
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Bíróságok 

  



 



I. A célok meghatározása, felsorolása 

Magyarország Alaptörvényének 25. cikk (1) bekezdése értelmében a bíróságok alapfeladata 
az igazságszolgáltatás. A legfőbb bírósági szerv a Kúria. A (2) bekezdés szerint a bíróság dönt 
büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben; a 
közigazgatási határozatok törvényességéről; az önkormányzati rendelet más jogszabályba 
ütközéséről és megsemmisítéséről; valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló 
jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról.  

A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának 
egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló (a továbbiakban: Bszi.) 2011. évi CLXI. 
törvény 65. §-a alapján az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a bírói 
függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi 
feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságok fejezete tekintetében a fejezet irányító 
hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és törvényszékek elnökeinek igazgatási 
tevékenysége felett.  

Az OBH elnöke gazdálkodási jogköréből adódóan a Bszi. 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
összeállítja – az Országos Bírói Tanács, továbbá a Kúria tekintetében a Kúria elnöke 
véleményének kikérésével és ismertetésével – a bíróságok költségvetésére vonatkozó 
javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként 
változtatás nélkül terjeszt az Országgyűlés elé.  

A b) pont szerint meghívottként részt vesz a Kormány, továbbá az Országgyűlés 
költségvetéssel foglalkozó bizottságának ülésén a központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat és az annak végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat bíróságokra vonatkozó 
költségvetési fejezetének megtárgyalásakor.  

A c) pont alapján az OBH elnöke ellátja a fejezetet irányító szerv vezetőjének feladatait a 
központi költségvetésről szóló törvény bíróságok fejezete tekintetében, továbbá a d) pont 
felhatalmazza a bírósági fejezet gazdálkodásával kapcsolatos feladatok gyakorlására. A 
felsorolt alkotmányos feladatok megfelelő ellátása, a bíróságok időszerű, ugyanakkor 
szakszerű működése a jogállamiság szempontjából alapvető fontosságú. A modern kor 
követelményeinek megfelelő, európai színvonalú, átlátható igazságszolgáltatás ekként 
nemcsak a bírák és a bíróságokon dolgozó igazságügyi alkalmazottak, hanem az egész 
társadalom érdeke. Kiemelkedő szempontként jelentkezik, hogy a XXI. századi szolgáltató 
bíróság, mint állami szolgáltató növelje az ügyfelei elégedettségét, a szolgáltatásai minőségét, 
egyszerűsítse, elektronizálja a szolgáltatásai igénybevételét „Valljuk, hogy a polgárnak és az 
államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.” – áll 
Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallásában. E közös cél elérésének fontos 
eszközei a jól működő bíróságok.  

A fejezet 2018. évi benyújtott költségvetése tartalmazza a bíróságok működési színvonalának 
javítására, az eddig elért hatékonyság növelésére irányuló célkitűzéseket megvalósító humán 
erőforrás anyagi fedezetét, az ítélkezési munka hatékonyságának megerősítéséhez és 
fokozásához, egyebek mellett – a kiemelt jelentőségű ügyekre és perekre vonatkozó speciális 
eljárási szabályokra, továbbá a sarkalatos törvények és a szinte valamennyi jogágat érintő 
jogszabály változásokból eredő többletfeladatok ellátására is figyelemmel – az eljárási 
határidők megtartásához szükséges tárgyi feltételeket.  

 

Az OBH elnökének a fejezet egészére nézve a stratégiai céljai: 

- a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék – a független bírók magas 
színvonalon és időszerűen ítélkezzenek,  



- az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása,  
- tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása és hasznosítása,  
- a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, 

utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége,  
- a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése,  
- a képzési rendszer fejlesztése, együttműködés a többi hivatásrenddel. 
 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Intézmények 113 205,0 2 258,1 110 946,9 11 639 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatok  

7 144,9 - 7 144,9 - 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

1. cím Bíróságok 

 

A Bíróságok címhez 26 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik, 5 ítélőtábla, 20 
Törvényszék, valamint az Országos Bírósági Hivatal (OBH).  

 

Intézmény megnevezése 
 

Átlagos statisztikai állományi 
létszám  

1. Fővárosi Ítélőtábla 193 

2. Debreceni Ítélőtábla 68 

3. Győri Ítél őtábla 57 

4. Pécsi Ítélőtábla 48 

5. Szegedi Ítélőtábla 64 

6. Fővárosi Törvényszék 2 835 

7. Balassagyarmati Törvényszék 230 

8. Budapest Környéki Törvényszék 985 

9. Debreceni Törvényszék 511 

10. Egri Törvényszék 282 

11. Győri Törvényszék 360 

12. Gyulai Törvényszék 328 

13. Kaposvári Törvényszék 353 



Intézmény megnevezése 
 

Átlagos statisztikai állományi 
létszám  

14. Kecskeméti Törvényszék 518 

15. Miskolci Törvényszék 701 

16. Nyíregyházi Törvényszék 467 

17. Pécsi Törvényszék 386 

18. Szegedi Törvényszék 438 

19. Székesfehérvári Törvényszék 329 

20. Szekszárdi Törvényszék 226 

21. Szolnoki Törvényszék 323 

22. Szombathelyi Törvényszék 219 

23. Tatabányai Törvényszék 292 

24. Veszprémi Törvényszék 317 

25. Zalaegerszegi Törvényszék 261 

26. Országos Bírósági Hivatal 289 

ÖSSZESEN 11 080 

2018. évre vonatkozó létszám többletigény 559 

MINDÖSSZESEN 11 639 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Bíróságok 1. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő) 

2017. évi törvényi 
előirányzat 

91 193,6 2 066,0 89 127,6 11 080 

Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
csökkenése 

-422,6  -422,6  

Többlet:     

Kötelező fizetési 
fokozat eléréséhez 
kapcsolódó többlet 
(személyi jellegű 
kiadás) 

+112,3  +112,3  

Kötelező legkisebb 
munkabér 
(minimálbér) és a 
garantált bérminimum 
eléréséhez kapcsolódó 
többlet (személyi 

+512,5  +512,5  



jellegű kiadás) 

A büntetések, az 
intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések 
és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásából 
eredő többlet 

+187,5  +187,5 +27 

Új Pp. kódex- a Polgári 
Perrendtartásról szóló 
2016.évi CXXX. 
törvény hatálybalépése 
miatti többlet 
(személyi jellegű 
kiadás) 

+40,0  +40,0  

Minimális 
vagyonvédelmi 
rezsióradíj emelés 
többletköltsége (dologi 
kiadás) 

+150,0  +150,0  

A közigazgatási 
perrendtartásról szóló 
2017. évi I. törvény 
hatályba lépésének 
becsült költsége 

+7 277,3  
+7 277,3 

 
+506 

Az új határőrizeti 
területen lefolytatott 
eljárás szigorításával 
kapcsolatos 
többletigény 

+33,0  +33,0 +3 

VIKI projektben 
telepített 
távmeghallgatási 
eszközök 
üzemeltetésének 
többletköltsége (dologi 
kiadás) 

+1 280,2 +0,1 +1 280,1   

Elektronikus eljárások 
megnövekedett száma 
miatti informatikusi 
létszámigény 
többletköltsége 
(személyi jellegű 
kiadás) 

+56,1  +56,1 +23 

Az életpálya részeként, 
a bírói illetményalap-
emelésből (15%) eredő 
többletköltség 
(személyi jellegű 

+8 533,3  +8 533,3  



kiadás) 

Az életpálya részeként, 
a bírói illetményalap-
emelésből (15%) eredő 
jubileumi jutalom 
többletköltség 
(személyi jellegű 
kiadás) 

+269,5  +269,5  

Az életpálya részeként, 
a bírói illetményalap-
emelésből (15%) eredő 
cafeteria-juttatás 
többletköltség 
(személyi jellegű 
kiadás) 

+119,6  +119,6  

2018. évi javasolt 
előirányzat 

109 342,3 2 066,1 107 276,2 11 639 

 

A 2018. évi többlet a fenti táblázatban felsorolt tételeket tartalmazza, mely a Bíróságokkal 
szemben támasztott igények, az elmúlt években a hatékonyság terén elért – nemzetközi 
szinten is elismert – eredmények, az egész szervezetben jelentkező fokozott munkateher 
növekedés ellentételezése.  

A táblázat részleteiben tartalmazza a Bíróságok 2016. évi XC. törvényben rögzített 
költségvetés eredeti összegét, valamint az I. Cím 2018. évre vonatkozó – feladatellátáshoz 
kapcsolódó – többletigényét.  

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény, az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján meghatározásra kerültek a bírák, 
igazságügyi alkalmazottak alapilletményének (és az abból eredő többlet személyi juttatások) 
többlete.  

Az egyes büntető tárgyú törvényekhez kapcsolódó törvénymódosítás értelmében létesített 
bírói és azokhoz kapcsolódó igazságügyi alkalmazotti álláshelyek illetményének 2018. évre 
vonatkozó költségvetési fedezete. 

Az új Polgári perrendtartásról szóló kódex-el új pertípusok, bírósági eljárások és azok 
lefolytatásának kötelezettsége várható. 
 
A bírósági épületek őrzés- védelme a vagyonvédelmi törvényben meghatározott 
kormányrendeletben kötelezően előírt minimális órabér a jelenleg és a jövőben megkötésre 
kerülő bírósági épületekre vonatkozó élőerős őrzésvédelmi feladatokkal kapcsolatosan 
jelentős többletköltségeket jelent az intézmények részére, melynek fedezete a bázis 
költségvetésben nem áll rendelkezésre  
 
A 2017. évi I. törvény – a közigazgatási perrendtartásról – által megállapított hatásköri és 
illetékességi szabályok értelmében a feladatellátás következtében létrejövő „régióközponti 
bíróságok” és a Fővárosi Törvényszék vonatkozásában többletigény merül fel. 
 
 Az új Pp. és a büntetőeljárásról szóló törvény tervezete kiszélesíti a távmeghallgatás 
alkalmazásának bírósági lehetőségeit és alkalmazhatóságát. Ezen törvénytervezetek alapján a 



kötelező kép és – hangfelvétel útján történő jegyzőkönyv készítés tárgyi feltételeinek 
kialakításához 2018. évben szükséges megtenni az előkészületeket, amely nem megoldott a 
bázis költségvetés terhére. 

A bíróságok teljes körű e-ügyintézésre való áttérése érinti mind a szoftveres, mind a hardveres 
infrastruktúrát, informatika hálózati kapcsolati rendszereket. A már meglévő szoftvereket 
alkalmassá kell tenni arra, hogy az új jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeknek, 
valamint az állampolgárok, a társszervek és nem utolsó sorban a bíróságok a saját maguk által 
támasztott igényeknek, - melyek mind összhangban vannak az OBH stratégiai célok 
megvalósításával, kiemelten a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítésével - is 
maradéktalanul eleget tudjunk tenni.  
 
A bíróságok emberi erőforrás-gazdálkodási stratégiájának alapját a bírák és igazságügyi 
alkalmazottak illetményrendszere adja, melyben a kor követelményeinek megfelelő átalakítás, 
a fennálló aránytalanságok megszüntetése és az illetmények korrigálása tovább már nem 
halasztható. A Jó Állam egyik kiemelt tényezője az igazságszolgáltatás magas színvonalú 
teljesítménye, amely elképzelhetetlen a bíráskodást és az azt segítő tevékenységet hivatásnak 
tekintő, elkötelezett, felkészült, motivált és a szolgáltató szemlélettel azonosuló bírák és 
igazságügyi alkalmazottak nélkül.  
 
A bíróságok emberi erőforrás-gazdálkodási stratégiájának megvalósításával az egyén 
szempontjából olyan bírósági életút, mint élethosszig tartó, egy közös és állandó értékrend 
mellett személyükben is elkötelezettek egyéni teljesítményét értékelő hivatásgyakorlás és 
életvitel kialakítására nyílna lehetőség, mely a kiszámíthatóság, a biztonság az egyéni 
gondoskodás elvén alapul és szervezeti megbecsülés övezi.  
 
A bíróságok emberi erőforrás-gazdálkodási stratégiájának megvalósításával az állam 
szempontjából olyan, az állampolgárok bizalmát tovább növelő, hatékony és gyors 
igazságszolgáltatás alakítható ki, ahol a szakmailag legkiválóbbak szolgálatteljesítése 
élethosszig tart.  
 
Ahogy a közszolgálat, úgy az igazságszolgáltatás is a munkaerő-piaci verseny egyik 
szereplőjeként versenyez a magánszektorral a legkiválóbb, legalkalmasabb munkatársak 
megszerzéséért, alkalmazásáért. Az élethosszig tartó hivatásválasztás, a legkiválóbb 
munkatársak megszerzése, alkalmazása és megtartása az igazságszolgáltatási rendszer 
vonzerejének növelése nélkül nem lehetséges, a munkaerő-piaci versenyképesség fokozása 
elengedhetetlen. A minőségi munkaerő utánpótlásának és megtartásának egyik feltétele az 
anyagi megbecsülés. Követelményként fogalmazódik meg, hogy a tisztességes megélhetést - 
figyelemmel az összeférhetetlenségre vonatkozó szigorú szabályozásra is – önmaga az 
illetmény biztosítsa, mivel ez egyfajta megjelenési formája az állami szolgálatért való teljes 
elköteleződésnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. cím Kúria 

millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kúria 2. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 3 264,7 192,0 3 072,7 331 

Többlet:     

Kötelező fizetési fokozat 
eléréséhez kapcsolódó többlet 
(személyi jellegű kiadás) 

+18,0  +18,0  

Kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált 
bérminimum eléréséhez 
kapcsolódó többlet (személyi 
jellegű kiadás) 

 

+2,3  +2,3  

Jubileumi jutalmak 
megállapításához kapcsolódó 
többlet (személyi jellegű kiadás) 

+4,4  +4,4  

Joggyakorlat elemzés, tanácsadó 
testületek (személyi jellegű 
kiadás) 

+36,0  +36,0  

A Kúrián 2018. évben 
megrendezésre kerülő visegrádi 
országok és Horvátország, 
valamint Szlovénia Legfelsőbb 
Bírósági elnökei állandó 
konferenciájának 13. találkozója  

+35,3  +35,3  

A Kúria angol nyelvű 
honlapjának továbbfejlesztése, 
illetve az Iránymutató Kúria 
határozatok vagy azok 
összefoglalóinak angol nyelvű 
fordításának előkészítése és a 
nemzetközi jogi 
szakadatbázisokba való feltöltése 

+20,0  +20,0  

Kúria székház első emeleti 
nyílászáróinak korszerűsítése, 
állapotfelmérés, tervek 
készíttetése, kivitelezés (dologi 
kiadás) 

+58,0  +58,0  

Garázs megsüllyedt pillérjének 
aláinjektálása (beruházás, 
felújítás) 

+15,0  +15,0  



Az életpálya részeként, az 
illetményalap-emelésből eredő 
többletköltség (személyi jellegű 
kiadás) 

+385,2  +385,2  

Az életpálya részeként, az 
illetményalap-emelésből eredő 
jubileumi jutalom többletköltség 
(személyi jellegű kiadás) 

+13,2  +13,2  

Az életpálya részeként, az 
illetményalap-emelésből eredő 
cafeteria-juttatás többletköltség 
(személyi jellegű kiadás) 

+10,6  +10,6  

2018. évi javasolt előirányzat 3 862,7  192,0 3 670,7 331 

 

Ahhoz, hogy a Kúria 2018. évben a legmagasabb színvonalon láthassa el legfontosabb 
feladatait, az ítélkező tevékenységet és a jogegységesítést, elengedhetetlenül fontos volt, hogy 
a személyi jellegű kiadások és az azokhoz tartozó közterhek teljes körűen finanszírozásra 
kerüljenek, ami a jogállási törvények szerint kötelezően előírt rendszeres személyi juttatások 
teljes fedezetét jelenti.  

A Bszi. 24. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Kúria joggyakorlat-elemzést folytat a 
jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési 
gyakorlatát. A joggyakorlat elemző csoportoknak a kijelölt kúriai bírákon kívül, akik ítélkező 
tevékenységük mellett végzik ezt a feladatot, külső bíró és egyéb, a szakterületen jártas tagjai 
is vannak. A csoport munkája nagymértékben hozzájárul a jogegység megteremtéséhez és a 
jogbiztonsághoz.   

2018. évben Magyarországon kerül megrendezésre a visegrádi Országok és Horvátország, 
valamint Szlovénia Legfelsőbb Bírósági elnökei állandó konferenciájának 13. –soron 
következő találkozója, amely rangjának megfelelően történő lebonyolításával kapcsolatban 
felmerülő kiadások fedezete nem biztosított a bázis költségvetésben, ezért többlet forrás 
biztosítása szükséges.  

A Bírósági életpálya bevezetésének első ütemének többletköltségének indoklása megegyezik 
az 1. cím, Bíróságok többlet előirányzatok részletezésében írtakkal. 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

 

3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 4 644,9 - 4 644,9 

Változások jogcímenként:    

Szegedi Törvényszék és Járásbíróság, 
Széchenyi téri épületének teljes 
rekonstrukciója és bővítése 

2 000,0  2 000,0 

Karcagi Járásbíróság új épületének 500,0  500,0 



építése 

2018. évi javasolt előirányzat 7 144,9 0 7 144,9 

 

Az Igazságszolgáltatás beruházásainak (3. cím 1.2. jogcímcsoport) előirányzata 5 583,0 
millió forint, amely tartalmazza kiemelt ingatlan beruházásként a többletként szerepelő 
Szegedi Törvényszék és a Karcagi Járásbíróság beruházásait, továbbá a Szolnoki, Szegedi, 
Egri Törvényszék és a Gödöllői Járásbíróság rekonstrukciójának összegét, a Kecskeméti 
Törvényszék belső rekonstrukciójára biztosított összeget, és a 2018. évben tervezett kisebb 
beruházások kiadásait, valamint a központilag megvalósítandó, a fejezet egészét érintő Nyitott 
bíróság – ügyfélcentrumok kialakításának fedezetét. 

Az Igazságszolgáltatás működtetése (3. cím 3. alcím) előirányzatán 1 561,9 millió forint áll 
rendelkezésre. Az előirányzat nyújt fedezetet a bírósági intézményeknél év közben megjelenő, 
előre nem tervezhető, olyan kiadásokra, mint például az ügyszámnövekedésből bekövetkező 
igazságszolgáltatásban közreműködők költségeinek emelkedése, az országos hatáskörű és 
használatú nyilvántartási rendszerek fenntartása és fejlesztése. 

 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

 

Igazságszolgáltatás beruházásai (3/1/2) 

a. Korábbi években megkezdett, folyamatban lévő beruházások: 
A Szolnoki Törvényszék épületének teljes körű rekonstrukciójának folytatása. Az építési 
engedély és a kiviteli tervdokumentáció már rendelkezésre áll, a megvalósítás előkészítése és 
a kivitelezés 2016. évben megkezdődött, a több éven át húzódó, 2018-ban befejeződő 
beruházás 2018. évre eső becsült összege 30,0 millió forint. 
Gödöllői Járásbíróság, Tapolcai Járásbíróság, Szarvasi Járásbíróság, Kisvárdai 
Járásbíróság, Dunakeszi Járásbíróság, Kiskőrösi Járásbíróság építési rekonstrukciós 
munkálatainak összege 1 984,0 millió forint. 
Törvényszéki épületeken egyeztetett, nyilvántartott műszaki fejlesztési igények alapján 
végzendő feljutási munkák, melyek 2018. évi költsége 500 millió forint. 
Nyitott bíróság ügyfélcentrumok kialakításának 2018. évre eső költsége 500 millió forint. 
 
b. Előkészítés alatt álló 2017. évben megkezdett/megkezdődő, több évre áthúzódó 

beruházások 
Az OBH elnökének stratégiai döntése alapján a Balatonszemesi Üdülő épülete került 
kijelölésre, amely országos, esetenkénti szociális feladatokat is ellátó, illetve regionális 
képzési központként funkcionálna a jövőben. 2017. évben a bontási tervek, bontási munkák 
költsége 80,0 millió forint, a becsült teljes költség 440 millió forint.  
A Kecskeméti Törvényszék belső rekonstrukciójának munkálatai, amelynek 2018. évre eső 
költsége 350 millió forint.  

 
c. 2018. évben kezdeni tervezett, halaszthatatlan több évre áthúzódó beruházások: 

Karcag Város Önkormányzatával közösen megvalósítani tervezett új épület építése, 
telekvásárlással együtt. A költségvetési többletigény a kivitelezési munkák fedezetére 
vonatkozik. A központi költségvetés szerinti, fejezeti kezelésű előirányzatok, 
igazságszolgáltatás beruházásai törvényi soron rendelkezésre álló előirányzatra tekintettel a 
fenti beruházás megvalósításának finanszírozása egyidejűleg a párhuzamosan zajló további, 




