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A Legfőbb Ügyészség irányítása alá – az 5 fellebbviteli főügyészség mellett – 21 
főügyészség tartozik, a fővárosban és a megyékben 137 helyi ügyészség működik. 
A hatályos rendelkezések szerint a helyi ügyészségek járnak el azokban az 
ügyekben, amelyeket jogszabály vagy legfőbb ügyészi utasítás nem utal más 
ügyészi szerv hatáskörébe, illetőleg ellátják az ügyészségi nyomozásokkal 
kapcsolatos feladatokat. A helyi ügyészségek intézik az ügyek túlnyomó részét, így 
az ügyészek munkaterhe is ott – elsősorban a fővárosi kerületi ügyészségeken és a 
megyeszékhelyeken működő városi ügyészségeken – a legnagyobb. 

 
A katonai ügyészi szervezet az egységes ügyészi szervezet integráns része; azt a 
Katonai Főügyészség és az alárendeltségében működő Katonai Fellebbviteli 
Ügyészség, továbbá az 5 területi katonai ügyészség (Budapest, Debrecen, Győr, 
Kaposvár, Szeged székhellyel) alkotja, amelyek egyenként több megyére kiterjedő 
illetékességi területükön főügyészségi jogkörben járnak el.  
A katonai ügyészi szervezet működésének forrását a Honvédelmi Minisztérium 
fejezet előirányzatai tartalmazzák. 
  
Az - ún. „civil” – ügyészi szervezethez tartozik a Magyar Ügyészképző Központ, 
amely a Legfőbb Ügyészség keretében elsősorban az ügyészségi fogalmazók 
képzését és a jogi szakvizsgára való felkészítését végzi, valamint – nem ügyészi 
szervként – az ügyészség tudományos és kutató intézménye, az Országos 
Kriminológiai Intézet. 
 
Az ügyész a közvádló, az állam büntetőjogi igényének érvényesítője. Ezért 
jogállásának lényegi tartalma, hogy a vádemelés feltételeinek megállapítása 
kizárólag ügyészi jogkör, amely meghatározza az ügyész, illetve a nyomozó 
hatóság kapcsolatát és a feladataikat egyaránt. 
 
A büntetőjogi szakágban iktatott és elintézésre váró ügyek száma 2010-ben 
952.877 volt. Az elmúlt évben 447.186 bűncselekményt regisztráltak, a 
bűncselekmény-szám csökkenő tendenciája megállt. A regisztrált bűnelkövetők 
száma is emelkedett, 122.529 bűnelkövetőt regisztráltak. 

 
A Be. 2009. évi LXXXIII. törvénnyel történő módosítása az ügyész rendelkezési 
jogának gyakorlása során teljes körű írásbeliséget tett kötelezővé 2009. augusztus 
13. napjától, ez és a fokozott ügyészi felügyelet törvényi szabályozása 
többletmunkát jelentett. Az ügyek havonkénti kötelező felülvizsgálatának 
kötelezettsége miatti munkateher növekedést a számadatok is tükrözik: az 
ügyészségek 7.127 ügyben jelentettek be fokozott felügyeletet, amelyet 14.330 
érdemi intézkedés követett. 
 
A munkaterhet számottevően emelte a tárgyalásról lemondás új törvényi 
szabályozása. A kérelem befogadásáról határozatot kell hozni, az elutasításról 
értesítést kell adni. A kérelmezőt meg kell hallgatni, számára védőt kell kirendelni, 
a megegyezést részletekbe menően írásba kell foglalni. 
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A tárgyaláson az ügyészi részvétel kötelezővé tétele szükségessé tette az ügyészi 
létszám emelését. 
 
A vádképviselettel kapcsolatos munkateher változatlan. A bíróságok 2010-ben 
67.311 ügyben, 91.073 terhelttel szemben hoztak jogerős ügydöntő határozatot. A 
harmadfokú eljárások száma tovább emelkedett, a másodfellebbezések 102 ügyet 
és 122 terheltet érintettek.  
 
A 2010. évben változatlanul magas volt – köztük a rendkívüli jogorvoslati 
eljárásokban is – a jelentékeny számú terheltet és bűncselekményt érintő bonyolult 
megítélésű ügyek száma, amelyek közül több a közvélemény érdeklődésének 
középpontjában állt. 

 
A büntetés-végrehajtás területén kiemelést érdemel, hogy 2010-ben jelentős 
migrációs hullám érte el az országot, melynek nyomán átmenetileg több rendőrségi 
fogdát (idegenrendészeti) őrzött szállásként üzemeltettek. A magyar nyelvet nem 
ismerő külföldi állampolgárok fogva tartása törvényességének vizsgálata okán több 
helyütt is nem tervezett költséggel járóan tolmácsok igénybe vételére volt szükség. 
 
A bűnelkövetők 9,2%-a volt fiatalkorú, akiknek a száma a 2009. évhez képest 
12,1%-kal, míg a nem büntethető gyermekkorú elkövetők száma 1,3%-kal nőtt. A 
fiatalkorúak részvételével 6,7%-kal több bűncselekményt követtek el mint 2009-
ben, míg a gyermekkorú elkövetők száma az utóbbi öt év átlagához közelítően 
alakult.  
 
A kiskorúak nemcsak elkövetői, áldozatai is lehetnek a bűnözésnek. Az elmúlt 
évben 8.940 fiatalkorú és 6.527 gyermekkorú sérelmére követtek el különböző 
bűncselekményeket, ami az előző évhez képest 23,4%-os, illetve 29,1%-os 
emelkedést jelent.  
 
A büntetőeljárást gyorsító és egyszerűsítő jogintézmények alkalmazása körében 
18,5%-kal több ügyben történt bíróság elé állítás mint egy évvel korábban, és 
17,9%-kal nőtt a vádemelés elhalasztások aránya. 2010. évben összesen 291 
büntetőügyben 457 személyt érintően került sor közvetítői eljárás ügyész általi 
alkalmazására, ami a megelőző évi adatokhoz képest jelentős növekedést mutat 
(mintegy 26%).  
 
Az ügyészség büntető jogterületen kívüli  hatáskörének ellátása a részvétel peres és 
nemperes eljárásokban, egyes szervezetek működésének törvényességi felügyelete, 
valamint törvényességi felügyelet ellátása a törvényben meghatározott, elsősorban 
közigazgatási, hatósági feladatot ellátó, valamint bíróságon kívüli jogvitát intéző 
szervek egyedi döntései és – törvényben meghatározott körben – általános érvényű 
rendelkezései felett.  
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Az ügyészi magánjogi és közigazgatási jogi tevékenység a 2010. évben is a szakági 
vizsgálatok és a törvényességi kérelmek intézése módszerével valósult meg. A 
törvényességi kérelmek száma 4.388 volt.  
 
A közigazgatási szervek tevékenysége feletti törvényességi felügyeleti 
hatáskörében az ügyészség 1.402 olyan vizsgálatot végzett, amelyek központi 
államigazgatási szervek, önkormányzati hatóságok és területi közigazgatási 
szervek eljárásait érintették.  
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  2004. 
évi CXL. törvény, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény az 
állampolgárokat érintő kényszerintézkedések törvényességének garanciájaként írja 
elő az ügyészi jóváhagyást. 2010-ben összesen 22.264 elővezetés jóváhagyása 
iránti előterjesztés érkezett az ügyészekhez, amelyek közül 20.608-at terjesztettek 
elő szabálysértési ügyekben. Az ügyész az elővezetést 1.546 esetben tagadta meg. 
 
A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény alapján 2.274 
ügyben járt el a Legfőbb Ügyészség.  
 
A környezet- és természetvédelemmel ügyészi tevékenység során a környezet-, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőségektől érkező 4.738 határozatot ellenőrzött 
az ügyész, és ezek alapján számos esetben további eljárásokat is indított. 2010-ben 
24 környezetvédelmi keresetet nyújtottunk be, és további 233 intézkedést tettünk 
környezet-veszélyeztető, -károsító tevékenység abbahagyása céljából. 
 
Az ügyészi nem büntetőjogi tevékenység jelentős területe az alapítványok, 
egyesületek, más közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek működése 
törvényességének felügyelete.  Az ügyész ezen tevékenységének az a célja, hogy e 
szervezetek működése megfeleljen a törvényben és a létesítő okirataikban foglalt 
szabályoknak, illetőleg tevékenységük valóban közérdekű célt szolgáljon. 2010-
ben alapítványi ügyekben 6.137, társadalmi szervezeteket érintő ügyekben 10.544 
intézkedésre került sor. 
 
A törvényességi felügyeleti tevékenység elsősorban hivatalból lefolytatott 
vizsgálatok, elemzések útján érvényesül: az ügyészségek 807 alapítványnál, 106 
közalapítványnál és 1.842 egyesületnél folytattak le vizsgálatot, és e 
szervezetekhez összesen 3.885 intézkedést nyújtottak be.  506 alapítvánnyal és 887 
egyesülettel szemben indított az ügyész keresetet megszűnésük megállapítása, 
illetve működésük törvényességének helyreállítása érekében. Ezen kívül 58 
keresetet indított az ügyész párt megszűnésének megállapítása iránt, ebből 50 
esetben olyan párt ellen, amely két egymást követő általános országgyűlési 
képviselő-választáson nem állított jelöltet.  
 
A magánjogi területen kifejtett ügyészi tevékenység fontos része a bíróság 
hatáskörébe tartozó egyoldalú eljárásokban, elsősorban a cégeljárásban való 
közreműködés. 2010-ben az ügyészségek 50 esetben nyújtottak be keresetet 
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cégeket érintő bejegyzési és változásbejegyzési eljárásokban meghozott, 
kérelemnek helyt adó bírósági döntés hatályon kívül helyezése érdekében, és 
egyetlen esetben indult a cégalapítás érvénytelenségének megállapítására irányuló 
per is.  
 
Az ügyész által kezdeményezett cégtörvényességi felügyeleti eljárások száma 
növekedett, összesen 1.085 esetben kezdeményeztük a cégbíróság eljárását. 
 
2010-ben a Legfőbb Ügyészséggel szemben 244 kártérítési és személyhez fűződő 
jog megsértése miatt indult per volt folyamatban, a kereseti követelés összege  
89 milliárd 290 millió forint volt.  
 
A bíróságok 94 ügyben hoztak jogerős ítéletet, 67 milliárd 597 millió forint 
kereseti követelés sorsáról döntöttek. A bíróságok a Legfőbb Ügyészség alperest 
első fokon jogerősen, vagy felülvizsgálati eljárásban összesen 7 ügyben 
marasztalták, 3 ügyben pedig a követelést peren kívül elismertük. Ténylegesen  
0,8 milló forint kártérítést fizettünk ki.  
 
Az  ügyészség nemzetközi tevékenységéből a 13. Eurojustice konferencia, 
valamint a TAIEX égisze alatt szintén Budapesten tartott konferencia 
megszervezését, valamint a legfőbb ügyész és helyettesei nemzetközi kapcsolatait 
érdemes kiemelni.  
 
Az elmúlt évben 122 ügyészségi alkalmazott összesen 100 külföldi szakmai 
rendezvényen vett részt. 
 
A nemzetközi bűnügyi jogsegélyforgalommal, nemzetközi értekezletekkel és más 
eseményekkel kapcsolatban 3.694 idegen nyelvű oldalt kellett fordítani magyar, 
382 oldalt pedig magyar nyelvről idegen nyelvre. A fordítandó dokumentumok 
száma évről-évre jelentősen emelkedik. 
 
A Magyar Köztársaság ügyészsége engedélyezett ügyészi létszáma 2010. január  
1-jén 1.730 volt, amely 2010. december 31-ig – a feladat-bővítésekkel 
összefüggésben – 1.926-ra emelkedett. 
 
A 72/2009. (VII. 10.) AB határozat folytán 2011. január 1-jétől a büntetőbírósági 
tárgyalásokon kötelező az ügyészi részvétel. Ennek biztosítása érdekében a 
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 
2010. december 1-jétől lehetőséget adott 200 új ügyészi és 20 nem ügyészi 
álláshely betöltésére. 
 
Az ügyészségi titkárok engedélyezett létszáma 2010-ben 140, ebből ténylegesen 74 
titkári álláshely volt betöltve. A betöltött fogalmazói létszám 187 volt, az 
engedélyezett 192-vel szemben.  
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Az oktatási tevékenység 2010-ben az ügyészi utánpótlás biztosításából 
(fogalmazók felvétele, fogalmazóképzés, titkárképzés), az ügyészi továbbképzés 
(kriminalisztikai tanfolyam, belső szervezésű szakági tanfolyamok és szakmai 
konferenciák, külföldi tanulmányutak és konferenciák) az idegen nyelvi képzés 
(jogi szaknyelvvel bővített tanfolyamok angol és német nyelven, vezetők nyelvi 
képzése angol, francia, orosz nyelven) keretében koordinált programok 
szervezéséből állt. Az ügyészségi alkalmazottak mintegy 60%-a részese volt a 
felsorolt programoknak. 
 
2010-ben az informatikai kiadásokra rendelkezésre álló 792 millió forintból  
 

– 320 új PC beállításával korszerűsítettük informatikai eszközeinket, 
– a létszámbővítéséhez, valamint a katonai ügyészség részleges hálózatba 

integrálásához bővítettük a userek számát,  
– bővítettük az irodai szoftvercsomagokat,  
– a hálózatba integráltuk a PC-k WAN-LAN eszközöket és növeltük a 

nyomtatók számát,  
– az informatikai fejlesztéshez, a központosítás kialakításához új eszközöket 

és szoftvereket szereztünk be,  
– korszerűsítettük statisztikai, ügyviteli és nyilvántartó rendszereinket.  

 
Az ügyészség informatikai hálózata üzemeltetésének rendszeres dologi kiadásai 
363,0 millió forint kiadást jelentettek 2010-ben.  
 
 
Az előirányzatok alakulása 

  
Az ügyészi szervezet szakmai feladatainak ellátására fejezeti szinten 28.532,3 
millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely 866,9 millió forinttal, 2,9 
%-kal csökkent az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A kiadási előirányzat 
csökkenésének oka a támogatási előirányzat 874,9 millió forintos csökkenése, 
emellett a saját bevétel 8,0 millió forinttal emelkedett. A fejezet támogatási 
előirányzatát csökkentette a 2010. évi adó- és járulék törvény hatása 1.000,9 millió 
forinttal, a báziscsökkentés hatása 220,0 millió forinttal, növelte az 
Alkotmánybíróság 72/2009. (VII. 10.) AB határozata alapján a tárgyaláson való 
kötelező ügyészi részvétellel összefüggő többletfeladat támogatási igénye 346,0 
millió forinttal. 
 
A tárgyév folyamán a különböző jogcímeken végrehajtott előirányzat módosítások 
következtében a módosított kiadási előirányzat 30.006,1 millió forintra emelkedett.  
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Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 
 

- A központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított 248,2 millió forint 
többlet-támogatást az eseti kereset-kiegészítés fedezetére, 

 
- A központi költségvetés általános tartaléka terhére a társasházakról szóló 

2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXXXIX. 
törvény hatályba lépésével összefüggő többlet feladatokra 14,2 millió forint. 

 
Fejezeti hatáskörben, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat 
módosítások 
 

- A 2009. évi előirányzat maradvány igénybevétele 985,7 millió forint 
 
- Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek megvalósulása 

összesen 118,8 millió forint 
 

- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel (bíróságok, rendőrség) alapján 
42,2 millió forinttal csökkent a támogatási előirányzat 

 
- Bevétel teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás 149,1 millió forint. 

 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 
 

2009. 
évi 

tény 

2010. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2010. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2010. 
évi tény 4/1 4/3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Megnevezés 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 29.973,9 28.532,3 30.006,1 29.508,3 98,4 98,3
Ebből: személyi juttatás 19.344,9 19.189,0 19.167,6 19.167,6 99,1 100,0
           központi beruházás - - - - - - 
Folyó bevétel 160,7 84,0 351,9 351,9 219,0 100,0
Támogatás 29.525,6 28.448,3 28,668,5 28.668,5 97,1 100,0
Előirányzat-maradvány 985,7 - - 497,8 50,5 - 
Létszám (fő)  3.730 4.238 4.257 3.655 98,0 85,9
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Előirányzat módosítások levezetése 
 
VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 
         millió forintban egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat 28.532,3 84,0 28.448,3 19.189,0
Módosítások jogcímenként   
- 2009. évi ei. maradvány igénybevétele   985,7 985,7 - 3,8
- kereset kiegészítésre kv. céltart. többlettám. 248,2 - 248,2 195,4
- létszámfejlesztésre kv. ált. tart. többlettám. 14,2 - 14,2 11,4
- előirányzat átadás működési célra -8,8 - -8,8 -
- előirányzat átadás felhalmozási célra -33,4 - -33,4 -
 - működési célú támogatásért. pénzeszköz átv. 26,2 26,2 - -
- felhalmozási célú támogatásért. pénze. átv. 92,6 92,6 - -
- működési többletbevétel 135,2 135,2 - -
- felhalmozási többletbevétel 5,4 5,4 - -
- munkáltatói lakáskölcsön visszat. többl. bev. 8,5 8,5 - -
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - - - -232,0
2010. évi módosított előirányzat 30.006,1 1.337,6 28.668,5 19.167,6
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 2010. évben 
 
VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége  
                                                                                       millió forintban, egy tizedessel  

 
  Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben 
 
  VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból Kedvezményezettek köre Kiadás működésre meghat. feladatra

Saját intézmény (1db) 29.432,6 27.975,4 1.457,2
Más fejezet intézménye 6,7 6,7 -
Magánszemély 63,3 0,8 62,5
Egyéb 5,7 5,7 -
Összes kifizetés 29.508,3 27.988,6 1.519,7

 Kiadás Bevétel Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat 28.532,3 84,0 28.448,3 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézmények    
      = működésre 666,9 404,5 262,4 
      = meghatározott feladatra 849,1 849,1  
- más fejezet intézményének    
      = működésre -8,8 - -8,8 
      = meghatározott feladatra -33,4 - -33,4 
2010. évi módosított előirányzat 30.006,1 1.337,6 28.668,5 



 9

A felhasznált előirányzatból – az előző évekhez hasonlóan – 82,1 %-ot a személyi 
jellegű kiadások és a járulékok tették ki, mindössze 5,0 % jutott fejlesztésre, 
12,9 % pedig az üzemeltetési kiadásokra került felhasználásra. 
 
Személyi juttatásra 19.167,6 millió forintot fordított a fejezet, amelyből 13.345,0 
millió forint volt a rendszeres személyi juttatás, 5.651,0 millió forint a nem 
rendszeres személyi juttatás, és 171,6 millió forint a külső személyi juttatás 
összege. 
 
A tervezés szintjén fejlesztésre rendelkezésre álló forrás az előző évhez képest 
jelentősebb mértékben, 170,1 millió forinttal emelkedett,  majd év közben az előző 
évi előirányzat-maradvánnyal, valamint a támogatás értékű felhalmozási 
bevételekkel a  felhalmozási költségvetés módosított előirányzata 1.921,3 millió 
forintra emelkedett. 
 
A beszámolási időszakban rendelkezésre álló támogatási előirányzat a Magyar 
Államkincstár által 100,0 %-ban finanszírozásra került. 
 
A kiadási előirányzat tárgyévi teljesítése 98,3 % volt, az előirányzat-maradvány – 
497,8 millió forint  – kiadási előirányzat megtakarítással járt. 
 
Bevételek alakulása  
 
A 2010. évben a fejezetnél a bevételek tervezett eredeti előirányzata 84,0 millió 
forint volt, amely 351,9 millió forintra teljesült, így 267,9 millió forint bevételi 
többlet keletkezett. 
 
A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak: 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2010. XII. 31.

Teljesítés 
2010. XII. 31. 

millió forintban egy tizedessel 
- Működési bevétel 
- Felhalmozási bevétel 
- Támogatás értékű 
működési bevételek 
- Támogatás értékű 
felhalmozási bevételek 

 - Működési célú 
pénzeszköz átvétel 

 - Kölcsönök     

34,0 
5,0 
1,0 

 
- 
 

5,0 
 

39,0 

169,6 
10,4 
27,2 

 
92,6 

 
4,6 

 
47,5 

169,6 
10,4 
27,2 

 
92,6 

 
4,6 

 
47,5 

Összesen: 84,0 351,9 351,9 
 
Bevételi többlet a fejezetnél – a működési célú pénzeszköz átvétel kivételével – 
minden bevételi jogcímen keletkezett, és jellemzően előre nem tervezhető egyszeri 
jellegű volt. 
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A 135,6 millió forint működési többletbevételből 121,4 millió forint a beérkezett 
fordított ÁFA adózású számlákhoz kapcsolódó bevételként történő elszámolásához 
kapcsolódik, ami előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt, összegével a dologi 
kiadások előirányzata került megemelésre. 
 
Felhalmozási bevételnél az 5,4 millió forint többletbevétel a tervezettet meghaladó 
eszköz értékesítéséből keletkezett. 
  
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program keretében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mint támogatóval, az 
Ügyészségi eljárások elektronizálására (a továbbiakban: EKOP) 613,8 millió forint 
főösszegű, vissza nem térítendő támogatási szerződést kötöttünk. A szerződéses 
támogatási keretből 2010. évben 118,3 millió forint támogatásban részesültünk. 
Ebből a finanszírozás módja szerint, utófinanszírozással (az ügyészség a felmerülő 
költségeket megelőlegezi és a közreműködő szervezet az elszámolás benyújtását 
követően, azt megtéríti) 25,7 millió forintot, szállítói finanszírozással (a 
közreműködő szervezet kedvezményezéssel, közvetlenül a szállítónak fizet)  
92,6 millió forintot vettünk át. 
 
Támogatás értékű működési bevételek eredeti előirányzataként 1,0 millió forintot 
terveztünk. Az előirányzat teljesítés 27,2 millió forint volt, melyből 1,0 millió 
forintot a regionális munkaügyi központoktól, 0,5 millió forintot, az Eurojustice 
konferencia megtartásának támogatásaként a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumtól, 25,7 millió forintot pedig EKOP támogatásként, mint Uniós 
pénzeszközt vettünk át.  
 
Támogatás értékű felhalmozási bevételi többletként az Uniós forrásból átvett  
92,6 millió forint pénzeszköz jelenik meg. 
 
Működési célú pénzeszköz átvételt a fejezet 5,0 millió forint összegben tervezett, 
amelyből 4,6 millió forint bevétel a 2009. évben indult Mereps projekt 
finanszírozásából valósult meg. 
 
A munkáltatói lakásépítési kölcsönök visszatérüléséből keletkezett – 8,5 millió 
forint – többletbevétel a megnövekedett kölcsön állomány, és a folyósított 
kölcsönök magasabb összegű törlesztéséből ered, amelynek a jövőben további 
jelentős összegű növekedése nem, de szinten tartása tervezhető. A 
kölcsöntörlesztésből eredő bevételi többlet a lakásépítés munkáltatói támogatására 
került visszaforgatásra. 
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Személyi juttatások alakulása 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 19.189,0 millió forint, mely az alábbi 
jogcímeken változott:      
                 millió forintban 
  2009. évi maradvány    +     3,8  
  kereset-kiegészítés kv.céltartalékból  + 195,4 
  létszámfejlesztés kv.általános tartalékból +   11,4 
  beruházási kiadásokra átcsoportosítás  -  232,0  
 
A módosítások eredményeként az előirányzat 19.167,6 millió forintra változott. 
 
A tárgyévben előirányzat-maradvány nem keletkezett. 
 
A fejezet engedélyezett létszáma az előző évhez képest 239 fővel emelkedett, ezzel 
az engedélyezett létszám 4.257 főre változott. 
 
A jóváhagyott költségvetésben az Alkotmánybíróság 72/2009. (VII.10.) AB 
határozata alapján a tárgyaláson való kötelező ügyészi részvétellel összefüggő 
többlet feladatokra 2010. december 1-jétől betölthető 220 fő létszámfejlesztésre 
nyílt lehetőség. 
 
2010. január 1. napjával a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. 
§-a alapján a társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi 
felügyeletét az ügyészség látta el a rá irányadó szabályok szerint. Az állami 
vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, 
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. 
törvény 35. § (4) bekezdése 2010. január 17 napjával hatályon kívül helyezte a 
társasházak törvényességi felügyeletére vonatkozó feladatokat. 
Az ügyészség az első félévben megkezdte a törvényi kötelezettségének 
végrehajtásához szükséges létszámfejlesztések végrehajtását. A feladat 
megszűnését követően a már betöltött álláshelyek megtartása érdekében – különös 
tekintettel a nem ügyészi állomány túlterheltségére – belső tartalékainak 
felhasználásával 19 fő létszámfejlesztést valósított meg. 
 
A tárgyévi létszámfejlesztések és belső tartalékok feltárásával az engedélyezett 
létszám növekedés az év végére az alábbiak szerint alakult: 
 
  ügyész    + 197 fő 
  nem ügyészi állomány  +    42 fő. 
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Előirányzat-maradvány alakulása, jóváhagyása 
 
2010-ben a fejezetnél 497,8 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely 
497,7 millió forint kiadási megtakarításból és 0,1 millió forint bevételi 
lemaradásból származott. 
 
Az előirányzat-maradvány csaknem teljes összege – 468,6 millió forint (94,1 %) – 
kötelezettségvállalással lekötött, döntő részben a beszámolási időszakban indított 
és a költségvetési éven túlnyúló, egyes esetekben több évre ütemezett nagyobb 
forrásigénnyel járó beruházási munkák. A beruházás maradványa az összes 
maradványon belül 90,2 %-ot képvisel. Kisebb összegű – 3,9 %-ot jelentő – 
maradvány képződött a dologi kiadásoknál. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 29,2 millió forint 
(5,9 %) volt, mely jellemzően a jogerősen megállapított kártérítések 
célelőirányzaton keletkezett. 
 
A 2009. évben keletkezett maradvány összegét 985,7 millió forintban a 
Pénzügyminisztérium a 3923/18/2010. számú leiratával 2010. április 30. napján 
tudomásul vette és jóváhagyta. A jóváhagyott előirányzat-maradvány összegével a 
fejezet kiadási és bevételi előirányzatát felemelte. 
 
A 2009. évi előirányzat-maradvány összegének felhasználása – a kötelezettség 
vállalásoknak megfelelően – 2010. évben megtörtént. 
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó információk 
 
A fejezetnél a befektetett eszközök nettó értéke a beszámolási időszak végén 
15.814,2 millió forint volt, amely 748,6 millió forinttal haladta meg az előző évi 
időszak záró értékét. 
 
A vagyonváltozáson belül legnagyobb mértékben – az év közben megvalósult 
beszerzések és rekonstrukciók nyomán 320,5 millió forinttal – az ingatlanok nettó 
értéke emelkedett. Kismértékben – 38,4 millió forinttal és 19,0 millió forinttal – 
növekedett az immateriális javak és járművek nettó értéke. A gépek, berendezések 
és felszerelések eszközcsoportban az eszközbeszerzések értéke elmaradt az 
elszámolt értékcsökkenés és egyéb állománycsökkenés értékétől, így az 
eszközcsoport mérleg szerinti értéke 137,1 millió forinttal csökkent. 
 
Év végén a befejezetlen beruházások állománya 823,4 millió forint volt. 
 
A tárgyévben a fejezetnél felhalmozási kiadásokra 1.166,0 millió forint eredeti 
előirányzat állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat változások – 
döntően az előző évi maradvány – miatt 1.921,3 millió forintra változott. 
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Központi beruházási előirányzata a fejezetnek nem volt. Intézményi beruházásra 
fordítható előirányzat 1.121,0 millió forint volt, amely az év közbeni előirányzat 
módosítások következtében 1.872,5 millió forintra emelkedett. 

 
Felújításra mindössze 30,0 millió forinttal rendelkezett a fejezet, ami az évközi 
módosításokkal 33,8 millió forintra emelkedett. Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadásra 15,0 millió forint állt rendelkezésre. A felhalmozásra rendelkezésre álló 
forrás 100,0 %-ban lekötésre került. A felhalmozási kiadásoknál 449,1 millió forint 
maradvány keletkezett. 

 
Az ügyészség a rendelkezésére álló vagyont alapfeladatainak ellátására használja, 
az ingatlan vagyon más célú hasznosítására nem került sor. 2010. évben 
vagyonértékesítésből összesen mintegy 10,4 millió forint bevétel keletkezett, 
amely elsősorban selejtezett járművek és számítástechnikai eszközök 
értékesítéséből származott. 
 
Az ügyészség gazdasági társaságban nem vesz részt, közhasznú társaságnak, (köz)-
alapítványnak, köztestületnek nem nyújtott támogatást. Az Ügyészek Országos 
Egyesülete részére 4,0 millió forint, az Ügyészségi Szakszervezeti Bizottság 
részére 0,2 millió forint pénzeszköz átadás valósult meg. 
  
A Lakásépítési Alap számlára 2010. évben 15,0 millió forintot adott át a fejezet. 
 
Az ügyészségi alkalmazottak lakáshoz jutásának feltételeit 2010. évben 67,7 millió 
forint kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósításával támogatta a szervezet. 
Összesen 56 fő részesült átlagosan 1.208 ezer forintos támogatásban. 
 
A fejezet a forintban felmerülő letéti pénzeszközeit irányítói hatáskörben 
megnyitott intézményi letéti számlán (1051-es szektorban) vezette.  

A deviza letéti számlákon év közben még kezeltünk külföldi fizetőeszközben 
felmerülő bűnjeleket, de a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok 
kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének 
szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-
PM együttes rendelet (a továbbiakban: IM-BM-PM együttes rendelet) 1/A §-a 
alapján a Magyar Államkincstárnál azokat, az év során hatósági letétként helyeztük 
el. A hatósági letétbe helyezéssel egyidejűleg a deviza letéti számlákat 
megszüntettük. 

A letéti számla nyitó állománya 16,2 millió forint volt, amely a tárgyidőszak 
végére 8,1 millió forintra csökkent. A letéti számla bevételi forgalma 34,1 millió 
forint volt, a kiadási forgalom pedig 42,2 millió forint. 
 
Az intézményi letéti forintszámlán az elhunyt dolgozók bér és bérjellegű 
járandóságai, a bírósági ítélet alapján, átmenti jelleggel letéti számlán kezelendő 
egyéb járandóságok, valamint az IM-BM-PM együttes rendelet alapján bűnjelként 
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lefoglalt pénzletétek kezelése történik. A számláról történő bérjellegű letétek 
kifizetése jogerős hagyatéki végzés, illetve jogerős ítélet alapján történik. 
 
A számlán letétbe helyezett bűnjelpénz rendezésére a lefoglaláshoz kapcsolódó 
büntetőeljárás bírósági szakaszba kerülésével, vagy a büntetőügy vádemelés 
nélküli befejezésével kerül sor. Ennek megfelelően vádemelés esetén a bűnjelpénz 
az illetékes bíróság letéti számlájára kerül átutalásra, illetve az ügy vádemelés 
nélküli lezárása esetén pedig a bűnjelkezelő írásos intézkedése alapján, a jogosult 
részére kiutalásra. A letéti számlán a bűnjelpénzzel kapcsolatos valamennyi 
változás (letétbehelyezés, letéttovábbítás, letét kiadása, stb.) kizárólag a 
bűnjelkezelők írásbeli rendelkezésével történhet.  
 
A letétek forgalmával kapcsolatosan felmerülő bank és postaköltségek elszámolása 
a Legfőbb Ügyészség 10032000-01481011. számú előirányzat-felhasználási 
keretszámláján történik. 
 
A KESZ-en kívül pénzforgalmat, ügyleteket a fejezet az OTP-nél vezetett 
Lakásépítési Alap számláján bonyolít. 
 
 
Intézményi gazdálkodás 
 
 

1. cím: Ügyészségek 
 
A címhez – az előző évekhez hasonlóan – 2010. évben is egy önállóan működő és 
gazdálkodó, fejezetet irányító költségvetési szerv tartozott. 
 
A fejezethez tartozó intézmény neve: Legfőbb Ügyészség 
Törzskönyvi nyilvántartási száma:  300146000 
Honlapjának címe:    www.mklu.hu 
 
 
A Legfőbb Ügyészség területileg, feladatellátásában elkülönült, a gazdálkodás 
keretéül szolgáló részelőirányzatokkal rendelkező nem jogi személyiségű 
alárendelt egységeiként működött: 
 
 a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, 
 a fellebbviteli főügyészségek, 
 a főügyészségek, 
 az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI). 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
1. cím: Ügyészségek 

 
2009. 

évi 
tény 

2010. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2010. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2010. 
évi tény 4/1 4/3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Megnevezés 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 29.946,0 28.447,0 29.911,8 29.443,4 98,3 98,4
Ebből: személyi juttatás 19.332,4 19.179,0 19.149,2 19.149,2 99,1 100,0
           központi beruházás - - - - - - 
Folyó bevétel 160,7 84,0 351,8 351,9 219,0 100,0
Támogatás 29.469,5 28.393,0 28.602,5 28.602,5 97,1 100,0
Előirányzat-maradvány 957,5 - - 468,5 48,9 - 
Létszám (fő)  3.730 4.238 4.257 3.655 98,0 85,9
 
 
 
Előirányzat módosítások levezetése  
 
1. cím: Ügyészségek 
         millió forintban egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat 28.477,0 84,0 28.393,0 19.179,0
Módosítások jogcímenként   
- 2009. évi ei. maradvány igénybevétele   957,5 957,5 - 3,8
- kereset kiegészítésre kv. céltart. többlettám. 248,2 - 248,2 195,4
- létszámfejlesztésre kv. ált. tart. többlettám. 14,2 - 14,2 11,4
- előirányzat átadás működési célra -8,8 - -8,8 -
- előirányzat átadás felhalmozási célra -33,4 - -33,4 -
- működési célú támogatásért. pénzeszköz átv. 26,2 26,2 - -
- felhalmozási célú támogatásért. pénze. átv. 92,6 92,6 - -
- működési többletbevétel 135,2 135,2 - -
- felhalmozási többletbevétel 5,4 5,4 - -
- munkáltatói lakáskölcsön visszat. többl. bev. 8,5 8,5 - -
- kiem. előirányz. köz. átcsop. 1. címen belül - - - -232,0
- átcsoportosítás 3. címre -10,8 -0,1 -10,7 -8,4
2010. évi módosított előirányzat 29.911,8 1.309,3 28.602,5 19.149,2
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Kiadások alakulása 
 
Az ügyészségek részére 2010. évre biztosított törvényi előirányzat 28.477,0 millió 
forint volt, amely 785,5 millió forinttal – 2,7 %-kal – több a 2009. évre biztosított 
törvényi előirányzatnál. 
 
Az évközben végrehajtott 1.434,8 millió forint – legnagyobb összegben az előző 
évi előirányzat maradvány és a központi céltartalékból biztosított pótlólagos 
támogatás – előirányzat módosítás eredményeképpen a módosított előirányzat 
29.911,8 millió forintra emelkedett. 
 
A rendelkezésre álló támogatást 351,9 millió forint bevétel egészítette ki. 
 
A kiadási előirányzat teljesítése 98,4 %-os volt. A tárgyévben 468,5 millió forint 
összegű előirányzat-maradvány keletkezett. 
 
A rendelkezésre álló forrás biztosította az ügyészi szervezet folyamatos 
működését. A kiegyensúlyozott gazdálkodási feltételeket egész évben sikerült 
biztosítani egyrészt a takarékos gazdálkodással, másrészt a fejlesztési prioritások 
újragondolásával. 
 
Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 19.179,0 millió forint volt, amely az 
évközi módosításokkal 19.149,2 millió forintra csökkent. Az összességében 29,8 
millió forint év közben végrehajtott előirányzat módosítást a Kormány 
hatáskörében végrehajtott, a költségvetés  általános tartalékából és céltartalékából 
biztosított többlettámogatással járó előirányzat változás, valamint a központilag 
kezelt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jelentette. 
 
A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló forrás csaknem teljes összege 
felhasználásra került, amelynek pénzügyi teljesítése is a beszámolási időszakban 
valósult meg. 
 
Az év folyamán a nem rendszeres juttatások közül elsősorban a jogszabályban 
meghatározott juttatások, költségtérítések – jubileumi jutalom, munkábajárási 
közlekedési költségtérítés, cafetéria juttatások – kifizetésére került sor.  
 
Jutalomra 244,0 millió forintot tervezett a fejezet, majd éves szinten a 
bérmegtakarításból képződött forrással megnövelve az előirányzatot 1.456,0 millió 
forint került kifizetésre. 
 
Az állományba nem tartozók díjazására 171,6 millió forint került felhasználásra. 
Ebből 26,3 % a szakmai munkához kapcsolódó szakértésre, tolmácsolásra, tanúk 
díjazására, stb., további mintegy 72,0 % a felmentési időre járó díjazásra, illetve 
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1,7 % az ügyészségi szolgálati viszonyban már nem álló nyugdíjasok juttatásaira 
került kifizetésre. 
 
2010. évben központi intézkedés hatására végrehajtandó létszámcsökkentésre nem 
került sor.  
 
Dologi kiadások 
 
Dologi kiadásra, a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítására 3.076,0 
millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Év közben az előirányzat 
3.752,7 millió forintra módosult. Az előirányzatot év közben növelte a 
működéshez szükséges forrás biztosítása érdekében a címen belül végrehajtott 
átcsoportosítás, az előző évi maradvány igénybevétele, a fordított áfa kiadásként 
történő elszámolása, a működésre átvett pénzeszköz és előirányzat és a működési 
többletbevétel. 
 
A dologi kiadások előirányzatán 99,5 % volt a teljesítés, mindössze 19,4 millió 
forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelynek teljes összege kötelezettség 
vállalással terhelt. 
 
A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások képviselik a legnagyobb 
összeget. Érzékelhető a közüzemi díjaknál végrehajtott áremelkedés hatása mellett 
az ingatlan fejlesztésekkel évről-évre bővülő új, vagy felújított épületek magasabb 
komfortjával járó, magasabb üzemeltetési költség is. 
 
Jelentős összegeket kell fordítani a szakmai munka végzéséhez közvetlenül 
kapcsolódó kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, telefax, internet, az 
ügyészség országos számítógépes hálózatának üzemeltetése, stb.), valamint 
számottevő – 230,1 millió forint – a hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódóan 
a postai szolgáltatások költsége. 
 
Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Felhalmozási kiadásokra 1.166,0 millió forint eredeti előirányzat állt 
rendelkezésre, amelyet az év közbeni előirányzat változások – elsősorban az előző 
évi előirányzat maradvány igénybevétele – 1.921,3 millió forintra módosítottak az 
alábbiak szerint: 
 
        Eredeti ei. Módosított ei. 
                millió forintban 
 
- intézményi beruházási kiadás    1.121,0  1.872,5 
- felújítás            30,0       33,8 
- egyéb intézményi felhalmozási kiadás        15,0       15,0 
Összesen:       1.166,0  1.921,3 
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Az intézményi beruházási kiadások előirányzata az előző évi előirányzat 
maradvány mellett a felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel került megemelésre 
annak érdekében, hogy az előző években megkezdett, az ügyészi szervezetek 
megfelelő elhelyezését és munkakörülményeit biztosító épület beruházások – új 
épületek, illetve épület rekonstrukciók – kissé visszafogott ütemben ugyan, de 
folytathatók legyenek. 
 
A 2010. évben pénzügyileg teljesült jelentősebb beruházási munkák az alábbiak 
voltak: 
          
Beruházás értéke          millió forintban 
Budapest XI. és XXII. Kerületi Ügyészség felújítása    33,8 
Nagykanizsai Városi Ügyészség rekonstrukciója    63,5 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség rekonstrukciója          551,8 
Dunaújvárosi Városi Ügyészség rekonstrukciója    25,6 
Békési Városi Ügyészség rekonstrukciója     38,4 
Hatvani Városi Ügyészség rekonstrukciója     44,5 
Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség rekonstrukciója   16,2 
Bicskei Városi Ügyészség rekonstrukciója       9,5 
Számítástechnikai beszerzések               402,8 
 
A fejezet 33,4 millió forint beruházási előirányzat átadást hajtott végre a VI. 
Bíróságok fejezet részére a bíróságok és az ügyészségek által közösen használt 
épületek bővítésére, felújítására. 
 
A felújításra rendelkezésre álló – az évközbeni módosításokkal 33,8 millió forintra 
megemelt – előirányzatból a XI. és XXII. kerületi ügyészség épületének belső 
felújítása történt meg. 
 
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásra tervezett előirányzatból a fejezet 15,0 
millió forinttal támogatta a munkáltatói lakáskölcsön folyósítását biztosító 
Lakásalap számla forrásának megemelését.  
 
A felhalmozásra rendelkezésre álló forrás a beszámolási időszakban 100 %-ban 
lekötésre került, 449,1 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely 
kötelezettség vállalással terhelt. 
 
Bevételek alakulása 
 
Az intézménynél a bevételek aránya a kiadások finanszírozásában – évek óta – 
minimális mértékű. A 2010. évben a bevételek aránya 0,3 % volt az összes 
tervezett kiadáson belül. 
Összesen 84,0 millió forint bevétel került tervezésre, amely 351,9 millió forintra 
teljesült.  
 
Részletesen a fejezetnél mutattuk be a bevételek alakulását. 
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Követelések 
 
A követelések záró állománya 292,3 millió forint volt, amely 17,4 millió forinttal 
több a nyitó értéknél. A követelés záró állományából 94,6 %-ot a munkáltatói 
lakáskölcsön adósok, mindössze 1,3 %-ot a vevők és egyéb adósok és 4,1 %-ot az 
egyéb követelések alkotják. 

 
millió forintban  
 

       Nyitó érték  Záró érték  
Lakáskölcsön adások        258,9    276,7 
Vevők              0,7        2,2 
Egyéb adósok            4,4                  1,5 
Egyéb rövidlejáratú köv.         10,9                11,9 
   Összesen:         274,9    292,3 
 
A követelés állomány jelentősebb növekedése a tartósan adott kölcsönöknél 
mutatkozik, amely a munkáltatói lakáskölcsön állomány növekedéséből ered. A 
követelés állományban csökkenés az egyéb adósok állományában következett be. 
 
Az intézménynél általában az adósokkal kapcsolatos kisösszegű követelések 
behajtásánál merülnek fel problémák. Ezen követelések döntően a rendőri 
elővezetéssel kapcsolatosak. Amennyiben a kisösszegű követeléseknél megvalósult 
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rend. 5 §-ának (3) c.) pontjában 
foglalt feltétel, úgy sor került a követelés leírására, amelynek összege a 
beszámolási időszakban 0,1 millió forint volt. 
 
Az év végi értékelés alapján 4,4 millió forint összegű értékvesztés került 
elszámolásra. 
 
 
Előirányzat-maradvány 
 
2009. évben az intézménynél 957,5 millió forint maradvány keletkezett. Az 
előirányzat-maradványból 953,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,8 
millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány került jóváhagyásra, 
mely a beszámolási időszakban igénybevételre került. 
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A 2009. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
        millió forintban 
Személyi juttatás           3,8 
Dologi kiadás         76,6 
Támogatás értékű működési kiadás        6,7 
Felújítás          20,7 
Intézményi beruházás      721,9 
Elvont előirányzat maradvány                                   127,8 
Intézmény összesen:                957,5 
 
2010. évben az intézménynél 468,5 millió forint előirányzat-maradvány képződött, 
amely 468,4 millió forint kiadási megtakarításból és 0,1 millió forint bevételi 
lemaradásból ered. 
 
A keletkezett maradvány összetétele a következő: 
 

Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 
millió forint 

Dologi kiadás 
Intézményi beruházás 
Bevételi többlet 

19,3 
449,1 
0,1 

Intézmény összesen: 468,5 
 
Az előirányzat-maradvány összege 100,0 %-ban kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az előirányzat-maradvány összege 2011. évben várhatóan teljes egészében 
felhasználásra kerül. 
 
 
3. cím  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
2010. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

2009. 
évi 

tény 

2010. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2010. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2010. 
évi tény 4/1 4/3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 Megnevezés 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 27,9 55,3 94,3 64,9 232,6 68,8 
Ebből: személyi juttatás 12,5 10,0 18,4 18,4 148,0 100,0 
           központi beruházás - - - - - - 
Folyó bevétel - - 0,1 - - - 
Támogatás 56,1 55,3 66,0 66,0 117,6 100,0 
Előirányzat-maradvány 28,2 - - 29,3 103,9 - 
Létszám (fő)  - - - - - - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 2010. évben 
 
                                                                                       millió forintban, egy tizedessel  

 
  Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben 
   

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból Kedvezményezettek köre Kiadás működésre meghat.feladatra 

Saját intézmény (1db) 62,6 62,6 -
Más fejezet intézménye 0,8 0,8 -
Magánszemély 1,5 1,5 -
Összes kifizetés 64,9 64,9 -

 
 
3. 2. Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 
 
 
2010. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

2009. 
évi 

tény 

2010. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2010. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2010. 
évi tény 4/1 4/3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 Megnevezés 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás - 1,3 1,5 1,5 - 100,0 
Támogatás - 1,3 1,5 1,5 - 100,0 
Előirányzat-maradvány - - - - - - 
 
 
 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként 2010. évben 
 
                   millió forintban, egy tizedessel  

  

 Kiadás Bevétel Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat 55,3 - 55,3 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek    
      = működésre 39,0 28,3 10,7 
2010. évi módosított előirányzat 94,3 28,3 66,0 

 Kiadás Bevétel Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat 1,3 - 1,3 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézmények    
      = működésre 0,2 - 0,2 
2010. évi módosított előirányzat 1,5 - 1,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból Kedvezményezettek köre Kiadás működésre meghat.feladatra 

Saját intézmény (1db) 1,5 1,5 -
Összes kifizetés 1,5 1,5 -

 
Nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos kötelezettségek alcímen 
tervezett előirányzat a Legfőbb Ügyészség tagságával kapcsolatos költségeket 
biztosítja az Európai Igazságügyi Képző Hálózatban (EJTN), valamint a 
Nemzetközi Ügyészi Egyesület nemzetközi szervezetekben. Az alcímen az eredeti 
előirányzat 1,3 millió forint volt, amelyet a fizetési kötelezettségeink teljesítése 
érdekében az 1. cím előirányzatából 0,2 millió forinttal egészítettünk ki. Az 
alcímen előirányzat-maradvány nem keletkezett. 
 
 
3. 3. EU tagságból eredő feladatok 
 
2010. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

2009. 
évi 

tény 

2010. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2010. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2010. 
évi tény 4/1 4/3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 Megnevezés 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 26,1 24,0 34,6 34,4 131,8 99,4 
Ebből: személyi juttatás 12,5 10 18,4 18,4 148,0 100,0 
Folyó bevétel - - 0,1 - - - 
Támogatás 26,1 24,0 34,5 34,5 132,2 100,0 
Előirányzat-maradvány - - - 0,1 - - 
 
 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként 2010. évben 
  
                   millió forintban, egy tizedessel  

  
 

 Kiadás Bevétel Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat 24,0 - 24,0 
Módosítások kedvezményezettenként - - - 
- saját intézmények - - - 

      = működésre 10,6 0,1 10,5 
2010. évi módosított előirányzat 34,6 0,1 34,5 
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 Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból Kedvezményezettek köre Kiadás működésre meghat.feladatra 

Saját intézmény (1db) 34,4 34,4 -
Összes kifizetés 34,4 34,4 -

 
 
Az EU tagságból eredő feladatok alcímen biztosított előirányzat az Európai Unió 
szakmai szervezeteként működő EUROJUST munkájában résztvevő, hazánkat 
nemzeti tagként képviselő 1 fő ügyész tartós külszolgálatával kapcsolatos élet- és 
lakhatási feltételeit finanszírozza. Erre a célra a 24,0 millió forint eredeti 
előirányzat állt a fejezetnél rendelkezésre, amely a havi ellátmány összegének 
évközi emelkedése és a forint árfolyamának ingadozása miatt, év végére 34,6 
millió forintra módosult. A kiadások teljesítése 34,4 millió forint, a bevételi 
lemaradás 0,1 millió forint, így az alcímen 0,1 millió forint előirányzat-maradvány 
keletkezett. 
 
3.4. Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 
 
2010. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

2009. 
évi 

tény 

2010. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2010. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2010. 
évi tény 4/1 4/3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 Megnevezés 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 1,8 30,0 58,2 29,0 1611,1 49,8
Támogatás 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Előirányzat-maradvány 28,2 - - 29,2 - -
 
 Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2010. évben 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból Kedvezményezettek köre Kiadás működésre meghat.feladatra 

Saját intézmény (1 db) 28,2 28,2 
Magánszemély 0,8 0,8 
Összes kifizetés 29,0 29,0 

 
A fejezet 2010. évre tervezett célelőirányzata a Kvtv. 9. sz. mellékletének 2.) 
pontja alapján a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 
 
A célelőirányzat terhére – az ügyészségi jogkörben okozott kárért – a bíróságok 
által az ügyészséget marasztaló ítéletekben megállapított kártérítési követelések 
rendezhetők. 
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2010. 6vben d'sszesen 0,8 milli6 forint k6rt6rit€s 6s perkdlts€g keriilt kifizet€sre. Az
iigy6szsdg az igazsrigszolg6itatris folyamat6ban vele szemben keletkezett krirt6rit6si
ig6nyek d6nt6 tdbbs6ge ellen eddig eg5ndszt pemyer6st eredmdnyez6 sikeres jogi
k6pviselettel l6pett fel, miisr6szt t6bb olyan int6zkeddst tett, amely kri.rtdritdsi
igdnyre okot ad6 szakmai t6ved€sek, vagy hibrik el6forduhisrinak cs6kkent€s€t
c6lozza.

A kri.rtdrit6sek rendez6sdhez igdnybe nem vett 29,2 millif forint eldininyzatnak a
fejezetndl ttirt6n6 visszahagy6s6t k6rtiik a Magyar Allarnkincstirral titrrdn6
kapcsolattartrlshoz, adatszolg6lta?4si kdtelezettsdg teljesit6s6hez sziikseges
informatikai eszkdzdk fejleszt€sdnek 6s b6vit6s6nek fedezet€re.

Budapest,20| L m6ius "/t ,,- '&'"
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