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I.

A Bíróságok fejezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása

A bíróságok központi igazgatása
2012. január 1. napjától - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény (Bszi.), valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) hatálybalépésével - megvalósult a bírósági igazgatási
modell-váltás.
A bíróságok központi igazgatását korábban ellátó Országos Igazságszolgáltatási
Tanács (a továbbiakban: OIT) és elnöke jogosítványainak egy része az Országos
Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökéhez, a bíróságok szakmai irányítása
pedig a Kúria elnökének hatáskörébe került.
A korábbi központi igazgatási rendszerben már 2011. március 1. napjától jelentősen
módosult az OIT és elnökének - aki igazgatási feladatai mellett a bíróságok szakmai
felügyeletét is ellátta - feladat- és hatásköre. A központi igazgatási feladatok
súlyponti megosztása a korábbi, szinte minden esetben kötelező testületi
döntésekről elmozdult az operatívabb, az OIT elnökének személyi felelősséget is
magába foglaló intézkedések irányába. A legjelentősebb területek a bírói
álláspályázatokról való döntés, az illetékes bíróság helyett az ügyek ésszerű időn
belül történő elbírálása érdekében másik bíróság kijelölésének indítványozási
lehetősége, fejezetgazdálkodási jogkörbe tartozó intézkedések megtétele.
A 2012. január 1. napjától hatályos Bszi., Bjt. és az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz), ezt a folyamatot
fejlesztette tovább, amikor a bíróságok központi igazgatási feladatait elválasztotta a
bíróságok szakmai felügyeletétől. Az OBH elnöke látja el a Bszi. 65. §-a szerint a
bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával a bíróságok igazgatásának
központi feladatait, míg a Kúria elnöke felel a bíróságok ítélkezésének szakmai
egységességéért.
Az OBH elnöke rendelkezik a korábban az OIT-t, illetve az OIT elnökét megillető
jogosítványokkal; a Bszi. 103. §-a szerint, ezen jogosultságainak gyakorlását az
Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) ellenőrzi. Az OBT véleményezi az
OBH elnökének intézkedéseit és meghatározott esetekben döntési jogkörrel is
rendelkezik, továbbá a féléves OBH elnöki beszámolók is folyamatos ellenőrzést
tesznek lehetővé. Az OBH elnöke a jogosítványait erős kontroll alatt gyakorolja,
személyes felelősséget visel a központi igazgatás eredményességéért. Az
átláthatóságot a fokozott nyilvánosság biztosítja, az OBH elnöke működése során
köteles az igazgatás és az ehhez kapcsolódó döntéseit nyilvánosságra hozni.
Közzétételi és közlési kötelezettség terheli az OBH elnöki határozatok,
szabályzatok, ajánlások és tájékoztatók tekintetében.
A személyzeti döntésekkel szemben az érintettek jogorvoslattal élhetnek, illetve a
szabályzatokkal
szemben
alkotmányjogi
panasszal
fordulhatnak
az
Alkotmánybírósághoz.
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2012. július 17. napját követően - a Bszi. ez irányú módosítására figyelemmel változtak az ügyáthelyezésre vonatkozó rendelkezések. Az új szabályozás
értelmében az OBH elnöke, az OBT által meghatározott elvek figyelembe vételével
az ügy elbírálására az illetékes bíróság helyett más, azonos hatáskörrel rendelkező
bíróságot jelölhet ki, amely határozat ellen az érintett peres felek fellebbezéssel
élhetnek. A fellebbezést a Kúria nemperes eljárásban bírálja el. Az elmúlt évben 44
ügy vonatkozásában érkezett indítvány másik bíróság kijelölésére, melyek közül 42
ügy esetében került sor az ügy áthelyezésére. Ebből 31 gazdasági, 8 büntető és 2
polgári peres ügy volt, nagyobb részük kiemelt jelentőségű. Négy büntető ügy
esetében került sor fellebbezés benyújtására, a Kúria valamennyi esetben
helybenhagyta az OBH elnökének kijelölő határozatát. A Kúria határozatait az
OBH a bíróságok központi honlapján tette közzé.
Az OBH elnöke a Bszi 76. § (1) bek. a) pontjában írtak alapján 2012. évben
kialakította stratégiai programját, melynek célkitűzései között szerepel, hogy a
bíróságok alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék, a független bírók magas
színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. Az OBH elnökének az általános központi
igazgatási feladatai körében tett intézkedései közül az említett célkitűzés
megvalósítását szolgálták - a teljesség igénye nélkül – az alábbiak:
– a bírósági szervezeti rendszer 2013. évi változásainak alapos, széles körű
adatgyűjtésen alapuló előkészítése, nevezetesen a közigazgatási és munkaügyi
bíróságok felállítása, a járások létesítésével összhangban a járásbíróságok
helyzetének teljes körű felmérése, ezekkel kapcsolatos jogszabályváltozások
kezdeményezése,
– a bírósági igazgatás megújítása érdekében, a Bszi. 194. § (1) bekezdésében
megjelölt kötelezettsége szerint a korábban hatályos OIT szabályzatok,
ajánlások felülvizsgálatát elvégezte, a szabályozást igénylő a Bszi. 76. § (1)
bek. b) pontja értelmében a hatékony igazgatás megvalósítására új
területeken, új szabályozást adott ki, illetőleg megkezdte ezek előkészítését. A
szabályozás során érvényesült, illetve érvényesül az a követelmény, hogy
minden bíróságra, az igazgatás különböző területeire elvi alapokon nyugvó
egységes szabályok vonatkozzanak. Az OBH elnöke a Bszi. 76. § (1)
bekezdés b) pontján alapuló jogkörében eljárva az elmúlt időszakban 437
határozatot, 27 szabályzatot, 6 ajánlást és 3 belső szabályzatot adott ki,
– az OBH elnöke - a bíróságokon meglévő szellemi kapacitások és a
felhalmozódott bírósági vezetői, bírói szakmai tudás közvetlen bevonásával új központi igazgatási módszereket vezetett be,
– munkacsoportokat hozott létre, amelyeknek vezetésére, illetve tagként való
részvételére a Bjt. 29. § (2) bekezdése szerint bírákat jelölt ki központi
igazgatási feladatok elvégzésére, ideértve a szabályzatok felülvizsgálatát és új
szabályzatok kiadását, illetve az igazgatáshoz szükséges széleskörű adatok és
vélemények összegyűjtését, feldolgozását. E feladatokra több igazságügyi
alkalmazott is bevonásra került. A munkavégzés során a résztvevők
közvetlenül tapasztalhatták az igazgatási tevékenység fontosságát,
hasznosságát és mindez visszacsatolásra került az egyes bíróságok
igazgatásában is.
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2012. évben az OBH elnökének egyik alapvető célkitűzése volt a központi régió
helyzetének rendezése, ami azonban csak hosszabb idő alatt valósítható meg.
A központi régió két törvényszékének (Fővárosi Törvényszék és a Budapest
Környéki Törvényszék) helyzete alapvetően kihat az egész bírósági rendszer
társadalmi megítélésére. Ennek egyrészt az az oka, hogy a régió – méreténél fogva –
jelentős súllyal befolyásolja az egész igazságszolgáltatási alrendszer helyzetét: 2012.
évben ide érkezett az összes törvényszékekre és helyi bíróságokra érkezett ügy
40,5 %-a, és itt maradt folyamatban az ilyen ügyek 41,6 %-a. Másrészt e régióban
átlagon felüli a bírák munkaterhe, 2001-2012 évek átlagában a törvényszéki első
fokú büntető ügyszak kivételével valamennyi ügyszakban a központi régión kívüli
bíróságok átlagánál 35 %-kal több peres ügy érkezett egy tárgyaló tanácsra.
A központi régióban az egy tárgyaló tanácsra jutó folyamatos peres ügyek száma
2001-2012 évek átlagában még ennél is nagyobb mértékben, ügyszaktól függően
114,2 %-kal haladta meg a többi bíróság átlagát. Ennek következtében az átlagosnál
rosszabb az eljárások időszerűsége, ami – a peres eljárások elhúzódása miatt –
alapvetően érinti a jogkereső állampolgárok alkotmányos jogait.
A központi régió helyzetének javítása két irányban történhet; a létszámhiányt meg
kell szüntetni és az érkezett (kiemelt) ügyek egy részét el kell terelni.
A létszámhelyzet rendezése érdekében 2012-ben 61 új bírósági titkári és 75 új
bírósági ügyintézői státusz létesült a régióban, megszüntetve ezzel a korábbi
években kialakult aránytalanságot. A tényleges bírói létszám átfogó felülvizsgálatára
egyelőre nem volt lehetőség a bírák nyugdíjazására vonatkozó szabályozással
kapcsolatos, még nyitott kérdések miatti bizonytalanságok következtében.
A tárgyaló tanácsok száma a tényleges bírói létszám csökkenése ellenére is 9 fővel
emelkedett a központi régióban (518,4-ről 527,5-re ez 1,7 %-os növekedést
eredményezett).
Az országos tendenciákkal ellentétesen a központi régióban majdnem 1 %-kal
csökkent az érkezett ügyek száma (a többi törvényszéken összesen több mint 4 %kal nőtt). Az egy tanácsra eső érkezett peres ügyek számát tekintve a törvényszéki
első és másodfokú büntető ügyszak kivételével javult a központi régió helyzete a
többi bírósághoz képest. Ennek hatására a törvényszéki másodfokú ügyszak
kivételével a többi ügyszakban (ügyszaktól függően 4,9-30,9 darabbal) csökkent az
egy tanács előtt folyamatban maradt peres ügyek abszolút száma.
A bírósági szervezetben 2013. január 1. napjától lényeges változás következett be; a
munkaügyi bíróságok helyett létrejöttek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, a
helyi bíróságok elnevezése járásbírósággá változott, ezért a 2012. évet az erre való
felkészülés jellemezte az alábbi területeken:
- Járásbíróságok, járások összefüggésének vizsgálata, elnevezésük változása és
az illetékességi területek áttekintése
A Járás, kisbírósági munkacsoport feltérképezte a kialakított járások területeit az
egyes törvényszékek területén található helyi bíróságok hatékonyabb működésének
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feltételeit. Felmérésre kerültek a bírósági épületek, ezek műszaki állapota, főbb
jellemzői, az ítélkezési tevékenységre való alkalmassága; a bíróságon dolgozó bírák,
igazságügyi alkalmazottak, fizikaiak létszáma. Folyamatban van az egy-egy ügy
befejezésére fordított költségvetési kiadások összegének kiszámítása.
Meghatározásra kerül a bíróság megközelíthetősége és ennek költségei úgy az
ügyfelek, mint az ún. központi, illetve nagyobb helyi bíróságról kijáró bírák
szempontjából.
- A közigazgatási és munkaügyi bíróságok felállításának előkészítése, amely
a munkacsoport által készített anyag felhasználásával történt. Az ügyeknek a
Fővárosi Ítélőtábláról a törvényszékekre, illetve a törvényszékekről a közigazgatási
és munkaügyi bíróságokra történő átadását megalapozó statisztikai kimutatások
készítése képezte alapját a szükséges bírói és egyéb igazságügyi alkalmazotti
létszámok meghatározásának. Sor került az új bírósági vezetői állások
pályáztatására. Gondoskodni kellett az új bíróságok elhelyezéséről, beleértve az
épületek kisebb átalakítását, a szükséges bútorzat és munkaeszközzel történő
felszerelését. Az év végén folyamatban maradt közigazgatási ügyek átadása-átvétele
- migrációja - informatikai fejlesztést is igényelt, pl. új lajstromokat kellett
létrehozni.
- A regionális közigazgatási és munkaügyi kollégiumok létrehozása,
működés feltételeinek meghatározása érdekében OBH elnöki ajánlás kiadására
került sor.
A Bíróságok projektekben való szakmai részvétele
Az OBH „Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása az egyes bírósági eljárásokban
című, EKOP 1.A.1.-08/B-2009-0002 azonosító jelű projektben közbeszerzési
eljárást követően 2012. március 20. napján kötötte meg a vállalkozási szerződést a
nyertes ajánlattevőkkel.
A projekt fő céljai:
 elektronikus kommunikáció biztosítása,
 elektronikus dokumentumkezelés megvalósítása,
 átfutási idők csökkentése,
 bírósági munkateher csökkentése,
 postaköltség csökkentése.
Az OBH a vállalkozók által készített alkalmazást tesztelést követően 2012.
szeptemberében átvette, majd az éles üzembe állításhoz szükséges oktatások,
tájékoztatók, jogszabály-módosítási igények feltárása, egyeztetése után 2013. január
hó 1. napjától az alkalmazást éles üzembe állította.
A projektben kialakított alkalmazások:
- elkészült 36 ÁNYK program útján benyújtható formanyomtatvány, melyek közül
16 polgári-gazdasági publikálása történt meg eddig,
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- elkészült a Dokumentumtár, amely az e-perek iratainak elektronikus tárolását
biztosítja
- bevezetésre került a szervezeti elektronikus aláírás.
Az OBH és a Magyar Ügyvédi Kamara között az elektronikus kommunikáció során
szerzett tapasztalatok hasznosítása, a bevezetett rendszer használatával
kapcsolatban felmerült észrevételek felhasználása céljából szoros együttműködés
alakult ki.
Az alkalmazás bevezetése az OBH elnökének stratégiai céljai közül kiemelkedően
segíti a bírák időszerű ítélkezését és a bírósághoz való személyes megjelenés nélküli
hozzáférés egyszerűsítését. E mellett a projektben beszerzett informatikai eszközök
a bíróságok működéséhez szükséges tárgyi feltételeket is javítják.
Az OBH elnöke által létrehozott munkacsoportok,
Az OBH elnöke a Bszi. 76. §-ában felsorolt egyes igazgatási feladatai ellátása
érdekében 2012. évben az alábbi munkacsoportokat hozta létre, amelyekbe
közreműködőként, a Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján az OBH munkatársain kívül
ítélkező bírókat jelölt ki.
 Szabályzatok és ajánlások felülvizsgálatát végző Munkacsoport
A Munkacsoport feladata a Bszi. 194.§ (1) bekezdése szerint az OIT által a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény alapján
hozott szabályzatok és ajánlások felülvizsgálata.
 Bírósági integritás Munkacsoport
A Munkacsoport feladata, hogy a bírák és az igazságügyi alkalmazottak, valamint a
bírósági szervezetet és igazgatását érintő törvényességet, pártatlanságot, tisztességet,
szakmaiságot, diszkriminációmentességet biztosító programot és protokoll
kialakítása.
 Kommunikációs Munkacsoport
A munkacsoport célja a kezdeményező, naprakész, folyamatos, lényegre törő
elektronikus, szóbeli és non verbális tájékoztatás kialakítása. A kommunikációt
elsősorban a kor színvonalának megfelelő eszközök (internet, elektronikus
kommunikáció) igénybe vételével kell megvalósítani.
 Mediációs Munkacsoport
A bírósági közvetítés jogszabályi hátterének kialakításában működött közre.
Országosan több bíróságon bevezetésre került a mediációs eljárás, a mediátorok
elkezdték működésüket, melynek eredményeként néhány eljárásban sikerült a
feleknek egyezséget kötniük. Ha a közvetítői eljárás pert vált ki, az nemcsak a bírók
munkaterhét, hanem a felek költségeit is csökkenti az illetékkedvezmény
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érvényesítésével, nem beszélve az elégedettségéről a perbeli vesztes pozíció
kiiktatódása eredményeképpen.
 Munkateher Munkacsoport
A Munkacsoport feladata a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.)
IM. rendelet és az ahhoz kapcsolódó OITH szabályzatok felülvizsgálata, az egyes
papíralapú, illetőleg elektronikusan lefolytatható bírósági eljárások, illetve vezetendő
nyilvántartások ügyintézési, ügykezelési, irattározási, selejtezési feladatainak átfogó
módon történő újraszabályozása.
 Végrehajtási Munkacsoport
A munkacsoport áttekintette a törvényszéki végrehajtók működésének egyes
területeit és javaslatot készített a végrehajtási eljárásra vonatkozó jogszabályok
módosítására annak érdekében, hogy a végrehajtási eljárás során a behajtási
gyakorlat eredményesebb legyen.
 Gazdálkodási, Bér- és létszámgazdálkodási Munkacsoport
A munkacsoport a bér- és létszámgazdálkodás, a személyi juttatásokkal való
gazdálkodás, a bírósági eljárásban közreműködőkre vonatkozó kiadások, a dologi
kiadások, a beruházások és a bevételek alakításának területén konkrét megoldási
javaslatokat dolgozott ki. A célkitűzés, hogy bíróságok azonos elvek mentén, egy
egységes központi szabályzatban megfogalmazott kiszámítható szabályrendszer
alapján gazdálkodjanak. Ezen célkitűzés megvalósulása érdekében került sor egy új
gazdálkodási szabályzattervet megalkotására, mely 2013. évben kerül kiadásra az
intézmények részére. A gazdálkodási folyamatok átalakítása széleskörű elemző
munkát igényel.
A Szabályzatok és ajánlások felülvizsgálatát végző munkacsoport 2012. évben
elvégezte feladatát és meghatározta azokat az OIT szabályzatokat és ajánlásokat,
amelyeket hatályon kívül kell helyezni, illetve amelyeket aktualizálni szükséges. A
többi munkacsoport 2013. évben is folyamatosan végzi a feladatát.
II.

A Bíróságok
felhasználása

fejezet

2012.

évi

költségvetési

előirányzatainak

Az Országgyűlés Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvényben a Bíróságok fejezet részére az alábbiakban ismertetett
előirányzatokat fogadta el:
1.1. Támogatás
1.2. Bevétel
1.3. Kiadás

77.556,2 millió Ft
2.258,0 millió Ft
79.814,2 millió Ft
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Bíróságok fejezet 2012. évi költségvetési előirányzatainak változása
millió forintban, egy tizedessel
Kiadás Bevétel Támogatás

Megnevezés
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti
előirányzat

79.814,2 2.258,0

Módosítások jogcímenként
- 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat és a
1593/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a
721,6
központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának
finanszírozása
- 1616/2012. (XII. 18.) Korm. határozat
1.100,0
jogellenesen felmentett bírák elmaradt
illetményének fedezete
- 1480/2012. (XI. 6.) Korm. határozat a Kúria
50,0
Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének
előkészítése
- Legfőbb Ügyészségtől bírósági-ügyészségi
5,8
közös használatú épületek beruházási költségeihez
megállapodás alapján előirányzat átvétele
5.674,7 5.674,7
- Előirányzat-maradvány igénybevétele
- Kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítások
1.353,3 1.353,3
- Bevételi többlet előirányzatosítása
2012. évi módosított előirányzat
88.719,6 9.286,0

77.556,2

52.004,9

721,6

568,1

1.100,0

866,1

50,0
5,8

-3.783,4
79.433.6

Az alábbi diagram a Bíróságok fejezet kiadásainak forrásait mutatja be
Bevételek megoszlása jogcímenként
2012. év

Saját bevétel
9 201,7 millió Ft
10%

Költségvetési
támogatás
79 433,6 millió Ft
90%
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Kiadásból
személyi
juttatás

49.655,7

Az előirányzatok és azok teljesítésének alakulása:
Megnevezés

2012. évi
2012. évi
2011. évi
eredeti módosított 2012. évi
tény
előirányzat előirányzat
tény
1.

2.
3.
millió forintban egy tizedessel

4.

4/1

4/3

5.

6.
%-ban

Kiadás

72.988,8

79.814,2

88.719,6

81.646,8 111,9 % 92,0 %

ebből: személyi
juttatás

44.467,4

52.004,9

49.655,7

48.546,6 109,2 % 97,8 %

Bevétel

6.899,7

2.258,0

3.611,3

- Támogatás
- Előirányzatmaradvány
- Létszám (fő)

69.686,8

77.556,2

79.433.6

79.433,6 114,0 % 100,0 5

-

-

3.559,1

51,6 % 98,6 %

1.404,0

-

5.674,7

5.642,6 401,9 % 99,4 %

10.179

11.232

11.232

10.341 101.6 % 92,1 %

1.1. A költségvetési támogatás
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 1.877,4 millió
forinttal emelkedett. A növekedés a központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja, a fejezeti kezelésű előirányzatokból
történő átcsoportosítás és megállapodás alapján a fejezetek közötti előirányzat
átadásból származik.
1.2. A saját bevételek teljesítése és a 2011. évi előirányzat-maradványok
felhasználása
A bevételek teljesítése 9.201,7 millió Ft,
ebből: - intézményi bevétel
2.491,1 millió Ft
- felhalmozási bevétel
1.068,0 millió Ft
- előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele
5.642,6 millió Ft
A diagram a saját bevételek teljesítését és a 2011. évi maradvány felhasználását
szemlélteti:
Saját bevételek megoszlása jogcímek között
2012. év

Működési költségvetés
bevételei
2 491,1 millió Ft
27,1%

Felhalmozási bevételek
1 068,0 millió Ft
11,6 %

Előző évi előirányzatmaradvány
igénybevétele
5 642,6 miliió Ft
61,3 %
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Az alaptevékenység bevételei 2012. évtől szerkezetileg átalakultak, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, 2012. január 1-jétől a
költségvetési szerv által kiszabott és beszedett bírság az intézménynél nem
használható fel, ezért a bíróságok bírság bevétele 2012. évre - a 2011. évi várható
bevétel alapján számított - 3.873,4 millió forint összegben, szerkezeti változásként
költségvetési támogatással kiváltásra került.
Az intézményi bevétel többlete 233 millió Ft (10,3%), mely az előre nem tervezett,
továbbszámlázott szolgáltatások értékéből származik.
1.3. A kiadási előirányzat teljesítése 81.646,8 millió Ft
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:
 személyi juttatások
 munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó
 dologi kiadások
 felhalmozási kiadások
 egyéb működési kiadások

48.546,6 millió Ft
12.650,3 millió Ft
13.850,9 millió Ft
2.907,6 millió Ft
3.691,4 millió Ft

Kiadások megoszlása kiemelt előirányzati jogcímenként
2012. évre vonatkozóan

2 497,5 millió Ft
3%

Személyi juttatások

410,1 millió Ft
0,6 %

Munkaadókat terhelő járulék és
szociálishozzájárulási adó

3 691,4 millió Ft
4,5 %

Dologi kiadások
Intézményi beruházási kiadások

13 850,9 millió Ft
16,9 %

Felújítások
Egyéb kiadások

48 546,6 millió Ft
59,5 %

12 650,3 millió Ft
15,5 %

1.3.1. Személyi juttatások
A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a
kiadásokon belül. A 2012. évi eredeti előirányzat (52.004,9 millió Ft) fedezetet
nyújtott a rendszeres személyi juttatásokra, a nem rendszeres személyi juttatások
között a munkavállalókat alanyi jogon megillető a Bjt.-ben és az Iasz.-ban előírt
kötelezettségekre, valamint a külső személyi juttatások körébe tartozó kifizetésekre.
A személyi juttatásokra felhasznált összeg 48.546,6 millió Ft, amely az összes kiadás
59,5 %-át képezi.
A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatásokra teljesített kiadás
40.951,0 millió Ft, amely tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő
illetmények, kötelező előresorolások és a bírák egyhavi különjuttatásának összegét.
A szolgálati jogviszonyban állók nem rendszeres személyi juttatásain 5.712,4
millió Ft került kifizetésre, amely többek között a készenléti, az ügyeleti, a
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helyettesítési díj, a túlóra, a jubileumi jutalom, a napidíj és a cafetéria keretén beül a
személyhez kapcsolódó költségtérítések jogcímeken történt.
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 1.883,2 millió Ft, amely
különösen az ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő ülnökök,
szakértők, tanúk, az oktatásban részt vevők megbízási díját, továbbá a felmentési
idejét töltő munkavállalók részére a munka alóli tényleges felmentési időre kifizetett
felmentési illetmény összegét tartalmazza.
1.3.2.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen az eredeti
előirányzat 12.742,1 millió Ft, a teljesített előirányzat 12.650,3 millió Ft. A személyi
juttatáson keletkezett megtakarítás nyújtott fedezetet a külső személyi juttatások
kifizetéséhez kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás 11%-ról 27%-ra történt
emeléséhez.
1.3.3.
Dologi kiadások
A dologi kiadások eredeti előirányzata 9.961,5 millió Ft, amely a saját bevételi
többletek összegével, az előirányzat-maradvány igénybevételével és a kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosítással 14.515,3 millió Ft-ra növekedett, az
előirányzat változás +4.553,8 millió Ft (+45,7 %).
A teljesítés 13.850,9 millió Ft, amely a módosított előirányzatnak 95,4 %-a. A
bíróságok az ellátás színvonalának megtartására törekedtek, a fejezet a 2012.
szeptember 30-ai pénzügyi helyzet és a december 31-ei várható felhasználás alapján
a bíróságok között a szükségletek figyelembe vételével a működési feltételeket
biztosította. Egyes bíróságoknál a keletkezett megtakarítást az OBH elnöke
felajánlás alapján elvonta és a hiánnyal küzdő intézmény részére átadta.
1.3.4. Felhalmozási kiadások
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
Felújítás
Intézményi beruházás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen

2012. évi előirányzat
eredeti
módosított
50,0
437,8
2.818,8
4.994,7
318,4
2.868,8
5.750,9

2012. évi
teljesítés
410,1
2.179,1
318,4
2.907,6

Az eredeti előirányzat évközben 2,882,1 millió forinttal növekedett. Ennek forrása a
fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított központi beruházási előirányzat
előző évi előirányzat-maradványa, a folyó évi támogatási előirányzat, a Nemzeti
Fejlesztési Terv végrehajtási feladataira átcsoportosított előirányzat és az intézményi
előirányzat-maradvány igénybevétele volt.
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A felújítási előirányzatok teljesítése 410,1 millió forint. Az előirányzatból a
törvényszékek illetékességi körébe tartozó helyi bíróságok épületein homlokzat
veszélyelhárítása, tetőszigetelések elvégzése, a kazán- és egyéb gépészeti felújítási
munkák, az elektromos vezetékek cseréje és a nagy esőzések és viharkárok okozta
helyreállítási munkák kerültek elvégzésre.
Az intézményi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások teljesítése 2.497,5
millió forint, melynek A felhalmozási kiadások teljesítése 2.907,6 millió Ft, melynek
terhére
 befejeződött a Pesti Központi Kerületi Bíróság több éven át tartó
épületrekonstrukciója és a Soproni Városi Bíróság elhelyezését szolgáló új
épület beruházása (hasznos nettó 2743 m² alapterület bővülés),
 kisebb épület-rekonstrukciók, irodai és informatikai eszközbeszerzések,
valamint az elhasználódott eszközök pótlása történt,
 a megkezdődött a Salgótarjáni Városi Bíróság és a Ceglédi Városi Bíróság
beruházása,
 továbbá 16 intézménynél összesen 24 db gépjármű beszerzésére került sor, a
beszerzéseket a gépjármű park elöregedése, gazdaságtalan működtetése,
valamint üzembiztonsági tényezők indokolták.
1.3.5. Egyéb működési kiadások jogcímen tartalmazza a 2011. évi előirányzatmaradvány elszámolása során kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt
maradvány központi befizetését.
2. A 2012. évi előirányzat-maradvány alakulása:
A fejezet 2012. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 7.020, 5 millió Ft,
amelyből
a. kötelezettségvállalással terhelt maradvány (3.951,7 millió F)
a.a. fejezet irányítása alá tartozó intézmények kötelezettségvállalással
terhelt előirányzat-maradványa 2.902,3 millió Ft, melynek várható
felhasználása 2013. június 30-a.
A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból a
1616/2012. (XII. 18.) Kormány határozattal biztosított 1.100.0 millió
Ft az Országos Bírósági Hivatal nyilvántartásában szerepel, amely a
2012. évben a felső korhatárt elérő bírák felmentése és eredeti bírói
tisztségébe való visszahelyezése közötti időszakra fizetendő elmaradt
illetmény kifizetésének fedezetére szolgál.
a.b. fejezeti kezelésű előirányzat 1.049,4 millió Ft, amely szerződésekkel
lekötött és 2013. június 30-ig felhasználásra kerül.
b. kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (3.068,8 millió Ft)
b.a. intézményi 0,7 millió Ft, a 2012. évi bérkompenzáció fel nem
használt része.
b.b. fejezeti kezelésű előirányzat 3.068,1 millió Ft, melyből a fejezeti
egyensúlybiztosítási tartalék (2.068,1 millió Ft) visszahagyását
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kezdeményezzük a 2012. évben felmentett bírák részére 2013. évben
fizetendő átalány kártérítés kifizetésének forrásaként.
Az új kerületi bíróságra biztosított előirányzat (1.000,0 millió Ft) ez évi
átcsoportosítására tettünk javaslatot, amelyet a Kormány 1082/2013. (II.
25.) Korm. határozatában az igazságszolgáltatási beruházásai jogcímen
történő felhasználását engedélyezte.
A Bíróságok fejezet 2012. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 70.345,7 millió
forint, amely 3,1 %-kal haladta meg az előző évi értéket. A saját tőke mérleg értéke
40.243,2 millió forint, amely az előző évhez képest 6,8 %-kal csökkent, a
költségvetési tartalékok 1.345,8 millió forinttal emelkedtek.
Az adott kölcsönök állományában a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére
nyújtott lakáscélú támogatás szerepel, év végi állománya 338,1 millió forint. A
lakásvásárlási és korszerűsítési kölcsön kérelmekre 2012. évben 84,7 millió forint
folyósítása történt, melynek forrását a befolyó törlesztő részletek biztosították.
A Magyar Államkincstár jó munkakapcsolatot alakított ki a bíróságokkal és a
fejezettel. Az intézményeknél jelentkező likviditási nehézségek keretelőrehozásokkal és előirányzat-átcsoportosításokkal kezelhetők voltak.
III.

A Bíróságok fejezeténél lévő Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Bíróságok fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználása többnyire az
intézményeknél teljesült, ennek következtében az egy-egy célt szolgáló előirányzat
előirányzat-módosítással leadásra került az intézményekhez.
Budapest Környéki Törvényszék rekonstrukciója
A Törvényszék jelenlegi épületén gazdaságossági szempontokra figyelemmel
rekonstrukció nem hajtható végre, más állami ingatlanba kerül elhelyezésre, amely
az igazságszolgáltatási feladatok ellátásának megfelelően kialakítható.
Igazságszolgáltatás beruházásai
Az igazságszolgáltatás beruházásai keretében a bírósági épületek rekonstrukciójára
került sor, amelyek több év alatt valósulnak meg. A fejezeti sorról 2011. évi
előirányzat-maradványként 182,7 millió forint átadása történt az intézmények
részére a folyamatban lévő beruházások befejezéséhez.
Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági titkári létszámbővítése
A bírósági szervezeten belül az aránytalan munkateher-megoszlás megszüntetésére
180 fő bírósági titkári álláshely létesítése történt 2012. július 1-jével.
Az álláshelyek rendszeresítéséhez szükséges előirányzat 6 hónapra került
biztosításra és évközi módosítással került átadásra a bíróságok részére.
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Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági ügyintéző
létszámbővítés
A bírósági szervezeten belül az aránytalan munkateher-megoszlás megszüntetésére
200 fő bírósági ügyintézői álláshely létesítése történt 2012. július 1-jével.
Az álláshelyek rendszeresítéséhez szükséges előirányzat 6 hónapra került
biztosításra és évközi módosítással került átadásra a bíróságok részére.
Új kerületi bíróság kialakítása
Az új kerületi bíróságra biztosított előirányzat (1.000,0 millió Ft) pénzügyi
felhasználásra 2012. évben nem került sor, tekintettel arra, hogy az MNV Zrt. nem
tudott olyan ingatlant felajánlani, amely megfelelő az igazságszolgáltatási
tevékenység ellátásához. Az előirányzat 2013. évi átcsoportosítására tett javaslatot a
fejezet, amelyet a Kormány 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozatában az
igazságszolgáltatási beruházásai jogcímen történő felhasználásra engedélyezett.
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
A Bíróságok fejezetnél a 2012. évi költségvetés tervezése során 2.068,1 millió forint
összegű fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék került megtervezésre. A Kvtv.
27. §-ának (10)-(11) bekezdései alapján a tartalékot 2012. év szeptember 30-át
megelőzően nem lehetett felhasználni, illetve az Országgyűlés felhatalmazta a
Kormányt, hogy egyes feltételek teljesülése esetén döntsön a tartalék
felhasználásának lehetőségéről.
Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása
Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt 50,8 millió forint előirányzatmaradvány átadása az intézmények részére megtörtént.
Kincstári számlavezetési díj kiadásai
Az előirányzatból a fejezeti kezelésben lévő előirányzatoknál jelentkező
számlaforgalom után fizetendő díjak kerültek teljesítésre.
Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése
A Kúria átköltözésének előkészítő munkálataira biztosított előirányzat, melynek
során egy korabeli tárgyalóterem kerül kialakításra a jelenlegi múzeum épületében.
Fejezeti tartalék
A fejezeti tartalék előirányzata az előre nem tervezhető, rendkívüli feladatok
teljesítésére és a dologi kiadások finanszírozására került átcsoportosításra az
intézmények részére. Az előirányzaton szerepelt továbbá a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
rendelkező 2011. évi XXXII. törvény 3. § (4) bek. g) pontjában rögzített 3.661,6
millió forint kötelező tartalékképzési kötelezettség.
dr. Handó Tünde
elnök
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VI. BÍRÓSÁGOK fejezet

Melléklet

Kúria
Fővárosi Ítélőtábla
Debreceni Ítélőtábla

TÖRZSKÖNYVI HONLAPOK CÍMEI
AZONOSÍTÓ
304 001
www.birosag.hu
597 320
www.birosag.hu
597 924
www.birosag.hu

Győri Ítélőtábla
Szegedi Ítélőtábla

597 913
597 319

www.birosag.hu
www.birosag.hu

Pécsi Ítélőtábla
Fővárosi Törvényszék
Pécsi Törvényszék

597 331
311 399
311 519

www.birosag.hu
www.birosag.hu
www.birosag.hu

Kecskeméti Törvényszék
Gyulai Törvényszék

311 487
311 465

www.birosag.hu
www.birosag.hu

Miskolci Törvényszék
Szegedi Törvényszék

311 498
311 520

www.birosag.hu
www.birosag.hu

Székesfehérvári Törvényszék
Győri Törvényszék
Debreceni Törvényszék

311 542
311 454
311 421

www.birosag.hu
www.birosag.hu
www.birosag.hu

Egri Törvényszék
Szolnoki Törvényszék

311 432
311 553

www.birosag.hu
www.birosag.hu

Tatabányai Törvényszék
Balassagyarmati Törvényszék
Budapest Környéki Törvényszék

311 443
311 410
311 409

www.birosag.hu
www.birosag.hu
www.birosag.hu

Kaposvári Törvényszék
Nyíregyházi Törvényszék

311 476
311 508

www.birosag.hu
www.birosag.hu

Szekszárdi Törvényszék
Szombathelyi Törvényszék

311 531
311 564

www.birosag.hu
www.birosag.hu

Veszprémi Törvényszék
Zalaegerszegi Törvényszék
Országos Bírósági Hivatal

311 575
311 586
795-966

www.birosag.hu
www.birosag.hu
www.birosag.hu

Fejezeti kezelésű előirányzatok

329 189

INTÉZMÉNYEK
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