakulás rövid értékelése | Alapvetően egyet értek azzal, hogy 
az államfők általában a saját maguk által kiválasztott embereket 
helyezik munkába a saját stábjukban. fontos, hogy az ott dolgozók 
szorosan, kooperatívan tudjanak munkálkodni. Azonban lényeges 
lenne az is, ha először felmérnék az előző elnök ciklusa alatt tevé-
kenykedő alkalmazottak kompetenciáit is, hiszen lehet, hogy érté-
kes munkaerőre tehetnek szert. ez a fentebb említett váltásokkor 
meg is történhetett, hisz egyik esetben sem cserélték le az államfői 
apparátus összes tagját.

igyekeztem átlátható elemzést nyújtani a két egymást követő ál-
lamfő hivatalának felépítésével kapcsolatban. én úgy látom, hogy 
a sólyom lászló alatt működő köztársasági elnöki hivatal felépíté-
se sokkal logikusabb és átláthatóbb, mint a 2010-ben átstrukturált 
változat. Kutatásom során kiderült, hogy lényegbeli változás ennek 
ellenére nem történt, csak három fő hivatal munkájába besűrítették 
az ez idáig fennálló főosztályokat. Mindazonáltal ésszerűnek tar-

149 http://www.keh.hu/strategiai_es_kommunikacios_foosztaly.html (letöltés ide-
je: 2010. március 17.)
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tom, hogy különálló főosztályként megtartották az immár Honvé-
delmi főosztálynak elnevezett szervezeti egységet.

Költségvetés | A 2009. évi CXXX. törvény 1. számú mellékletéből 
kiderül, hogy a magyar államfői hivatal 1,8 milliárd forinttal ren-
delkezhet.

ÖsszeGzés

A kormányzati rendszerekről szóló bevezetésben áttekintettem az 
elemzett országok modell-értékét: németországot, franciaországot, 
lengyelországot és hazánkat különféle kormányforma-típusokba 
javasoltam sorolni. bemutattam egy-egy európai ország köztársa-
sági elnökeinek alkotmányos jogait és az ő munkájukat támogató 
hivatalok felépítését, működését. ezáltal rálátást nyerhettünk az 
egyes nemzeti variációkra. ezt követően összefoglalom kutatásom 
eredményeit, tapasztalatait.

Hozzáférés a (közérdekű) adatokhoz

Korántsem egyszerű forrásokat találni a különböző hivatalok felépí-
tésének szemléltetéséhez (még nemzeti nyelven sem), illetve besze-
rezni ezeket a közérdekű információkat. egyes országok hivatalos 
honlapjain nagyon érthetően és világosan ábrázolják a köztársasági 
elnök hivatalának működését, de előfordult az is, hogy egy-egy ál-
lammal kapcsolatban szinte semmilyen információhoz sem lehet 
hozzájutni. nincs kiépítve mindenhol e közérdekű információkról 
való tájékoztatás, az érdeklődő (állam)polgárok csak kisebb-nagyobb 
kutatómunka árán jutnak adatokhoz. Például az olasz vagy az osztrák 
honlapon csak az egyes szervezeti egységek nevei voltak felsorolva, 
tevékenységi körük azonban nem lett kifejtve. A szerkezeti felépíté-
sekről ábrát csak a magyar és a német weblapon találtam. be szeret-
tem volna mutatni az egyes hivatalok dolgozóinak létszámát is, hogy 
ez is egy összehasonlítási alap lehessen, de egyedül csak a német szö-
vetségi elnöki Hivatalnál találtam számszerűsíthető adatokat.
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A hivatalok szervezeti felépítése 

Az elemzett külföldi országokban jelentősen nem tér el a hivata-
lok felépítése, sok esetben fedeztem fel azonos feladatköröket ellátó 
osztályokat, irodákat. némely egységek nevei nagyon hasonlítanak 
egymásra. természetszerűleg minden említett országban működik 
például a sajtóügyekkel foglalkozó iroda vagy az adminisztrációs 
osztály. Markánsan jelennek meg az államfő protokoll-funkcióját 
támogató, valamint a külügyi/diplomáciai jellegű hivatali egységek.

A hivatal és az államfői hatalom összefüggése

feltételeztem, hogy minél nagyobb egy államfő hatalma az adott 
országban, annál nagyobb kiterjedésű hivatal áll a szolgálatára. erre 
következtethetünk az egyes hivatalok költségvetéseiből is. fran-
ciaország államfői hivatala több mint harminc milliárd forintot, a 
nagyra vágyó lengyel hivatal több mint tíz milliárdot, a német majd-
nem hat és fél milliárdot, a magyar alig két milliárd forintot költhet 
a költségeinek fedezésére. Az élyseé-palota felépítése mutatja, hogy 
az elnök és hivatala egy szuverén test a francia államszervezetben, 
túlburjánzó büdzséjével, tekintélyes protokolljával, alkalmazottairól 
való gondoskodással (pl. saját óvodával, egészségügyi szolgálattal). 

államfői autonómia a szervezetalakításban 

Az államfők hatalommegosztásban elfoglalt helye és a történelmi 
tradíciók megkívánják, hogy a hivataluk tekintélyét, méltóságát és 
ezekből fakadó önállóság-igényét a politikai rendszer biztosítsa. 
ennek megfelelően az elnökök szervezet-alakítási hatásköre nyil-
vánvaló igény. Az elnökök – elvileg kizárólagos – befolyással bírnak 
a szervezet kialakítására és munkatársainak megválogatására is. 
A hivatal költségvetésének parlamenti megállapításával, valamint 
az alkalmazottak státusza tekintetében némileg korlátozott a moz-
gásterük. Kimondott utalás az elnöki apparátus létezéséről egyes 
európai országok alkotmányai közül csak a lengyel Alkotmány 143. 
cikkében található. 
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Az államfők általában legközvetlenebb munkatársaikat maguk 
nevezik ki, például a hivatalvezetőket. A magyar hivatalban a köz-
társasági elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az önálló szerveze-
ti egységek vezetőinek tekintetében. A szervezeti és Működési sza-
bályzatot a Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatalvezető 
állapítja meg, és a köztársasági elnök hagyja jóvá. A Hivatal hivatali 
szabályzatait a Hivatalvezető-helyettes állapítja meg. A Köztársasá-
gi elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely – az 
Alkotmány, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelke-
zéseinek megfelelően – segíti a Köztársasági elnököt feladatainak 
ellátásában.150

De lege ferenda felvethető kérdés, hogy a köztársasági elnök mi-
lyen szinten kapjon felhatalmazást a szervezetalakításra, például a 
hivatala szabályzatainak megalkotására. Az alkotmányi szint jó ga-
ranciát jelenthetne, de a puszta felhatalmazáson túlmenő szabályo-
zás következményében sérülne a köztársasági elnök autonómiája. 
ezenfelül az alkotmányban sem lehet minden egyes részletet sza-
bályozni. véleményem szerint elegendő, ha akár alkotmányi, akár 
sarkalatos törvényben adott felhatalmazással teret adunk számára, 
hogy a köztársasági elnöki határozatokkal saját hivatala felépítését 
meghatározza. A politikai felelősség felmerülése nem életszerű, 
ezért a végrehajtó hatalom ellenjegyzése ezen szervezetalakítás ese-
tében felesleges, az alkalmazottak jogállása és a költségvetés meg-
határozása egyébként is törvényhozási tárgykör. 

150 A Köztársasági elnök i-1/02395-1/2010. számú határozata
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fÜGGeléK

1. melléklet: A Magyar Köztársasági elnöki Hivatal szervezeti felépítése 
sólyom lászló idején
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Alkotmányügyi és Jogi főosztály

Katonai főosztály

Külügyi főosztály

Protokoll főosztály

stratégiai és Kommunikációs 
főosztály

titkárság

Hivatalvezető

elnöki titkárság

Üzemeltetés

volt köztársaság elnök 
titkársága



313A z  á l l A M f ő i  H i vA t A l o K  s z e r v e z e t é r ő l

2. melléklet: Magyar Köztársasági elnöki Hivatal szervezeti felépítése 
napjainkban151

151 http://keh.hu/index.php?submenu=szervezeti_felepites&id=244&details=1&c
at=17 (letöltés ideje: 2010. október 13.)
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3. melléklet: német szövetségi elnöki Hivatal felépítése152 

152 http://www.bundespraesident.de/Das-bundespraesidialamt/-,11075/Arbeitsbe-
reiche.htm (letöltés ideje: 2010. február 24.)
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