
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Igazságügyi Minisztérium 

  



 



I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

Az igazságügyi miniszter feladata a Kormány 2014-2018. közötti igazságügyi politikájának 
kidolgozása. Az igazságügyi politika célja, hogy keretet adjon a kormányzat igazságügyi 
munkájának, az ellátott feladatok tükrözzék az igazságügyi politika értékrendjét. 

Az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozat elfogadásával a 
Kormány meghatározta azon főbb alapelveket, amelyek az igazságügyi tárca célkitűzéseit is 
meghatározzák. 

A jogalkotásnak a kormányzati munkában betöltött kiemelkedő szerepe, továbbá az 
igazságügyi szervezetrendszerrel történő hatékony együttműködés, valamint az európai és 
egyéb nemzetközi fórumok előtt a nemzeti érdekek hatékony képviselete megkívánta, hogy 
önálló Igazságügyi Minisztérium jöjjön létre, amely kialakítja és végrehajtja a Kormány 
igazságügyi politikáját. A jogalkotási feladatok részeként a minisztérium fontos szereplő a 
parlamenti életben, és az alkotmányosság és európai uniós jognak való megfelelés 
felelőseként a közigazgatáson belüli egyeztetések során is. 

Az Igazságügyi Minisztérium a klasszikus jogalkotás feladatai mellett további területekre is 
kiemelt hangsúlyt kívánt fektetni, ezért külön államtitkárságok felelnek az igazságügyi 
kapcsolatokért, valamint az európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért.  

A kormányzati ciklusban igen jelentős kodifikációs feladatokat végez el, élükön a magánjogi, 
a büntetőjogi, a közigazgatási eljárásjogi és a közigazgatási perrendtartási kódexek 
kodifikációjával. E nagy volumenű jogalkotási feladatok rendszerszemléletet, valamint a 
társadalompolitikai célokkal kapcsolatos tudatosságot és felelősséget igényelnek.   

Az Igazságügyi Minisztérium szakpolitikusok által vezetett „jogászminisztérium”, nyitott a 
párbeszédre mind a hazai jogásztársadalommal, mind a nemzetközi kollégákkal, az élet 
különböző területein felmerülő jogi kihívások megoldásán dolgozik, társadalmi küldetésének, 
felelősségének és a Kormány igazságügyi politikájának megfelelően. 

 

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) célkitűzései: 

A magyar alkotmányos identitás védelme és nemzetközi színtéren való 
elfogadottságának erősítése 

A magyar állam és nemzet alkotmányos hagyományai önálló európai értéket képviselnek, 
amelyek alkotmányos identitásunk kifejezéseként az Alaptörvény szabály- és 
értékrendszerében öltenek testet. Az Alaptörvény kimondja, hogy Magyarország független, 
demokratikus jogállam. Független, mert nemzetközi kapcsolataiban önállóan jár el és 
Alaptörvényét szuverén módon határozza meg. 

A Kormány igazságügyi politikájának alapköve tehát az alkotmányosság, ezért az igazságügyi 
miniszter – a jogalkotás menetében – nyilatkozik a végrehajtó hatalom által előkészített 
jogszabályok tervezeteit illetően azok alkotmányosságáról. A jogszabályoknak meg kell 
felelniük az Alaptörvény értékrendjének. 

A jogrendszer kialakítása során éber figyelemmel kell lenni Magyarország nemzetközi és 
Európai Uniós tagságából fakadó kötelezettségeire is. 

 

  



Az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom növelése 

Az Alaptörvény értékeiből következik annak felelőssége is, hogy a felmerülő társadalmi 
problémákra a végrehajtó hatalom transzparens módon, a rendelkezésre álló eszközeivel 
megfelelő, a társadalom számára is elfogadható megoldást találjon. Ennek során a társadalmi 
igazságosságra – a jogbiztonság követelményére is figyelemmel, a joguralom 
érvényesülésével – kell törekedni. 

A jogszabályok előkészítése és megalkotása során a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kell 
kapnia a más tárcákkal, a tág értelemben vett igazságszolgáltatás szereplőivel folytatott 
párbeszédnek, a jogászi hivatásrendek jogalkalmazás során összegyűjtött tapasztalatainak. 

 

Az Igazságügyi Minisztérium jogalkotási terve 

Az igazságügyi politika egyik legfontosabb pillére az Alaptörvényben meghatározott 
tisztességes eljárás követelménye. E követelmény nemcsak az eljárás tisztességére, 
nyilvánosságára és ésszerű határidejére vonatkozik, hanem abból a döntés tisztességére 
(elsősorban jogszerűségére, másodsorban pedig a társadalmi igazságérzetnek való 
megfelelésére) vonatkozó elvárás is következik. 

Cél az eljárások gyorsabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele. Ennek érdekében fontos 
feladat az eljárási rendek újraszabályozása, amelyben az eljárás résztvevőnek szerepét át kell 
gondolni. A hatékonyság és az időszerűség az eljárási határidők lerövidítésén túl a meggyőző, 
és az eljárásokban érintettek számára is elfogadható döntések meghozatalát is magában 
foglalja. Ennek értelmében a 2014-2018-as időszak kiemelt célja az új polgári perrendtartási 
törvény és az új büntetőeljárási kódex hatályba léptetése, a közigazgatási hatósági eljárások 
megújítása, valamint a közigazgatási perrendtartás hatályba lépéséhez kapcsolódó feladatok 
ellátása. 

Az eljárások racionalizálása azonban nem egyszerűen az eljárási törvények 
újraszabályozásában vagy újragondolásában ölt testet. Ezen intézkedés a tágabb igazságügyi 
intézményrendszerre is kihatással van. Kiemelt cél az igazságügyi kapcsolatokért való 
felelősség erősítése. Fontos társadalompolitikai igény a jogászi hivatásrendekkel való 
kapcsolattartás intézményesített kiépítése, a partnerségi struktúra megvalósítása, mindez 
nyilvánvalóan az alkotmányos szervek függetlenségének messzemenő tiszteletben tartásával. 

Az igazságügyi politika másik pilléreként fontos elem az igazságügyi miniszter felügyelete 
vagy irányítása alá tartozó intézményrendszer vizsgálata a hatékonyság, átláthatóság 
jegyében. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

             millió forintban, egy tizedessel  
 

Megnevezés 
 

Kiadás 
 

Bevétel 
 

Támogatás 
Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 13 166,5 5 750,7 7 415,8 1 118 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 236,1 0,0 2 236,1  
Fejezet összesen: 15 402,6 5 750,7 9 651,9 1 118 
 

  



III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 
X/1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása 
 
A minisztérium személyi juttatások előirányzata fedezetet biztosít az engedélyezett 
létszámkerethez tartozó rendszeres személyi juttatásokra, valamint a 2017. évben várható 
előresorolásokra. 

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat biztosítja a 2017. évben fizetendő 
végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, egyéb költségtérítések, napi és 
hétvégi hazautazás, valamint az egyéb személyi juttatások költségeit, és lehetőséget nyújt a 
munkatársak szociális és lakhatási támogatására. Az előirányzat tartalmazza továbbá a 
minisztérium munkatársainak cafetéria juttatását. A cafetéria juttatásokat terhelő adó- és 
járulékfizetési kötelezettség a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzaton került megtervezésre. 

Az állományon kívüli személyi juttatások előirányzaton került megtervezésre a jogi- 
végrehajtói szakvizsga, szakértői vizsgáztatás, a szakmai feladat ellátásához szükséges 
megbízási szerződések fedezete. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a miniszteri 
biztosok tiszteletdíjára, a jogszabály alapján a minisztérium által fizetendő kitüntetésekre, a 
Nyugdíjas Bizottság működésére, valamint a minisztérium vendéglátási kiadásaira. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat biztosít fedezetet 
a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő adó- és járulékfizetési,  valamint a 
reprezentációhoz és a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó, munkaadót terhelő fizetési 
kötelezettségre. Az előirányzat fedezi a minisztérium rehabilitációs hozzájárulási fizetési 
kötelezettségét is. 

A dologi kiadások fedezetet nyújtanak a minisztérium alapfeladatainak ellátása érdekében 
kötött közszolgáltatási szerződésekre (így különösen a Nemzeti Jogszabálytár működtetése, a 
cégnyilvántartással, céginformációval kapcsolatos feladatok ellátása, a Cégközlöny 
szerkesztése, kiadása), a külföldi kiküldetések repülőjegy és szállás költségeire, valamint 
egyéb működéssel kapcsolatos kiadásokra.  

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat a korengedményes nyugdíjazás költségeinek 
fedezetét biztosítja. 

Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton került megtervezésre a munkatársak részére 
nyújtható munkáltatói kölcsön fedezete.  

A beruházások kiemelt előirányzat a központi ellátó szervezet által nem finanszírozott kisebb 
eseti beruházások, kiadások fedezetét biztosítja.  

Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása gondoskodik a cégnyilvántartással és céginformáció 
szolgáltatással összefüggő központosított bevételek beszedéséről és a központi költségvetésbe 
történő befizetésről, amely várhatóan 1,0 milliárd forint lesz. 

Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása költségvetési javaslata 5.169,5 millió forint kiadási 
előirányzatot tartalmaz, amelyet 78,8 millió forint bevétel és 5.090,7 millió forint támogatás 
finanszíroz. Az átlagos statisztikai állományi létszám 449 fő. 

  



        millió forintban, egy tizedessel  
 

Igazságügyi Minisztérium 
igazgatása 

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 5 311,7 664,2 4 647,5 430 
Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet 
intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

- IM-NGM-KEF (Báthory u. 
12. épület üzemeltetése) 

 
-125,4 

  
-125,4 

 
 

- IM-NGM-KEF (IM könyvtár 
üzemeltetése) 

 
-11,0 

  
-11,0 

 
-2 

- IM-BM-KEK KH (KÉR 
rendszer üzemeltetése) 

 
-5,8 

  
-5,8 

 
 

Többlettámogatás (állami 
rezsicsökkentéssel kapcsolatban 
kiesett bevétel támogatással 
történő kiváltása) 

 
 
 
 

 
 
 

-585,4 

 
 
 

585,4 

 
 

Bérgazdálkodás alapján történt 
létszám-módosítás 

    
21 

2017. évi javasolt előirányzat 5 169,5 78,8 5 090,7 449 
 

X/2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH, Hivatal) 

Az SZTNH 2017. évi működésének céljait a szakmai feladatellátást meghatározó törvények 
és más jogszabályok határozzák meg. Ezek közül kiemelendő a találmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 
szóló 1997. évi XI. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a használati 
minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény, a mikroelektronikai félvezető termékek 
topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény, a Szellemi Tulajdon 
Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXII. 
törvény, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz 
kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXIII. törvény, a 
formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény, továbbá a 2014. évi 
LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról. 

A 2017. évre tervezett feladatok és a Hivatal szervezeti célja, hogy megfeleljen a működését 
meghatározó szabályok által felállított követelményeknek, mennyiségben ellássa a beérkező 
szabadalmi, védjegy, szerzői jogi, valamint K+F+I tárgyú beadványokhoz kapcsolódó 
hatósági teendőit, mindezt a hazai piaci és intézményi szereplők, a nemzetközi piaci szereplők 
és partner intézmények által támasztott, valamint az ISO Integrált minőség- és 
információbiztonság irányítási rendszer szerint lefektetett kiemelkedő minőségi színvonalon. 
Az SZTNH hagyományos feladatai között fontos helyet foglal el a visegrádi államok által 
létrehozott, budapesti székhelyű Visegrádi Szabadalmi Intézet működésének elősegítése, az 
adminisztrációs és infrastrukturális feltételek megteremtése és a kapcsolódó szabadalmi, 
kutatási és elővizsgálati feladatok ellátása. A Hivatal szakértői szerepet vállal a működését 
várhatóan 2017-ben megkezdő egységes hatályú európai szabadalmi együttműködés 
feltételrendszerének kialakítására irányuló nemzetközi munkában is.  

 



A Hivatal kiadásának forrásait továbbra is teljes egészében a saját bevételek adják, a 2017. évi 
bevételi főösszegben 722,9 millió forint összegű csökkenés mutatkozik. A csökkenés 
túlnyomó részét a közhatalmi, kisebb hányadát a szakmai szolgáltatási bevételek negatív 
változása adja. Ennek okai között megemlítendők az iparjogvédelmi jogintézményekhez 
kapcsolódó, főleg a szabadalmi és védjegyeljárások díjbevételei terén megmutatkozó, a hazai 
és a nemzetközi intézményrendszerhez egyaránt kötődő háttérfolyamatok. A bevételi 
előirányzat csökkenésében szerepet játszik korábban tervezett hatóságidíj-korrekció 
elmaradása, az egységes hatályú európai szabadalom új rendszerének bevezetése, valamint a 
K+F tevékenység minősítésével kapcsolatos munka ellentételezésének kérdése. 

A Hivatal a forráscsökkentés hatásait kiadási oldalon a személyi kiadások terén eszközölt 
takarékossági intézkedésekkel, a dologi és a felhalmozási kiadások csökkentésével, a 
tartalékkeret felhasználásával és az egyéb működési célú kiadások mérséklésével 
kompenzálja. 

2017. évben az SZTNH vagyonkezelésében egy nonprofit gazdasági társaság áll: a HIPAvilon 
Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.  

Az SZTNH költségvetési javaslata 3.387,2 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 3.387,2 millió forint bevétel finanszíroz. Az átlagos statisztikai állományi létszám 
204 fő. 

        millió forintban, egy tizedessel  
 

Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala  

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 4 110,1 4 110,1  204 
Bevétel csökkenés -722,9 -722,9   
2017. évi javasolt előirányzat 3 387,2 3 387,2  204 

 

X/3. Igazságügyi Hivatal (IH)  

Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX.18.) Korm. rendelet alapján az Igazságügyi 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2014. október 1-jén a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatalból kiválással jött létre. 

Az Igazságügyi Hivatal a kiválást követően a jogelőd szerv feladatai közül az alábbiakat látja 
el. 

Áldozatsegítési feladatkörében kezeli a bűncselekmények áldozatainak azonnali pénzügyi 
segély kifizetésére és kárenyhítésére szolgáló célelőirányzat felhasználását.  Módszertani 
állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az áldozatsegítési 
feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását. 

Jogi segítségnyújtási feladatkörében ellátja a jogi segítői névjegyzék vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, elbírálja a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos és a jogi 
segítői támogatások tárgyában hozott elsőfokú határozatokkal szemben előterjesztett 
jogorvoslati kérelmeket. Kezeli a jogi segítői díjak és a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi 
LXXX. sz. törvényben meghatározott egyéb költségek kifizetésére szolgáló célelőirányzat 
felhasználását, elszámolását.  

A pártfogó felügyeleti feladatkörében kiemelt feladata a bűnismétlés kockázatának 
csökkentése, a pártfogó felügyelő a közösségi büntetések végrehajtásával, az elkövető 
közösségben történő ellenőrzésével elősegíti a büntetőjogi következmények érvényesülését, a 
közösség biztonságának erősítését; támogató tevékenységével pedig növeli az elkövető 



társadalmi integrációjának esélyét. A Hivatal ennek keretében közreműködik a 
kormányhivatalok módszertani irányításában. 

Kárpótlási feladatkörében országos illetékességgel látja el az életüktől és szabadságuktól 
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló, többszörösen módosított és 
kiegészített 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2001. és 
2002. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított és kiegészített 2000. évi CXXXIII. 
törvény (továbbiakban: Ktsg. tv.) 57/A. §-ában foglaltakban, az életüktől és a szabadságuktól 
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott 
határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. 
törvényben, valamint a 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III.27.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtását (vagyoni és a személyi kárpótlás).  

Az önálló bírósági végrehajtókkal kapcsolatos feladatkörében a 25/2015. (II. 25.) Korm. 
rendelet alapján ellátja az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és 
magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatását, valamint a 3/2015. (II. 25.) 
IM rendelet alapján az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek 
felügyeletét és a fegyelmi eljárások nyilvántartását. 

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájával kapcsolatos feladatkörében a hatékony 
igazságszolgáltatás érdekében működteti az intézményt, amely szakmai ellenőrzéseivel, 
módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti a 
területi  igazságügyi szolgálatok, valamint az igazságszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó 
egyéb jogi szolgálatok (végrehajtók, igazságügyi szakértők, mediátorok, felszámolók, családi 
csődgondnokok) egységes jogalkalmazását. 

A Központi Családi Csődvédelmi Szolgálat feladatkörében ellátja a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján a Családi Csődvédelmi Szolgálat 
központi szervének jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az ezzel összefüggő 
koordinációs és a tájékoztatási feladatokat, továbbá a törvényben és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott feladataival összefüggésben hatásvizsgálatokat készít elő és közreműködik a 
statisztikai információrendszer kialakításában, működtetésében.  

Egyéb feladatai tekintetében közzétételre előkészíti a Magyar Közlöny és a Hivatalos 
Értesítő egyes lapszámait, mint elektronikus dokumentumokat, valamint ellátja a társadalmi 
kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása 
elnevezésű TÁMOP 5.6.2. projekt fenntartásával kapcsolatban felmerülő feladatokat. 

A kiválás következtében az IH alaptevékenysége részeként ellátja továbbá a Hivatal 
működéséhez szükséges (jogi, gazdasági, humánpolitikai, informatikai) funkcionális és 
szakmai feladatokat. 

Az Igazságügyi Hivatal költségvetési javaslata 1.722,5 millió forint kiadási előirányzatot 
tartalmaz, amelyet 620,4 millió forint bevétel és 1.102,1 millió forint támogatás finanszíroz. 
Az átlagos statisztikai állományi létszám 165 fő. 

  



        millió forintban, egy tizedessel  
 

Igazságügyi Hivatal  
 

Kiadás 
 

Bevétel 
 

Támogatás 
Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 1 698,2 596,1 1 102,1 148 
Bevétel növekedés (Igazságügyi 
Szolgálatok Jogakadémiájával 
kapcsolatos bevételek) 

 
 

24,3 

 
 

24,3 
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2017. évi javasolt előirányzat 1 722,5 620,4 1 102,1 165 
 
X/9. Igazságügyi Szakértői és Kutatói Intézetek (ISZKI)  

Az ISZKI alaptevékenysége: 

– a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság 
kirendelésének teljesítése, a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatása, illetve a 
külön jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés teljesítése, továbbá 
megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése, 

– a külön jogszabályban megjelölt igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi és nyilvántartási 
feladatok ellátása, valamint a rendelkezésre bocsátott keretek között a működési 
feltételek biztosítása, 

– a tevékenység ellátására rendelkezésre álló kapacitás kihasználását célzó alkalmazott 
kutatás folytatása a hatás- és kompetenciakörükbe tartozó szakterületeken annak 
érdekében, hogy a tudomány mindenkori állásának megfelelő, megalapozott 
szakvélemények elkészítéséhez szükséges szakmai háttér álljon rendelkezésre, 

– a büntetőeljárás alá vont és elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában 
közreműködő szervként való részvétel. 

 

Az ISZKI 2017. évi céljai: 

– szervezet, struktúra fenntartása – területi lefedettség változatlan biztosítása, 

– a szabályozottság biztosítása a működés során, 

– szervezet működéséhez szükséges információk biztosítása, 

– a szervezet tagjainak képzése, 

– a szakmai munkát segítő tevékenységek működésének biztosítása, 

– a szakmai munkához szükséges létszám biztosítása, 

– a labor hátterű tevékenységek akkreditációs státuszának fenntartása, 

– terhelti DNS vizsgálatok folyamatos elvégzése, 

– az ISZKI Országos Toxikológiai Intézet szakmai munkájához szükséges feltételek 
biztosítása, 

– követelésállomány csökkentése. 



Az ISZKI költségvetési javaslata 2.887,3 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 
1.664,3 millió forint bevétel és 1.223,0 millió forint támogatás finanszíroz. Az átlagos 
statisztikai állományi létszám 300 fő. 

        millió forintban, egy tizedessel  
 

Igazságügyi Szakértői és Kutató 
Intézetek 

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2016. évi törvényi előirányzat 2 723,0 1 500,0 1 223,0 274 
Változások jogcímenként:     
Többletbevétel (igazságügyi 
szakértői szolgáltatásokkal 
kapcsolatos bevételek) 

 
 

164,3 

 
 

164,3 
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2017. évi javasolt előirányzat 2 887,3 1 664,3 1 223,0 300 
 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

X/20/2 Célelőirányzatok 

X/20/2/1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az IM társadalompolitikai és szakpolitikai célkitűzésének megvalósítására, 
továbbá a Minisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek és feladatok kiadásaira 
biztosít fedezetet.  

Az előirányzat költségvetési javaslata 460,3 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 460,3 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 490,3  490,3 
Változások jogcímenként:    

Fejezeten belüli átcsoportosítás -30,0  -30,0 
2017. évi javasolt előirányzat 460,3  460,3 

 

X/20/2/2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a jogi karok közötti tisztességes szakmai versengés keretei között és a 
nemzetközi szakmai közvélemény által megkövetelt színvonalnak megfelelő jogtudományi 
kutatások finanszírozására szolgál. A Kormány döntése alapján ki kell dolgozni a 
jogászképzés tartalmi fejlesztését elősegítő támogatás igénybevételének rendjéről szóló 
szabályokat, továbbá meg kell kezdeni az egyéb javaslatok (jogi egyetemek specializációja) 
megvalósításának előkészítését is. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a vidéki jogi 
karok hallgatói részére megítélt ösztöndíjakkal kapcsolatos kiadásokra. 

 

  



Az előirányzat költségvetési javaslata 500,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 500,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 500,0  500,0 
2017. évi javasolt előirányzat 500,0  500,0 

 

X/20/2/4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabály-előkészítésben fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a minisztérium közfeladatai ellátásához a jogszabályalkotás során az 
igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett  szakemberek időszaki bevonásával 
felmerülő kiadások fedezetére szolgál. Az előirányzat tartalmazza a nevezettek kirendelésére 
vonatkozó szabályok alapján történő folyamatos feladatellátás biztosításához a 
foglalkoztatásukhoz szükséges forrásokat. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 163,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 163,5 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 163,5  163,5 
2017. évi javasolt előirányzat 163,5  163,5 

 

X/20/2/10 Igazságügyi regionális együttműködés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat biztosítja az igazságügyi regionális kapcsolatok fenntartásához és 
fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 25,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 25,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 25,0  25,0 
2017. évi javasolt előirányzat 25,0  25,0 

 
X/20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján a magyar állam ellen 
indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított 
kártalanítás kifizetésére szolgál. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 120,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 120,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 120,0  120,0 
2017. évi javasolt előirányzat 120,0  120,0 

 
  



X/20/2/18 Jogi segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján a peren kívüli 
támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy 
megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam által 
kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, 
az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás 
iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak 
megelőlegezésére.  

Az előirányzat költségvetési javaslata 249,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 249,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 249,0  249,0 
2017. évi javasolt előirányzat 249,0  249,0 

 

X/20/2/19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem 
és jogérvényesítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat célja, hogy biztosítsa a forrást az Alaptörvény szellemének megfelelően a 
magyar alkotmányos és nemzeti identitás, valamint az ehhez kapcsolódó jogvédelem és 
jogérvényesítés vonatkozásában hazai és nemzetközi konferenciák megszervezéséhez, 
széleskörű szakértői  együttműködések, tapasztalatcserék, szakértői munkák 
megvalósításához. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 40,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 40,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 40,0  40,0 
2017. évi javasolt előirányzat 40,0  40,0 

 

X/20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 
törvény alapján a bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény 
vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és 
emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére szolgál. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 100,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 100,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 100,0  100,0 
2017. évi javasolt előirányzat 100,0  100,0 

 

  



X/20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzatból elsősorban a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen 
szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a 
nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló – egyéb költségek kerülnek finanszírozásra. Az 
előirányzat biztosítja továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal összefüggő 
fordítások díjait is. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 80,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 80,5 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 30,0  30,0 
Változások jogcímenként:    

Egységes Európai Szabadalmi Bíróság 
tagsági hozzájárulásához biztosított 
támogatás 

 
20,5 

  
20,5 

Fejezeten belüli átcsoportosítás  30,0  30,0 
2017. évi javasolt előirányzat 80,5  80,5 

 

X/20/2/28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

Az előirányzat az igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó, az Európai Unió Bírósága által 
hozott ítéletek miatti kártérítésekkel összefüggő kiadásokra szolgál.  

Az előirányzat költségvetési javaslata 300,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 300,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 500,0  500,0 
Változások jogcímenként:    

Más vagy saját fejezet intézménytől 
átvett/átadott feladat (tételesen) 

 
 

  
 

- NGM-IM feladat- és előirányzat-
átadás korrekciója 

 
-200,0 

  
-200,0 

2017. évi javasolt előirányzat 300,0  300,0 
 

X/20/25 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Az előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható és központi forrásból nem 
finanszírozható feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 108,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 108,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 108,0  108,0 
2017. évi javasolt előirányzat 108,0  108,0 

 

  



X/20/26 Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél 
tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti 
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek 
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által 
képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-ét megelőzően nem lehet 
felhasználni. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 89,8 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 89,8 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 89,8  89,8 
2017. évi javasolt előirányzat 89,8  89,8 

 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 

fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

Az Igazságügyi Minisztérium fejezetnél több év előirányzatát terhelő program, beruházás, 
illetve fejlesztés nem indul. 

 

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

X/1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása 

Az uniós források felhasználásának szerepe az IM társadalompolitikai és szakpolitikai 
célkitűzéseinek szempontjából kiemelkedően fontos. Az IM az alábbi projektek 
előkészítésében és megvalósításában vesz részt.  

Konstrukció kódja/projekt 
azonosítószáma 

Projekt megnevezése 

KÖFOP 1.2.1. E-ingatlan nyilvántartás 

HR10IBJH04 
A Horvát Köztársaság végrehajtási 
rendszerének fejlesztése 

KÖFOP 1.0.0. - VEKOP 1.5 Integrált Jogalkotási Rendszer 

JUST/2013/JCIV/AG/4691 
Az Európai Bíróság esetjoga a polgári 
igazságügy területen 

JUST/2013/JPEN/AG/4603 

Nyelvi képzés a büntetőjogi kérdésekben 
felmerült törvényszéki együttműködés 
terén az EU-ban 

JUST/2013/JCIV/AG/4687 

Mediáció a jogellenes gyermekelviteli 
ügyekben - békés út a gyermekek 
érdekében 

E-Codex 270968 
Internetes adatcserén alapuló e-
igazságügyi kommunikáció 

JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8691 

Együttműködés az európai uniós 
tagállamok között a jogellenes 
gyermekelviteli és visszatartási ügyek 
megoldása érdekében 

 





 


