
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

A minisztérium azonban nem kizárólag a nagy kódexek újraalkotásában vállal szerepet. Az 
Igazságügyi Hivatal megszűnésével és minisztériumba történő olvadásával az 
áldozatvédelem, a jogi segítségnyújtás és a pártfogó felügyeleti feladatok szintén megjelennek 
a minisztérium mindennapjaiban. Elfogadásra került az Áldozatvédelmi Stratégia, amelynek 
keretében és mentén az áldozatvédelem témája kiemelten jelenik meg. 

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 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 jogalkotási terv megvalósítása 

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. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban 

             millió forintban, egy tizedessel  
 

Megnevezés 
 

Kiadás 
 

Bevétel 
 

Támogatás 
Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 6 096,9 630,2 5 466,7 584 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 858,1 0,0 2 858,1  
Fejezet összesen: 8 955,0 630,2 8 324,8 584 
 

  



III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

Az Igazságügyi Minisztérium fejezet 2018. évi költségvetési javaslata az Igazságügyi 
Minisztérium igazgatása, valamint a fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási 
és bevételi előirányzatait foglalja magába. 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

Az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: IH) az egyes központi hivatalok és költségvetési 
szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő 
jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 26. §-ában foglaltak alapján 2016. december 31-ével beolvadás útján jogutódlással 
megszűnt. 2017. január 1-től az IH általános jogutódja – az alábbi feladatok kivételével – az 
Igazságügyi Minisztérium lett: 

- az áldozatsegítéssel összefüggő, elsőfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó feladatok 
tekintetében az általános vagy speciális illetékességgel eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal;  

- a jogi segítségnyújtással összefüggő, hatósági és igazságügyi igazgatási eljáráshoz 
kapcsolódó feladatok tekintetében az általános vagy speciális illetékességgel eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal; 

- a kárpótlással összefüggő hatósági feladatok tekintetében a Budapest Főváros 
Kormányhivatala; 

- az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának 
rendszeres ellenőrzése tekintetében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar; 

- az IH munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökhöz - ide nem értve az informatikai-
telekommunikációs eszközöket - kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, 
valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok tekintetében a Közbeszerzési 
és Ellátási Főigazgatóság; 

- a 309/2011. Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok, valamint az e feladatokhoz 
kapcsolódó informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői 
jogok és kötelezettségek tekintetében a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató zRt. 
lett az IH jogutódja. 

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Központok a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról 
szóló 350/2016. (XI. 18.)  Korm. rendelet alapján 2017. január 1-jével összeolvadt a 
Belügyminisztérium fejezet alá tartozó Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel. 

Az Igazságügyi Minisztérium fejezet 2018. évi átlagos statisztikai létszáma – a szervezeti 
átalakításokat követően – 1118 főről 584 főre változott. 

 

X/1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása 

Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: minisztérium) alaptevékenysége 
részeként ellátja a működéshez szükséges (jogi, gazdasági, humánpolitikai, informatikai) 
funkcionális és szakmai feladatokat. 

A minisztérium gondoskodik továbbá a cégnyilvántartással és céginformáció szolgáltatással 
összefüggő központosított bevételek nyilvántartásáról. 

A minisztérium a jogutódlást követően a jogelőd szerv (IH) feladatai közül az alábbiakat látja 
el. 

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.  

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 minisztérium ennek keretében közreműködik a 
kormányhivatalok módszertani irányításában. 

A minisztérium személyi juttatások előirányzata fedezetet biztosít a rendszeres személyi 
juttatásokra, valamint a 2018. évben várható előresorolásokra. 

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat biztosítja a 2018. 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 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 költségvetési javaslata 6.096,9 millió forint kiadási 
előirányzatot tartalmaz, amelyet 630,2 millió forint bevétel és 5.466,7 millió forint támogatás 
finanszíroz. Az átlagos statisztikai állományi létszám 584 fő. 

        millió forintban, egy tizedessel  
 

Igazságügyi Minisztérium 
igazgatása 

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 5 169,5 78,8 5 090,7 442 
Változások jogcímenként:     
Más vagy saját fejezet 
intézménytől átvett/átadott feladat 
(tételesen) 

    

- Igazságügyi Hivatal 
beolvadása 

 
1 356,0 

 
551,4 

 
804,6 

 
122 

A szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkentése 

 
-238,3 

  
-238,3 

 
 

A központi hivatalok, 
háttérintézmények 
felülvizsgálatához kapcsolódó 
csökkentés 

 
 
 

-190,7 

  
 
 

-190,7 

 
 

Többlettámogatás (minimálbér és 
garantált bérminimum emelés) 

 
0,4 

 
 

 
0,4 

 

Bérgazdálkodás alapján történt 
létszám-módosítás 

    
20 

2018. évi javasolt előirányzat 6 096,9 630,2 5 466,7 584 
 

 
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 431,1 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 431,1 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 460,3  460,3 
Változások jogcímenként:    
A szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkentése  

 
-29,2 

  
-29,2 

2018. évi javasolt előirányzat 431,1  431,1 
 

  



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 és jogtudományi tanulmányi tehetséggondozási rendszer kialakításnak, valamint 
működtetésének finanszírozására szolgál. 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 

2017. évi törvényi előirányzat 500,0  500,0 
2018. 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 154,7 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 154,7 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 163,5  163,5 
Változások jogcímenként:    
A szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkentése  

 
-8,8 

  
-8,8 

2018. évi javasolt előirányzat 154,7  154,7 
 

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 20,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 20,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 25,0  25,0 
Változások jogcímenként:    
A szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkentése  

 
-5,0 

  
-5,0 

2018. évi javasolt előirányzat 20,0  20,0 
 
  



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 

2017. évi törvényi előirányzat 120,0  120,0 
2018. 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 

2017. évi törvényi előirányzat 249,0  249,0 
2018. 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 35,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 35,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 40,0  40,0 
Változások jogcímenként:    
A szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkentése  

 
-5,0 

  
-5,0 

2018. évi javasolt előirányzat 35,0  35,0 
 

  



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 

2017. évi törvényi előirányzat 100,0  100,0 
2018. 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 

2017. évi törvényi előirányzat 80,5  80,5 
2018. 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 Emberi Jogok Európai 
Bírósága által hozott ítéletek, illetve határozatok alapján az államot terhelő fizetési 
kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések, a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvény szerinti alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás, illetve a 
kártalanításból történő - törvény szerinti - kielégítések megfizetésére, valamint az ezekkel 
összefüggő banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség fedezetére szolgál. 

Az előirányzat költségvetési javaslata 1.000,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 1.000,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 300,0  300,0 
Változások jogcímenként:    
Többlettámogatás 700,0  700,0 
2018. évi javasolt előirányzat 1 000,0  1 000,0 

 

  



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 78,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, 
amelyet 78,0 millió forint támogatás finanszíroz. 

        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 108,0  108,0 
Változások jogcímenként:    
Egyéb támogatáscsökkentés -30,0  -30,0 
2018. évi javasolt előirányzat 78,0  78,0 

 

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

Fejezeti stabilitási tartalék alcímen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § 
(4a) bekezdésében megjelölt feladatok végrehajtása céljából – az előző évivel megegyezően – 
89,8 millió forint összegű előirányzat került elkülönítésre. 

       millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 89,8  89,8 
2018. 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 
KÖFOP 1.0.0. – VEKOP-15-2016-
00029 Integrált Jogalkotási Rendszer 

E-Codex 270968 
Internetes adatcserén alapuló e-
igazságügyi kommunikáció 

BBA-5.4.1/2-2016-0001 

Az emberkereskedelem áldozatainak 
irányítási mechanizmusát segítő WEB 
alapú rendszer létrehozása 

JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8719 

ÍR projekt: EU képzési modell 
kifejlesztése az áldozatjogi irányelvhez 
(2012/29/EU irányelv) 

MMIA 1.1.7 Menekültügy, 
Migrációs és Integrációs Alap 

Jogi segítségnyújtás az eljárás minden 
szakaszában 




