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A Bíróságok fejezet 2009. évi – az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által 
meghatározott – célja a jogviták elintézési időtartamának, mind a piaci 
szereplők, mind a jogkereső állampolgárok számára érzékelhető módon történő 
javítása, az elhúzódó eljárásokból adódó jogérvényesítés költségeinek 
csökkentése, az igazságszolgáltatásnak az ügyfelek igényeihez igazodó, 
minőségi, de elérhető közszolgáltatássá válása.  
 
E cél érdekében az OIT az igazságügyi és rendészeti miniszter javaslatára – 
majd az IRM és az OITH együttműködésével – közös, részletes cselekvési 
programot dolgozott ki. 
A 144/2008. (VI. 9.) OIT határozatban megfogalmazott fenti célok eléréséhez, 
valamint alapfeladatainak ellátásához szükséges forrásokat részben biztosítja a 
VI. Bíróságok fejezet 2009. évi költségvetési előirányzata.  
 
Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályváltozások (közbeszerzési törvény, 
Pp., szabálysértési törvény, stb. módosítása) olyan többletfeladatokat és soron 
kívüli ügyintézési határidőket határozott meg a bíróságok számára, amelyek 
végrehajtásához a fejezet létszámfejlesztésben nem részesült.  
A telepített új feladatkörök ügyforgalom növelő hatása az ügyérkezési és 
ügyhátralékra vonatkozó adatokban egyértelműen kimutathatók. 2007. év végére 
szinte valamennyi bíróságon megnövekedett az ügyforgalom az előző évhez 
képest. A legjelentősebb változás a Fővárosi és Pest Megyei, valamint a Győr-
Moson-Sopron, a Hajdú-Bihar és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróságokat 
érintette. Az elmúlt években a fenti bíróságokon a bírák munkaterhe is országos 
átlag feletti volt.  
2007. évben a fent kiemelt bíróságokon a gazdasági szempontból is nagy 
érdeklődésre számot tartó felszámolási ügyek 20-60 %-os növekedése 
tapasztalható. Ezen ügyek intézésében titkárok, ügyintézők is részt vesznek, 
azonban az elmúlt években, a Fővárosban és Pest megyében időnként 
kezelhetetlen ügymennyiség jutott egy bíróra (400-700 folyamatos ügy). 
 
A 2008. I. félévi adatok egyértelműen prognosztizálják 2009. évre az amúgy is 
nehéz helyzetben lévő bíróságokon a fizetési meghagyások számának 
emelkedését, amely növekedés elsősorban a parkolási cégek által benyújtott 
követelésekből adódik.  
 
A bíróságok munkaterhét növeli, hogy 2008. július 1-jétől egyes szabálysértési 
büntetések átváltoztatását a bírósági titkárok helyett csak tárgyaló bírák 
végezhetik peres eljárás keretében.  
 
A legkritikusabb helyzetben lévő Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon 
felhalmozódott ügyhátralék kezelése és országos szinten az eljárások 
időszerűségének elősegítése érdekében szükséges intézkedések fogalmazódtak 
meg az említett 144/2008. (VI. 9.) OIT határozatban.  
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter javaslatára az OIT júliusi ülésén úgy 
döntött, hogy komplex megoldáscsomagot kell kidolgozni a Fővárosi és Pest 
Megyei Bíróság ügyhátralékának kezeléséhez szükséges feltételek biztosítása 
érdekében. Ehhez természetesen szükséges a bírósági intézmények belső 
áldozatvállalása is, de nem nélkülözhető a szervezet létszámának néhány évre 
történő megerősítése sem. 
 
A jelenlegi számítások szerint 2009. évtől a Fővárosi és a Pest Megyei 
Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelésée, valamint az eljárások 
időszerűségének javítása érdekében létszámfejlesztés indokolt, amelynek első 
évi támogatási igénye – az elhelyezéshez szükséges bérlemények bérleti és 
üzemeltetési díjával együtt – 931,0 millió forint.  
 
A fejezet 2009. évi költségvetésében ez az összeg biztosításra került az 
igazságügyi és rendészeti miniszter egyetértésével, azzal, hogy a keret kiemelten 
kezelendő és az OIT határozatában kitűzött célokra használható.  
 
A bíróságokra háruló – létszám biztosítása nélküli – többletfeladatok 
következtében a jövőben is folytatódnak a rendelkezésre álló álláshelyek ésszerű 
átcsoportosítására vonatkozó intézkedések az egyes ítélkezési szintek között.  
Ezek az intézkedések azonban nem helyettesítik az ítélkezési munka 
zavartalanságához és hatékonyabbá tételéhez szükséges tárgyi és pénzügyi 
feltételek biztosítását.  
 
A Bíróságok fejezet 2009. évi költségvetési irányszámai a Pénzügyminisztérium 
által 2008 júliusában kiadott tervezési körirat szerint kerültek összeállításra, 
kiegészítve a szeptemberben közölt járulék-csökkenés (-607,5 millió forint) 
figyelembevételével. 
 
A költségvetési tárgyalás eredményeként a fejezet 2009. évi fejlesztési 
igényeiből elismerésre került 3.931,0 millió forint támogatási többlet. Ebből 
931,0 millió forint a Fővárosi és a Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott 
ügyhátralék kezeléséhez szükséges forrás. A további 3.000,0 millió forint 
előirányzati többlet elsősorban a szakértői díjaknál jelentkező kiadásnövekedés, 
a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 2008. július 1-
jétől már hatályban lévő és 2009. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseiből 
eredő többletkiadások, az elektronikus információszabadságról szóló törvény, 
valamint a szabálysértésekről szóló törvény végrehajtásával összefüggő, és a 
cégbíróságokra háruló többletfeladatok ellátásához szükséges működési 
kiadások és az energiakiadások növekedésének részbeni fedezetét biztosítja.  
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A fejlesztési többlettel a fejezet a 2009. évi támogatási keretszáma  
71.792,3 millió forint, ebből fejezeti egyensúlyi tartalék 1.439,1 millió forint. 
 
 

 

Kiadás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 
Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

 
M e g n e v e z é s 

millió forintban, egy tizedessel (fő) 

1. 2008. évi eredeti előirányzat 72.268,6 5.268,8 66.999,8 10.848
2. Szerkezeti változások -831,0 -831,0 

2008. évi 5 %-os alapilletmény 
emelés 

 
2.613,8 

 
2.613,8 

Fejezeti egyensúlyi tartalék 
elvonása -1.858,0 

 
- 1.858,0 

Bázis csökkentő intézkedés 
támogatás 2 %-a. 

 
-1.273,3

  
-1.273,3 

Korm. beruházás 2008. évi többlet 
elvonása -300,0

 
-300,0 

Korm. beruházási előirányzat  
1 % elvonása -13,5

 
-13,5 

3. Bázis előirányzat (1+2) 71.437,6 5.268,8 66.168,8 10.848
4. Szintre hozás  
5. 2008. évi alap előirányzat (3+4) 71.437,6 5.268,8 66.168,8 10.848
6. Előirányzati többletek 5.881,3 257,8 5.623,5 100

Bírák 13. havi juttatása 2009. 
januárban     2.300,0 

  
2.300,0 

Dologi fejlesztés szakértői díjakra, 
tanuk költségtérítésére, stb.  3.000,0

 
3.000,0 

Saját bevételi többlet 257,8 257,8  
Létszámfejlesztés a Fővárosi és Pest 
Megyei Bíróságon az ügyhátralék 
kezelésére 931,0

 
 

931,0 100
Járulék-csökkenés hatása -607,5 -607,5 

7. 2009. évi javasolt előirányzat 
(5+6) 77.318,9 5.526,6 71.792,3 10.948 

 
 
A fejezethez tartozó címek  
 

1. cím: Bíróságok 
2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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1. cím Bíróságok 
 
A támogatási előirányzat és létszámirányszámok alakulása: 
 

 
M e g n e v e z é s 

 
Támogatás 
(millió forint) 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

(fő) 

1. 2008. évi eredeti előirányzat 63.666,8 10.848
2. Szerkezeti változások 

2008. évi 5 %-os alapilletmény emelés  2.613,8
Bázis csökkentő intézkedés - 2 % támogatás- 
elvonás -1.273,3
Elvonás fejezeti egyensúlyi tartalékba  -1.346,2

3. Bázis előirányzat (1+2) 63.661,1 10.848
4. Szintre hozás 
5. 2008. évi alap előirányzat  63.661,1 10.848

6. Előirányzati többletek 4.692,5
Bírák 13. havi juttatása 2009. januárjában  2.300,0
Dologi fejlesztés szakértői díjakra, tanúk 
költségtérítésére, stb. 

3.000,0

Járulék-csökkenés hatása -607,5
7. 2009. évi javasolt előirányzat (5+6) 68.353,6 10.848

 
A bíróságok címhez 27 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik, a 
Legfelsőbb Bíróság, az öt ítélőtábla, a Fővárosi Bíróság és 19 megyei bíróság, 
valamint az OIT Hivatala.  
 
A fejezet gazdálkodásában változatlanul kiemelt figyelmet fordít a bírák arányos 
munkaterhének kialakítására, az időszerű ítélkezés alakulásának folyamatos 
figyelemmel kísérésére és elemzésére, valamint a bíróságok működési 
feltételeinek javítására. A bíróságokra háruló többletfeladatok miatt az ítélkezési 
munka hatékonyságának fokozásához, az eljárási határidők maradéktalan 
betartásához azonban elengedhetetlen a személyi és tárgyi feltételek biztosítása  
az éves költségvetési előirányzatokban.  
 
A Bíróságok cím 2009. évre javasolt támogatási előirányzata 68.353,6 millió 
forint, amely 4.686,8 millió forinttal, 7,4 %-kal magasabb a 2008. évi eredeti 
előirányzatnál. A többletből azonban 2.300,0 millió forint egyszeri támogatás, 
amely a bírák 2008. év után járó 13. havi juttatásának 2009. januárjában 
esedékes fedezete. Ezt leszámítva a növekedés 2.386,8 millió forint, vagyis         
3,7 %, amely a fenti tényezők együttes hatásaként alakult ki.  
 
A Bíróságok cím működési kiadásain belül átlagosan 86 %-ot képvisel a 
személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege, így különösen 
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fontos, hogy e két kiemelt előirányzaton a megfelelő források a központi 
költségvetésből rendelkezésre álljanak, mert ezeket más kiemelt előirányzatból 
nem pótolhatóak.  
 
A személyi juttatások 2009. évi előirányzata 49.645,9 millió forint, 3.733,3 
millió forinttal, 8,1 %-kal haladja meg a 2008. évi eredeti előirányzatot. Az 
előirányzat 2009. évre alapilletmény-emelést nem tartalmaz.  
Az előirányzati többlet a bírák 13. havi juttatásának egyszeri összegét 
leszámítva (1.742,4 millió forint) 1.990,9 millió forint, amely a 2008. január 1-
jétől esedékes 5 %-os alapilletmény-emelés fedezete. 
 
Az előirányzat fedezetet nyújt a rendszeres személyi juttatások kifizetésére, de 
csak részben biztosítja a nem rendszeres személyi juttatások között a 
munkavállalókat alanyi jogon megillető, a Bjt.-ben és az Iasz.-ban előírt 
kötelezettségek fedezetét. A nem rendszeres személyi juttatások között az előbbi 
tételek 5 %-os emelésének forrása nem került biztosításra. 
 
Miután a törvényi kötelezettségen alapuló kifizetésekre előirányzatot kell 
képezni, ezért az alanyi jogon járó juttatások fedezetére csak más előirányzatok 
terhére biztosítható forrás. Ebből következően azonban tovább mérséklődik a 
normatív jutalom tervezésére rendelkezésre álló előirányzat, amely már így is 
évek óta elmarad a képezhető tervezési mértéktől. Ezáltal egyre kevesebb 
lehetőség marad a hatékonyabb munkavégzés feltételeinek ösztönzésére.  
 
A külső személyi juttatásokon változatlanul a 2008. évi eredeti előirányzat 
került tervezésre 948,5 millió forint összegben. Az azonban az eddigi 
tényadatokból valószínűsíthető, hogy a bíróságoknál - az ítélkezésben 
közreműködőknél (szakértők, tanuk, kirendelt védők, tolmácsok, stb.) 
tapasztalható díjemelkedések miatt – nem lesz elegendő a tervezett előirányzat.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok 2009. évi előirányzata 13.909,2 millió 
forint, a személyi juttatások változásával összhangban módosult. 
 
A dologi kiadások 2009. évi előirányzata 9.891,9 millió forint, 923,3 millió 
forinttal, 10,3 %-kal nőtt a 2008. évi eredeti előirányzattal szemben. A 
növekedés több tényező együttes hatásának következménye.  
Az előirányzaton belül 3.000,0 millió forint fejlesztés, elsősorban a szakértői és 
tanúdíjak jogszabályváltozásból eredő többletére, a cégbíróságok 
megnövekedett feladatainak – köztük az egyórás határidő bevezetése – 
kiadásaira, a bíróságok ítélkezési munkájával szorosan összefüggő 
postaköltségek növekedésére és az energiaárak már ismert illetve várható 
emelkedéseire. Az előbbi feladatok forrása az intézmények által tervezett saját 
bevételi többlet 257,8 millió forintos összege is.  
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A dologi kiadások előirányzata a báziscsökkentő támogatás-elvonás és a 
kötelező fejezeti egyensúlyi tartalékképzés miatt mérséklődött, a fejlesztés 
ellenére is messze elmarad a 2007. évi tényleges és a 2008. évre prognosztizált 
teljesítés összegétől.  
A 2009. évre tervezett előirányzat 16,8 %-kal, 1.994,4 millió forinttal elmarad a 
2008. évre várható dologi kifizetésektől.  
Ebből következik, hogy az intézmények működőképességének fenntartásához – 
hasonlóan a 2008. évhez – feltétlenül szükség lesz 2009. év folyamán a fejezeti 
egyensúlyi tartalék igénybevételére, miután a dologi kiadások előirányzatából 
1.346,2 millió forint elvonásra került a fejezeti egyensúlyi tartalékképzés miatt. 
 
Az intézményi beruházások 2009. évi előirányzata 233,2 millió forint, 53,7 
millió forinttal magasabb, mint a 2008. évi eredeti előirányzat.  
Az 53,7 millió forint a felújítási előirányzatból történő átcsoportosítás, amelyet a 
jelentkező szükségletek indokoltak, miután az intézményi beruházások 
előirányzata évek óta messze elmarad a bíróságok részéről jelentkező gép-, 
irodatechnikai és informatikai berendezések beszerzési igényétől. 
 
A rendelkezésre álló előirányzat az intézmények részére a legszükségesebb 
gépbeszerzések (fénymásolók, faxok, informatikai eszközök) és kisebb, 
viharkárból eredő, vagy életveszélyt elhárító épület-beruházások fedezetét 
biztosítja. 
 
A felújítási előirányzat 2009. évi összege 200,0 millió forintra mérséklődött a 
2008. évi eredeti előirányzattal szemben az intézményi beruházásokra történt 
átcsoportosítás miatt.  
A tervezett összeg a bíróságok épületállományának az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács által jóváhagyott középtávú felújítási tervben 
szereplő feladatok végrehajtására szolgál. 
 
Ezek közül a legjelentősebbek: fűtéskorszerűsítés a Bajai és a Tiszafüredi Városi 
Bíróságon. Elektromos hálózat felújítása a Fejér, a Ráckevei, a Gödöllői és a 
Barcsi Városi Bíróságon. Csatornajavítás a Siófoki, Dabasi és Váci Városi 
Bíróságon. Tetőfelújítás a Heves Megyei Bíróságon.   
 
 
A Bíróságok cím 2009. évi bevételi előirányzata 5.526,6 millió forint, amely a 
2008. évi eredeti előirányzattal szemben 257,8 millió forintos, 4,9 %-os 
növekedést mutat.  
 
A bíróságok bevételeinek 88,2 %-a az alaptevékenység bevételein belül az 
igazgatási szolgáltatási díj és a bírság bevételeknél (pénzbüntetés, 
pénzmellékbüntetés, bűnügyi költség, stb.) realizálódik. Ebből következően a 
fejezetnek a bírói függetlenség sérelme nélkül nincs ráhatása a bevételek 
alakulására. A növekedés üteme igen nagy szórást mutat az egyes intézmények 
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között. Ugyanez vonatkozik a bevételek behajtására is, miután egyre nagyobb 
problémát jelent a bevételi terv teljesítése is. A fizetési morál romlása és a 
fokozódó munkanélküliség miatt nem nő a behajtási arány. Több megyei 
bíróságnál 2008. évben komoly bevételi lemaradás jelentkezik az előző évhez 
képest, amelyet a fejezetnek kell pótolnia forrás átcsoportosításokkal.  Nehéz az 
előirányzatok prognosztizálása, mivel a tervezés időszakában sokszor még azok 
az ügyek sem ismertek, amelyekben bevételt jelentő összeg kiszabására kerül 
sor, így a fejezet jelentősebb bevételi többlettel nem számolhat. 
 
2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 
 

A fejezeti kezelésű előirányzatok között az igazságszolgáltatás beruházásai, a 
Ptk. alapján történő kártérítés, a kincstári számlavezetési díj kiadásai, a Nemzeti 
Fejlesztési Terv végrehajtása, a fejezeti egyensúlyi tartalék, új elemként a 
Fővárosi és a Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése, 
valamint a nemzetközi tagdíjak előirányzatai szerepelnek a következők szerint: 
 

Kiadás Bevétel Támogatás 
M e g n e v e z é s millió forintban, egy tizedessel 

1. 2008. évi eredeti előirányzat 3.333,0  3.333,0
2. Szerkezeti változások  

Fejezeti egyensúlyi tartalék elvonása  -1858,0  -1858,0
Kormányzati beruh. 2008. évi többlet 
elvonása  -300,0  -300,0
Korm. beruházás előirányzat 1 % elvonása -13,5  -13,5
1. címből átcsoportosítása Fejezeti egyensúlyi 
tartalékra 1.346,2

 
1.346,2

3. Bázis előirányzat (1+2) 2.507,7   2.507,7
4. Szintre hozás -- -- -- 
5. 2008. évi alap előirányzat (3+4) 2.507,7  2.507,7
6. Előirányzati többletetek -- -- -- 

Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon 
felhalmozódott ügyhátralék kezelése 931,0  931,0

7. 2009. évi javasolt előirányzat (5+6) 3.438,7  3.438,7
ebből:    

2.1.1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6  943,6
2.2 Ptk. alapján történő kártérítés 5,1  5,1

2.4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós 
befizetések 3,1

 
3,1

2.6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 0,8  0,8
2.7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtására 116,0  116,0

2.8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon 
felhalmozódott ügyhátralék kezelése 931,0  931,0

2.15 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1.439,1  1.439,1
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1. alcím: Igazságszolgáltatás beruházásai 
 
A támogatás-elvonások és a fejezeti egyensúlyi tartalékképzés miatt a 
rendelkezésre álló 943,6 millió forint előirányzat 406,4 millió forinttal, 30,1 %-
kal alacsonyabb, mint a 2008. évi eredeti előirányzat. 
 
Az egyre csökkenő beruházási keret sok esetben a beruházások átütemezését 
teszi szükségessé. 
A 2009. évi mérsékelt beruházási keret csak a folyamatban lévő, alábbi központi 
beruházások megvalósításához nyújt fedezetet, azonban az előkészítés alatt álló, 
több éve megvalósításra váró, életveszélyessé vált bírósági épületek 
rekonstrukciójának megkezdésére nem ad lehetőséget.  
 

millió forintban  
A jelenleg folyamatban lévő és 
kötelezettségvállalással terhelt központi 
beruházások rendelkezésre álló előirányzata 

 

943,6
Ebből:  
− A PKKB épületének több éve húzódó folyamatos 

rekonstrukciójának VI. üteme következik, amely 
a földszint felújítását tartalmazza 

 
 

200,0 
 
 
 

− A Kiskunhalasi Városi Bíróság építkezése 
folyamatban van. 
A befejezéséhez szükséges összeg 

 
 

160,0 
− A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság épülete 

bővítésének I. üteme ez év végén befejeződik. 
Ennek finanszírozásához és a II. ütem 
indításához szükséges előirányzat 

 
 
 

320,0 
− A Bicskei Városi Bíróság épületének tervezése 

befejeződött, a kivitelezés ez év végén 
megkezdődik 

 
60,0 

− A Nyírbátori Városi Bíróság épületének 
tervezése befejeződött, a kivitelezés 
megkezdődik: 

 
 

60,0 
− A Szikszói Városi Bíróság épületének 

kivitelezése 2009. IV. negyedévében befejeződik
 

143,6 
 
A szűkös anyagi erőforrások miatt 2009. évben új beruházások indítására nincs 
lehetőség.   
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2. alcím: Ptk. alapján történő kártérítés 
 
A Ptk. alapján történő kártérítések 2009. évi előirányzata – a fejezeti kezelésű 
előirányzatok felülvizsgálatát követően - 5,1 millió forint.  
 
A bíróságokat terhelő kártérítések teljesítésére az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 349. §. 
(1) bekezdése alapján kerül sor. A kifizetéshez szükséges előirányzatok leadása 
a bíróságok részére jogerős bírói ítéletek alapján történik. 

 
4. alcím: Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
 
A 2009. évre tervezett előirányzat 3,1 millió forint, amely a Legfelsőbb Bíróság 
és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala által fizetendő nemzetközi 
tagdíjakra biztosít fedezetet.  
 
Ezen belül a Legfelsőbb Bíróság kötelezettsége 6.596,74 EUR, az OIT Hivataláé 
pedig 6.000,0 EUR, amelyek a tervezési körirat szerinti árfolyammal kerültek 
átszámításra.  
 
6. alcím: Kincstári számlavezetési díj kiadásai 
 
A fejezeti kezelésben lévő előirányzatoknál jelentkező számlaforgalom után 
fizetendő számlavezetési díj kiadásainak 2009. évi előirányzata a tényleges 
kifizetésekre figyelemmel 0,8 millió forint.  
 
 
7. alcím: Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 
 
A fenti alcímen 2009. évben 116,0 millió forint támogatás került tervezésre, 
ebből 50,0 millió forint a dologi kiadásokra, 66,0 millió forint az intézményi 
beruházásokra. 
Az előirányzat felhasználásának célja az európai uniós pénzügyi alapokból 
(Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap) 
finanszírozott projektek önrészéhez, előkészítéséhez, illetve a pályázati 
rendszerben el nem számolható, azonban a beruházáshoz, fejlesztéshez 
nélkülözhetetlen projektelem kivitelezéséhez szükséges források biztosítása.    
Ebből az összegből történik a tanulmányok készítéséhez kapcsolódó megbízási 
díjak, valamint az eseti szakértői díjak kifizetése. 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a fejezet az alábbi 
projektekben érdekelt:  
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a) Cégbírósági rendszer modernizációja (e-bíróság) elnevezésű projekt. 

A projekt célja: az elektronikus cégeljárás továbbfejlesztése, kiterjesztése 
másodfokú bíróságokra. Ezen belül az elektronikus cégeljárás kiterjesztése 
valamennyi cégformára, teljes elektronikus nyilvántartás biztosítása, a 
változások naprakész nyilvántartása.  
 
A projekt szükségességét az ügyszám folyamatos emelkedése, a szolgáltató 
jelleg erősítése, az első- és másodfokú eljárás egységesítése indokolja. A 
projektet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal közösen valósítjuk 
meg, összköltségvetése előreláthatólag 770,5 millió forint.  

 
b) Az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Civil szervezetek 

bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd- és felszámolási 
eljárások modernizációja című projekt. (EKOP-1.1.5) 

 
A támogatási konstrukció célja a civil szervezetek bejegyzési folyamatának 
és nyilvántartásának, továbbá a csőd- és felszámolási eljárások 
elektronizálása az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala által 
kialakítandó integrált informatikai rendszer segítségével.  
A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 
százaléka, legfeljebb 990,0 millió forint.  

 
c) A tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés című projekt (ÁROP 2.2.4.) 

megvalósítására 194,6 millió forint támogatást nyert el a fejezet. 
A támogatási szerződés megkötésére 2008. július 31-én került sor. A projekt 
végrehajtása ütemezetten történik. 
 
A projekt átfogó célja: a bíróságokon folyó igazságszolgáltatási munka 
hatékonyságának növelése. Ezt komplex képzési program végrehajtásával és 
integrált bírósági könyvtári-információs rendszer kiépítésével kívánjuk 
elérni. A tevékenységek eredményeképpen javul – elsődleges célcsoport – a 
bírák és igazságügyi alkalmazottak szakmai felkészültsége, ami minőségi 
javulást eredményez a döntéshozatalban, továbbá olyan tudásbázis jön létre, 
amely hatékonyabb információáramlás által lehetővé teszi a bírói 
döntéshozatal hatékonyságának javulását.   

 
8. alcím: Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék 
                 kezelése 
 
A Fővárosi és a Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelésére 
és országos szinten az eljárások időszerűségének elősegítése érdekében az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács 144/2008. (VI. 9.) számon határozatot 
hozott a szükséges intézkedések megtételéről. Az intézkedések végrehajtására 
931,0 millió forint kerül biztosításra a személyi és a tárgyi feltételekre.  
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15. alcím: Fejezeti egyensúlyi tartalék. 
 
A fejezeti egyensúlyi tartalék 2009. évi előirányzata 1.439,1 millió forint.  
 
Az intézmények működőképességének fenntartásához feltétlenül szükség lesz a 
tartalék igénybevételére. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Fazekas Sándor 
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