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Az ügyészség feladatait és hatáskörét a Magyar Köztársaság Alkotmányának  
XI. fejezete, valamint a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi  
V. törvény határozza meg. 
 
A költségvetési előirányzatok összeállításánál a költséghatékony intézményi 
működés feltételeinek biztosítása, a meglévő kapacitások maximális 
kihasználása volt a cél, továbbra is fenntartva azt a kívánalmat, hogy az 
ügyészségre háruló feladatellátás minősége ne sérüljön. 
 
1. Az ügyészség büntetőjogi tevékenysége 
 
A büntetőjogi ügyészi tevékenység képezi az ügyészség munkájának nagyobbik 
részét. A büntetőjogi szakterületen végzett tevékenység jelentőségét mutatja, 
hogy az elmúlt években általában mintegy 430-450.000 bűncselekmény és 
mintegy 120-140.000 bűnelkövető vált ismertté. 
 
Az ügyészség nyomozással kapcsolatos feladataival összefüggésben a 2005. évi 
XLVII. törvény eredményezett változásokat, mivel hatálybalépése óta a 
hivatalból történő bizonyítás esetén az egyes vizsgálatok elvégzéséért 
felszámítható díjat a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara javaslata alapján az 
illetékes miniszter rendeletben határozza meg. Figyelembe véve a 2008. január 
1-től hatályos, 65/2007. (XII. 23.) IRM rendeletet, megállapítható, hogy a 
szakértői díjak 5 év alatt jellemzően megduplázódtak. További nehézséget jelent 
a szakértői díjak tekintetében, hogy a 2005. évi XLVII. törvény 31. § (3) 
bekezdése szerint 2008. január 1-től a kirendelő hatóság (adott esetben az 
ügyészség) a jogerős határozattal megállapított szakértői díjat az eljáró szakértői 
intézmény által benyújtott számla alapján 30 napon belül köteles kifizetni, és a 
határidő eredménytelen eltelte után a szakértői intézmény azonnali beszedési 
megbízást nyújthat be a kirendelő hatóság pénzforgalmi bankszámlája terhére.  
 
Úgy tűnik, hogy a bűnözés mértéke – 2008. év I. félévének adatai szerint 
191.890 bűncselekmény vált ismertté – számottevően ugyan nem változik, a 
gazdasági bűncselekmények tényállását azonban a 2007. évi XXVII. törvény 
jelentős mértékben módosította, ennek hatása 2008. év első félévében vált 
statisztikailag mérhetővé és kimutathatóvá. 2008. I. félévében 20,8%-kal nőtt a 
gazdasági bűncselekmények száma a tavalyi év első félévéhez viszonyítva, mely 
tendenciaként prognosztizálható a 2009-es évre is. Mivel a gazdasági 
bűncselekmények üldözése egyre inkább bővülő, speciális ismereteket igényel,  
– ami a gazdasági folyamatok és azok jogi környezetének állandó változásával, 
valamint újabb bűnelkövetési módszerek megjelenésével magyarázható – a 
prognosztizált növekedésnek költségvetési vonzata is van. 
 



 3

Az ügyészi szervezet büntetőbíróságok előtti tevékenységével kapcsolatos 
munkateher változatlanul jelentős. 2007. évben 94.125 vádlottal szemben, 
70.473 ügyben született jogerős ügydöntő határozat. A harmadfokú ügyek 
száma közel háromszorosára nőtt. Az ügyészi részvétel a bírósági eljárásban 
továbbra is kiemelkedő: első fokon az ügyek 62,17 %-ában, másodfokon 
84, 6 %-ában vett részt ügyész, a harmadfokú bíróságok az ügyek 88,24 %-át 
bírálták el nyilvános ülésen, amelyen az ügyész részvétele kötelező.  
 
A fiatalkorúak ügyészeinek munkaterhe – arra is figyelemmel, hogy a 
fiatalkorúak ügyében tartott tárgyaláson az ügyész részvétele kötelező – a 
kiemelkedő ügyintézésű megyékben [Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megye, 
valamint a Főváros] súrolja az elviselhetőség határát, e megyékben további 
álláshelyek létesítése lenne indokolt. További bizonytalanságot eredményez, 
hogy az új Büntető Törvénykönyv koncepciója a büntethetőség alsó korhatárát 
12 évben állapítaná meg, mely jelentős kriminalizáló tényező lehet és tovább 
növelné a gyermek- és ifjúságvédelmi szakterület munkaterhét. 
 
2. Az ügyészség közigazgatási jogi és magánjogi tevékenysége 
 
Az ügyészi törvényességi felügyeleti tevékenység továbbra is elsődlegesen a 
közigazgatási hatóságok eljárásának, döntéseinek törvényességi ellenőrzésére, a 
megnövekedett számú szabálysértési ügyekben való ügyészi feladatok 
elvégzésére, és az egyre nagyobb jelentőséget kapó környezetvédelemmel 
kapcsolatos ügyészi teendők ellátására irányul. 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény az ügyésznek perindítási 
jogosultságot ad a fogyasztók védelme érdekében. Ilyen esetben az ítélet a 
jogsértők költségére, de az igényérvényesítő által megelőlegezve közzé tehető. 
Ez a főügyészségeknek jelentős kiadást okoz. 
A természet- és környezetvédelmi törvények felhatalmazása alapján az ügyész 
kártérítési pereket is indíthat. Mivel a kár összegét a felperes köteles bizonyítani, 
és ehhez rendszerint környezetvédelmi szakértő igénybevételére van szükség, 
indokolt ezt a költségvetés kialakításakor figyelembe venni.  
 
A szabálysértési szakterület tevékenységében egyre több az Európai Unió 
tagállamai közötti bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény alapján az 
ügyészségre háruló feladat. A szabálysértési jogsegélyügyekben szabályozott 
eljárásról szóló, 2007. július 1-jétől hatályos törvény a legfőbb ügyésznek új 
hatáskört és feladatokat állapított meg, s emiatt mind a külföldi, mind a magyar 
megkeresések 150 %-kal emelkedtek 2008. évben, mely természetesen növelte 
az ügyviteli költségeket is. A 2009. évben szintén növekvő tendenciával 
számolhatunk ezen a területen. 
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2008. évben a magánjogi szakterületet érintően több olyan jogszabályi változás 
is történt, amelyek az informatika fejlesztését, az ügyészi elektronikus 
ügyintézés feltételeinek megteremtését teszik szükségessé. 
— 2008. július 1-től a cégbejegyzésre és a változásbejegyzésre irányuló 
kérelmet elektronikus nyomtatványon kell előterjeszteni. A cégbíróság ettől az 
időponttól kezdve a cégre vonatkozó adatokat elektronikus okirat formájában 
tartja nyilván, így az ügyészségnek alapvető érdeke, hogy az iratokba 
elektronikus úton nyerjen betekintést.  
— Várhatóan 2009. július 1-jétől sor kerül az elektronikus közbeszerzési eljárás 
bevezetésére, mellyel kapcsolatban az ügyészséget is elektronikus eljárási 
kötelezettség fogja terhelni, így az ehhez szükséges feltételek kialakítása komoly 
anyagi terhet ró a szervezetre.  
 
3. Az ügyészségi informatika fejlesztése 
 
Az ügyészségi tevékenységet támogató alkalmazó szoftverek üzemeltetése, a 
jogszabályváltozások követése a rendszerekben (a fejlesztő programok 
licenceinek megújítása, a működést biztosító szerver és kliens szoftverek 
frissítése) folyamatos feladat.  
 
Ugyanakkor szükséges az ügyészségi tevékenységet érintő EU-s, kormányzati 
elvárások informatikai vonatkozásainak megvalósítása, a feltételek biztosítása, a 
szervezeti változások informatikai követése (az ügyészségi feladatok 
elvégzéséhez szükséges új kapcsolatlétesítési, WAN-LAN módosítási igények 
teljesítése, a technológiaváltással és frissítésekkel kapcsolatos hardver/szoftver 
aktualizálások megvalósítása). Az elkövetkezendő években az ügyészség előtt 
álló új fejlesztési feladatok a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében 
történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény 
okán a SYSII fejlesztése, valamint az ügyészséget érintő e-kormányzattal 
kapcsolatos elvárások megvalósítása.  
 
4. Az ügyészi szervezet személyi állománya, képzés, továbbképzés 
 
Indokolt a korábbi években ki nem elégített, jogszabályon alapuló 
feladatnövekedésre figyelemmel megfogalmazott létszámfejlesztés, így 
különösen a Büntetőeljárásról szóló törvény (1998. évi XIX. törvény) korábbi 
átfogó módosításához (2006. évi LI. tv.) kapcsolódó létszám igény. A 
létszámmal nem kompenzált jogintézmények így a távoltartás, a büntető 
ügyekben alkalmazott közvetítői eljárásra figyelemmel növekedett munkateher 
miatt országos szinten minimálisan 27 ügyészi álláshely engedélyezése indokolt. 
Az ügyészi létszám emelését szükségszerűen kíséri az ügyviteli, mindenekelőtt 
pedig a leírói teendők növekedése, amely legalább 33 fő 
írnoki/tisztviselői/fizikai álláshely kialakítását igényli.  
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Összességében elmondható, hogy az ügyészség büntetőjogi szakágában 
elvégzendő feladatokhoz képest az engedélyezett létszám alultervezett. Számos 
szervezeti egységben – a fővárosban és kerületeiben, a nagy ügyforgalmú 
megyeszékhelyi ügyészségeken – a nyomozással és vádelőkészítéssel 
összefüggő ügyészi feladatokat csak túlmunkával lehet elvégezni. E 
szakterülettől munkaerőt von el – főként az előbb említett ügyészségeken – a 
növekvő tárgyalási teher.  
 
Az ügyészi tevékenység szakmai színvonala javításának, illetve az eljárások 
kívánatos felgyorsításának is feltétele a további létszámfejlesztés.  
 
A magasabb szintű ügyészségeken megüresedő álláshelyeket továbbra is a 
legmegfelelőbben képzett és a nagyobb gyakorlattal rendelkező ügyészekkel kell 
betölteni. Ehhez – a korábbi években jelzettekhez hasonlóan – szükséges a 
lakásszerzés munkáltatói támogatásának az aktuális ingatlanárakat is figyelembe 
vevő mértékű növelése.  
 
Az ügyészi szervezet képzési rendszerének korszerűsítése, az ügyészségi 
fogalmazók és titkárok ügyészi hivatásra való felkészítése érdekében létrehozott 
Magyar Ügyészképző Központban (MÜK) a fogalmazók kétéves egységes 
elméleti képzése tovább folytatódik.  
 
Változatlanul indokolt az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak új 
jogszabályokkal való megismertetését (Btk., Be módosítások, új Ptk. stb.) célzó 
saját szervezésű tanfolyamok szervezése, a posztgraduális tanulmányok 
támogatása, továbbá az ügyészek angol-német-francia szaknyelvi képzése. Ez 
utóbbi nélkülözhetetlen az európai uniós intézményekben és a bővülő 
nemzetközi kapcsolatokban.  
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A fejezet 2009. évi javasolt előirányzatának levezetése 
                                 millió forint 
           

                                                                                                                 Tervezett 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás     létszám 
                                                                                                                       fő 
 

1. 2008. évi eredeti 
    előirányzat    29.997,7 72,0 29.925,7       3.990 
 

2. 2008. évi 5%-os 
    illetményemelés 1.083,3  1.083,3        
                   

3. Bevételi előirányzat 
    növekedés           4,0       4,0  
4. 2009. évi járulékcsökkentés 
    hatása                                        -   226,7                              - 226,7 
5. Létszám csökkenés  
    (álláshely átalakítással)                                                                                - 1  
 

6. Jogszabály módosításokkal 
    összefüggő létszámfejlesztés 702,0 702,0  60 
 

7. A tanúk költségtérítéséről 
    szóló 14/2008. (VI.17.)  
    IRM rendelet többletkiadásai    14,0 14,0       
         

2009. évi javasolt előirányzat 
fejezet összesen:                          31.574,3        76,0 31.498,3 4.049     
 
A fejezet 2009. évi kiadási előirányzata 1.576,6 millió forinttal növekedett. 
Ennek forrása elsősorban 1.572,6 millió forint támogatási előirányzat és 
minimális 4,0 millió forint nagyságú saját bevétel növekedés. A fejezet hatósági 
díjbevételekkel nem rendelkezik, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
A bevételi előirányzat növekedést elsősorban a lakásépítési kölcsönök 
törlesztésének növekvő visszatérítése, valamint a tervezett tárgyieszköz 
értékesítések – időszerű gépjármű cserék – bevétele jelenti. A tárgyévi  
– egyszeri bevételekkel korrigált – várható teljesítést minimálisan meghaladó 
reális bevételt tervezett a fejezet. 
 
A támogatási előirányzatot csökkenti 
 
– a 2009. évi adóprogram alapján a járulékcsökkenés hatásának tervezése:  

226,7 millió forint. 
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A támogatási előirányzatot növeli      
 
– a 2008. évben végrehajtott 5%-os illetmény emelés – személyi juttatás és 

kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség – éves kiadásainak fedezetére 
szükséges 1.083,3 millió forint, 

 
– a jogszabály változásokkal (a Büntetőeljárásról szóló tv. átfogó 

módosítása), valamint új épületek üzemeltetésével összefüggő feladat 
növekedés 60 fős létszámigénye, melynek összege 702,0 millió forint, 

 
– a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI.17.) IRM. rendelet alapján       

jelentkező többletkiadás (az ellátási költség, a munkából kieső időre járó 
költség jelentős növekedése miatt): 14,0 millió forint. 

 
1. cím Ügyészségek 
 
Az ügyészségek cím 2009. évi támogatási előirányzatának levezetése 
 
                  millió forint 
               Engedélyezett   
Megnevezés     Támogatás        költségvetési 
                                                                                                          létszámkeret 
 

1.  2008.évi eredeti előirányzat  29.030,7 3.990 
 

2.  2008. évi 5%-os illetményemelés 1.083,3 
 

3.  2009. évi járulékcsökkentés hatása - 226,7  
 
4.  Létszám csökkenés (álláshely 
     átalakítással)     - 1       
 

5.  Jogszabályváltozásokkal össze- 
     függő létszámfejlesztés 702,0 60 
 

6.  A tanúk költségtérítéséről szóló 
    14/2008. (VI. 17.) IRM rendelet 
    többletkiadásai 14,0 
 

7.  Átcsoportosítás 3. címről 246,0 
 

     1. cím Ügyészségek összesen 30.849,3 4.049        
 
A támogatási előirányzatot a Fejezetnél leírt feladatok forrás szükséglete 
növelte. A fejezeti egyensúlyi tartalékképzési kötelezettség 
– előző évekhez képest csökkenő nagysága – lehetővé tette a 3. címről belső 
előirányzat átcsoportosítását a felhalmozási kiadások kiegészítésére. 
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A Címhez egy önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a Legfőbb 
Ügyészség, továbbá a részjogkörű költségvetési egységként működő 21 
főügyészség, 5 fellebbviteli főügyészség, az Országos Kriminológiai Intézet, 
valamint a Legfőbb Ügyészség Központi Igazgatás tartozik. 
 
Az intézmények működtetésére 30.925,3 millió forint kiadási előirányzat a 
fejezeti kiadások közel 98 %-a áll rendelkezésre. 
Címen belül a kiemelt előirányzatok jelentős hányadát – az előző évekhez 
hasonlóan – a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik 
ki. 
 
Működési kiadások                                               Kiadási előirányzat 
                                                                                          millió forint       % 
  
Személyi juttatások                                                            20.610,4           69           
Munkaadót terhelő járulékok                                               6.244,0           21 
Dologi és folyó kiadások                                                     3.035,0           10 
Működési célú támogatások                                                       5,0              -   
                                                Összesen:                          29.894,4        100     
  
                  
 
Felhalmozási kiadások 
 
Intézményi beruházások                                                         910,9           89 
Felújítások                                                                                50,0             5    
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                      35,0             3 
Kölcsönök                                                   35,0             3 
                                                Összesen:  1.030,9         100                              
   
A működési kiadások előirányzata 1.618,6 millió forinttal nőtt. A növekedés 
oka nagyrészt a 2008. évi 5%-os illetményemelés beépítése a bázis 
előirányzatba 1.083,3 millió forinttal továbbá a 60 fős létszámfejlesztés 
működési kiadás szükséglete. Csökkentette a kiadási előirányzatot a  
2009. évi adóprogram szerinti járulékcsökkentés hatása. A 2009. évi 
törvényi kötelezettségen alapuló kötelező előresorolások fedezetét a 
felhalmozási kiadások terhére történő előirányzat átcsoportosítással 
biztosította a fejezet 213,0 millió forint személyi juttatás és 68,0 millió forint  
munkaadókat terhelő járulék előirányzat összegben. 
A felhalmozási kiadásokra a Cím előirányzatának 3%-a áll rendelkezésre. 
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A tervezett előirányzat elegendő a folyamatban lévő beruházások 
befejezéséhez minimális informatikai fejlesztésekre, tárgyieszköz cserékre 
és lassú ütemben megvalósuló új építési beruházásokra. 
A fejlesztések bővítésére a beruházások optimális ütemezésére – a 
költségvetési törvény feltételei alapján – a fejezeti egyensúlyi tartalék 
nyújthat évközben további fedezetet. 
 
3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi támogatási előirányzatainak 
levezetése: 
 
Megnevezés                                                                                   Támogatás 
                                                                                                       millió forint  
 
3.3 EU tagságból eredő feladatok 
      - EUROJUST-ban nemzeti tag részvétele      24,0 
 
3.4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 
 
3.   Fejezeti egyensúlyi tartalék  595,0   
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:  649,0 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok tartalmazzák az EUROJUST munkájában 
résztvevő nemzeti tag delegálásával kapcsolatos kiadásokat is. A támogatás 
az előző évhez képest nem emelkedett. 
A jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 millió forint, az 
előző évivel azonos összegű előirányzatot tervezett a fejezet. 
 
Az ügyészség – a Pénzügyminisztérium előírásainak megfelelően –  
595,0 millió forint fejezeti egyensúlyi tartalékot tervezett. Az előirányzatot a 
fejezet év közben saját hatáskörben használhatja fel a költségvetési 
törvényben rögzített feltételek fennállása esetén.      
 
 
 
 
 
………………………  …………………………. 
   Dr. Kovács Tamás                                                      Dr. Veres János      
     legfőbb ügyész                                                        pénzügyminiszter 
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