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Az iigy6szs6g feladatait 6s hat6skdr6t a Magyar K<iz6rsas6g
Alkotmrlnyrlnak XI. fejezete, valamint a Magyar K<ia6rsasdg iigydszsdgdr6l
sz6l6 1972. 6vi V. tdrv6ny hat6rozza meg. A kdlts6gvet6si el6ir6nyzatok
<issze6llit5s6n6l a ktilts6ghatdkony int6zmenyi mrikdd6s felt6teleinek biaositrisa,
a megl6v6 kapacitrisok maxim6lis kihasznrikisa volt a cdl, tov6bbra is fenntartva
azt a kiv6nalmat, hogy az igyeszs5gre h6ru16 feladatellitrls min6sdge ne

sdrtiljiin; az Orsztrygyil6s riltal alkotott trirv6nyeknek 6s az Alkotmrinybir6s6g
hat6rozatainak a hat6sa azonban az igylszsegi kcilts6gvet6st jelent6sen

befolyrlsolja.

l. Az iigy6szs6g biintet6jogi tev6kenys6ge

A biintetcijogi iigy6szi tev6kenys6g kepezi az iigy6szs6g munkrijrinak
nagyobbik r6sz6t. A biintet6jogi szaktertileten vegzett tev6kenys6g jelent6sdg6t

mutatja, hogy az elmrilt 6vekben 6ltal6ban mintegy 430-450.000 biincselekm6ny
ds mintegy 120-140.000 biinelkcivet6 v6lt ismertt6. 91.530 terhelttel szemben,

67,70 I iigyben sziiletett joger6s iigydiint6 hatitrozat.

1.1. A btintet6elj6r6sok id6szenis6g6nek javit6sa c6lj6b61 a

biintet6elj6rrisr6l sz6l6 1998. 6vi XIX. t6rv6nlt m6dosit6 2009. 6vi LXXXru.
tdrv6ny rendelkez6sei, illetve a Be.-nek a7212009. (VIt.l0.) AB hat6rozattal,

2010. december 31. napjrin bekdve&ezci m6dosul6sa olyan helyzetet teremt,

amely a btintetdjogi szak|g egdszlre ndzve kciveteli meg a ldtsz6mhelyzet

ettekint6s6t, a l6tsz6mb6vit6sre vonatkoz6 ig6ny megfogalmaz6sii, majd az

iigydszi szerv ezet szind ei kiizdtt a ldtsz6m-megosztiist.

Az irj td'rv6nyi szab6lyoz6s

- teljes kijni inisbelis6get kdvetel a rendelkez6si jog gyakorl6sakor az

tigy6sz r6sz6r6l,

- jelent6sen kib6vfti a fokozoft iigy6szi feltigyelet jogint6zm6nye

alkalmaz6si kdret, az iigyek havonkdnti kotelez6 feliilvizsg6latrinak el6irris6val

l6nyegesen ndveli az ezzel kapcsolatos munkaterhet; v6rhat6an tovribbi 4.000

gyanirsitott tigy6ben kell fokozott iigy6szi feliigyeletet gyakorolni, 6s a

munkaterhet tcibbszdrdzi aziratok havonk6nti feliilvizsg6lat6nak kcitelezetts6ge

is,

- a tfugyallsr6l lemond6s itj tiirvdnyi szab|lyozitsitval' mely szerint a

k6relem befogadrisrir6l hatlrozatot kell hozni, az elutasilisr6l 6rtesit6st kell adni,

a k6relmez6t meg kell hallgatni, sz6m6ra v6d6t kell kirendelni, a megegyez6st

r6szletekbe men6en iftlsba kell foglalni, tov6bb n<iveli azigyeszi munkaterhet.

A felsoroltakkal kapcsolatos l6tszrimig6ny az els6fokri iigyeket int6z6

iigy6szs6geken j elentkezik.
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1.2. A 7212009. (VII. 10.) AB hatilrozat a t6rgyal6son tcirt6n6 kdtelez6
tigydszi r6szv6telr6l - azigyeszsegi k<iltsdgvet6s szempontj:ib6l is - mer6ben fj
helyzetet teremt. A hatarozat - az ismert btintigyi helyzetb6l kcivetkez6en - a
jelenleg is l6tsziimgondokkal terhelt nagy iigyforgalmi szervezeti egys6gek
munkaterheldsdt az ittlagot meghalad6an ndveli meg. (A fiatalkoruak iigyeiben
tartott trirgyal6son ugyan az ld;gy6sz rdszv6tele jelenleg is kdtelez6, e feladat
ell6t6sa - kiildniisen a kiemelked5 iigy6rkez6sii Borsod-Abairj -Zemplen 6s Pest

megy6ben, valamint a fdviirosban - fokozott munkaszervez6st ig6nyel- A
jelent6s t6rgyakisi teher miatt a gyermek 6s ilris6gvddelmi szakteriileten
dolgoz6 iigy6szek - egyre tcibb szervezeti egysdgben - az iigyint6zds
id6szenisdgdnek krivetelm6ny6t m6r ma is a szabadidejiik terh6re vegzett

rendszeres trilmunkrival tudj6k csak teljesiteni.)

A 2008-ban joger6re emelkedett, els6 fokon t6rgyalt ogyek k<iziil 49.502

ngy 62,3%-6ban, a m6sodfoki trirgyalisok 86,5o/o-irban,, mig a bir6s6g nyilv6nos

iil6seinek l8,4Yo-6ban vett r6szt az lJigydsz. (A harmadfokf bir6srig az iigyek
90,60 -6tbir6lta el nyilv6nos iil6sen, amelyen azigy6szr6szv6tele kiitelez6.) Az
eddigi 6vek tilpasnalatait figyelembe vdve, a hat6rozat evente 37-3\Yo-kal titbb
els6fokri bfr6srlgi tiirgyal6son val6 iigy6szi rdszv6telt jelent majd. (A 2008'

6vben a konibban joger6re nem emelkedett iigyek kitziil mintegy 120.000 olvan

Oey volt. melynek t6reyal6s6n az iigydsz nem vett rdszt: 2011-t6l tehdt 6vente

k<trtilbeliil ennyi irj targyal6si rdszv6tellel kell sz6molni.)

Az els6 ds m6sodfokon a feln<ittkoniak eset6ben 2011. janu6r 1-j6t6l

kotelez6 t6rgyal6si kdpviselet miatt a l6tsz6mfejlesd6s ig6nye a k6pz6si id<i

elhirz6d6 tartamlra tekintettel, miir most fenn6ll; ugyanakkor az igyeszi
feladatok jelent6s kibciviilese az iigy6szi l6tsz6mfejleszt6ssel aranyos

l6tsz6mniivel6st kiivetel a tisavisel6i, imoki munkaktirdkben is-

Ez ut6bbit az is indokolja, hogy a nyomoz6 iigydszs6geken az igyfsz
adminisztr6ci6s munkaterh6nek (iddz6s, levelez6s el6k6szit6se, stb.) csdkkent6se

6rdek6ben a jogv6gzetts6ghez nem k6t6tt iigy6szs6gi alkalmazottak (ogi
asszisztens, igyint6z6, imok) tov6bbi alkalmazrlsa egyre n6lkiilcizhetetlenebb.

1.3. Az el6z6 pontokban jelzett tiirv6nyi ktitelezetts6gek 6s

alkotm6nybir6s6gi hattuozat v6grehajt6sa legal6bb 200 fos iigy6szi 6s 20

iigy6szsd gi alkalmazotti l6tszrimfej leszt6st ig6nyel.
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fos



A

2. Az iigy6szs6gkiizigazgatisi jogi 6s mag6njogi tev6kenys6ge

2.1. A k6zigazgatilsi jogi szakteriileten 2010-ben v6ltozatlanul - a

tdrvdnyen alapul6 kdtelezettsdgb6l ad6d6 fogyaszt6v6delmi perek kapcsrin - az

itdletek koz:zetetele eredm6nyez kiilts6gniiveked6st.

A term6szet- 6s kdmyezetv6delmi tdrv6nyek alapjdLn iigy6sz 6ltal inditott
krirt6rit6si perekben szak6rt6 szi.iks6gessdge eset6n - amit az egyre bonyolultabb
tigyek felt6r6sa indokoltt6 tesz - a szak6rt6i kcilts6gek el6legez6se a felperes
ktitelezetts6ge, ez6rt ezzel is sz6molni kell.

2.2. Mag6njogi szakteriileten az elcibb jelzettekn6l nagyobb jelent6s6gii,,

hogy az Orszrlggyril6s 2009. jrinius 22-en elfogadta at6rsashinakr6l sz6l6 2003.

6vi CXXXIII. tdrv6ny m6dosit6,s6r61 sz6l6 ttirvdnyt, amit a kiidarsasrigi elntik
megfontolSsra visszakiildcitt az Orszriggytil6snek.

A m6dosit6 tdrv6ny 10. $-a a tirsashiizakr6l sz6l6 t<irv6nyt rij, 27lA. $-sal,
eg6sziti ki, amely arr6l rendelkezik, hogy a tfusash6z szerveinek, szervei

miikrid6s6nek tdrv6nyessdgi feliigyelet6t az igyeszseg a ri irinyad6 szabrilyok

szerint liitja el, s ha a t0rv6nyess6g biztositiisa sztiks6gess6 teszi, az iigydsz

bir6s6ghoz fordulhat.

Az Orsz6ggyiil6s 6ltal elfogadott tcirv6ny szerint az iigy6szs6gi

feladatk<irr<il sz6l6 rendelkez6s 201 0. janu6r 1-j6n l6p hat6lyba.

Ez az ij tigy6szi hat6sktir a mag6njogi es kdzigazgatrisi jogi szak6gban

jelent6s munkateher-ndvekeddst fog eredmdnyezni. A KSH 2009. 6vi adatai

szerint ugyani s az orszitg lak6srillom6nya 4,3 milli6, amelynek 27Yo-a t6rsash'zi
lakris. A t6rsashrizakr6l kiilcin nyilvrintart6s nincs, de a lakrisok szrim6b6l

kovetkeztethet<ien nagys6grendjilk iigy6szi l6tsz6mb6vit6st tesz sztiks6gess6. (A
t6rsash6zi ttirv6ny szerint m6r az az epilet is t6rsashirzzit alakithat6, amelyben

legakibb k6t lak6s van, a hat lakrisosnril nagyobb t6rsash6zakn6l pedig kiitelez6 a

t<irv6ny szerinti szeryezetet- krizgyiil6st, int'zi|bizottsitgot stb. - l6trehozni.)

Az figylszi tiirv6nyess6gi feliigyelet tartalma azt jelenti' hogy az

tigydsznek azt kell vizsg6lnia, hogy a tfusash|zi kozdsseg 6ltal ldtrehozott

srervek miikdd6se megfelel-e a jogszab6lyoknak, az alapit6 okiratoknak, a

szervezeti es miik6d6si szabitlyzatoknak. Kiterjed a feliigyelet arra is, hogy az

alapit6 okiratok, a bels6 szablly zatok megfelelnek-e a jogszab6lyoknak'

A miik<td6s nem megfelel6 volta esetdn iigydszi int6zked6st (6v6st,

felsz6lalist, figyelmeaet6st, jelz6st) kell tenni. Az int6zked6s

eredmdnytelensdge eset6n pedig bir6srig el6tti iigy6szi perindit6sra kerulhet sor.



Az e titrgyban 6rkez6 tdrv6nyess6gi k6relmeket (amelyek a kdztudottan
nagysz6mt tulajdonostiirsi vitrira figyelemmel virhat6an jelent<is sz6mriak
lesznek) ktitelez6 elbir6lni. Atfog6 iigy6szi vizsgilat tart6sa a munkateher
fiiggvdnydben tervezhetr!, de az egysdges orsz6gos gyakorlat kialakit6sa
6rdek6ben nem mell<izhet5. Perinditds sztks6gessdge eset6n sz6molni kell a
trirgyalisi 16szv6tel n<iveked6sdvel is.

Az elozbek:re figyelemmel - ha az Orsz6ggyiilds a t<irvdnyt v|ltozallart
formriban megszavazza - a szakdgi feladat orsz6rgos ellitrls6hoz legk6s6bb 2010.
janu6r l-jdvel 40 helyi iigy6szs6gi iigy6szi, 10 megyei f6iigy6szs6gi i.igy6szi, -
az iritnyit6, feliigyeleti tev6kenys6get ell6t6 - 2 legftibb iigy6szs6gi tigy6szi
(<isszesen 52ngy6szi) 6s 25 tisztvisel6i rilkishely l6tesit6se indokolt.

A fejezet benyirjtott kdlts6gvet6si javaslata hat6lyos tdrv6ny hi6nyriban a
jelzett rill6shely ig6nyt m6g sz6mszenien nem tartalmazza.

3. Az iigy6szs6gi informatika fejleszt6se

Az informatikai feladatok ell6t6s6hoz sziiks6ges miik<id6si kiadrisok,
fejleszt6si sztiks6gletek tiimogat6si igdnye 2010-re <isszess6g6ben 1.285 milli6
Ft, amit az indokol, hogy a Magyar Kdarirsas6g iigy6szsdge orsz6gos, minden
telephelyet 6rint6 tiiv-adat6tviteli h6l6zatot (Praetor NeQ miikiidtet.

A rendszer ki6pitettsdge 100%-os, mintegy 3200 iigydszsdgi alkalmazott
6ri el - saj 6t munka5llom6s6n keresai.il, jogosultsrlgainak megfelel6en - e

h6l6zator, mely folyamatosan biaositja iigy6szs6gi 6s tigy6szs6gen kiviili
alkalmaz6sok, adatok online el6r6s6t 6s 2010-ben teljes kciriiv6 kiv:injuk tenni a

katonai iigydszs6gek informatikai integr6ci6j rit is.

Folyamatosan t<irt6nik a rend6rs6g 6lta1 kifejlesztett NETZSARU
iigyviteli 6s tigyfeldolgoz6 rendszerhez val6 csatlakoz6s technikai 6s jogi
felt6teleinek megteremt6se. Az iigydszi nyomoz6s feliigyelet hat6kony

gyakorlris6n trilmen<ien ez a rendszer hivatott az egysdges nyomoz6 hat6srigi 6s

biiniigyi statisztika elektronikus adatrtigzit6s6nek 6s 6ramoltat6s6nak elkltris6ra.

A jogszabrllyi v6ltoziisokat kijvetve folyamatosan korszeriisiteni kell a
sajSt fejlesztdsii iigyviteli, nyilvrintart6 es statisztikai rendszereinket.

Gondoskodni kell a haszniilatukhoz sziiks6ges licencek megrijit6s6r6l,

beszerz6s6r6l. Kiemelked6 fontoss6gir az igy'szseg a btintet6elj6r6ssal drintett

terheltek adatait tartalmaz6 - az iigy6szs6gi tigyviteli adatokat feldolgozva

l6trehozott - adatbrizis analiz6lilsitt, az <isszefiiggdsek felderitdset vegz6

rendszere, mivel annak felhasmrll6sriv al az igy6szsdg dvente n<ivekv6 szftmr6,

tdbb tizezer szemdly vonatkoz6s6ban szolgiiltat adatot a tdrv6nyi
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felhatalmaz6ssal rendelkez6 katonai 6s polg6ri nemzetbiztonsrigi szolg6latok
megkeres6se nyom6n.

A biintet6, a polgriri es a kozigazgatrisi jogszabrilyok m6dosit6sai -
kiildndsen a hivatalos iratok elektronikus k6zbesit6s6r<il 6s az elektronikus
t6rtivevdnyr6l sz6l6 2009.6vi LII. tdrv6ny, illetve az elektronikus
kdzszolgiitat|sr6l sz6l6 2009. evi LX. tdrv6ny elciir6Lsai - miatt az iigydszs6gen
is l6tre kell hozni az egysdges elektronikus irat- ds dokumentumkezel6
rendszert.

A fejezet 2010. 6vi javasolt elfiirinyzatinak levezet6se
milli6 forint

Megnevez6s Kiadris Bevdtel T6mosat6s
Tervezett

l6tsz6m
ftt

| . 2009. 6vi eredeti
elotr{nyzat

2. Bitzis csokkent6s ( | 0%)

3. J6rrul6kcs<ikkent6s
hatris6nak elvon6sa

4. EHO megszfindse miatti
elvon6s

5. Beveteli eloiriny zat
n<iveked6s

6.Letszfim csdkkent6s
(6lLishely 6talakit6ssal )

7 . B6zis cscikkentdsb6l
visszap6tl6s

8. 7212009. (VII. I 0.) AB
hatdr ozattal <i ssze fli ggo
tiibbletfeladat

,o ?oo )

- 2.832,3

- 914,3

- 86,6

8,0

2.612,3

346,0

)a 7)? )

- 2.832,3

- 914,3

- 86,6

76,0 4.049

-Jl

2.612,3

346,0 220

8,0

2010. 6vi javasolt el6i16nyzat
fe

A fejezet timogatisi
t6rv6nv hatrisa 1.000,9

28.532,3 84,0 28.4483

el6irhnyzatht csiikkenti a 2010.

milli6 forinttal, a b6zis cs6kkent6s
6vi ad6- 6s j6rul6k
hatrisa 220,0 milli6
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forinttal, niiveli az Alkotmrlnybir6sdg7212009. (VII.I0.) AB hatirozata alapjrin
a tfrgyalison val6 ktitelez6 iigy6szi r6szv6tellel iisszefiigg6 tiibblet feladat
t6mogatrisi igdnye 346,0 milli6 forinttal.

Az Alkotmrinybir6s6g hat6rozatitban meg6llapitja, hogy a btintet6elj6nisr6l sz6l6
1998.6vi XIX. tdrv6ny 241.5 (l) bekezd6s a), c), d), e), f) pontjai
alkotm6nyellenesek, ez6rt e rendelkezdseket 2010. december 3l-ei hatrillyal
megsemmisiti.

A megsemmisit6s k<ivetkeztlben a biintetcieljrlr6sr6l sz6l6 1998. 6vi XIX.
t6rv6ny 24 I . $ ( I ) bekezd6se az alirbbi szdveggel marad hatiilyban:

,,241. $ (l) A t6rgyalison az iigy6sz r6szv6tele ktitelez6".

A jciv6re nlzve l6rteno megsemmisitdst k6t szempont indokolta, egyrlszt a
t<irv6nyhoziisnak megfelelti anyagi 6s jogszab6lyi feltdteleket kell teremtenie

ahhoz, hogy ne s6ri.iljtin az Alkotm6ny 57. $ (l) bekezd6se, m6sr6szt kell6 id6t
kell biaositani az :d;gy6,szi szervezet szirmdra az fj helyzethez val6
alkalmazkodiishoz.

A fejezet 2010. 6v december6t6l 2012. 6v v6g6ig iitemene feladatait 6s ezzel

osszefiiggci t6mogat6si ig6ny6t.
Az AB hatdrozatban foglaltak 200 fo ngy6sz 6s 20 fci imok l6tszrim fejleszt6st

tesz sziiks6gess6. A l6tszrim betolt6s tevezett kezd6 id<ipontja 2010 december.

A ldtszrlmhoz kapcsol6d6 szem6lyi juttat6s 6s j6rul6k tervez6se 2011 6vben

teljes 6vre jelent (1.831,2 milli6 forint) trimogatrisi ig6n1t. Az elhelyez6ssel

tisszefiigg6 6pit6si beruhriz6si kiad6sokat (2.079,0 milli6 forint) 20ll-2012 6vte

iitemezte az igyeszs'g. A feladat elkit6shoz kapcsol6d6 t|rgyi eszkiiz

beszerz6seket (egyszeri birtor, sz6mit6stechnikai eszk<iziik), valamint egy havi

miik6d6si kciltsdgeket 2010. 6vre (3a6,0 milli6 forint) a mfkod6si kdlts6gek

szintre hoz6s6t (182,0 milli6 forint) 2011. 6vre iitemezte afejezet-

A fejezet hat6srigi dijbev6telekkel nem rendelkezik, v6llalkoz6si tev6kenys6get

nem folytat.
A bev6teli eloirfnyzat csek6ly m6rt6kii nciveked6sdt els6sorban a lak6s6pit6si

kiilcsdniik t<irleszt6s6nek ncivekeddse, valamint a megrillapitott ktilts6gt6rit6sek

6s tervezett tilrgyi eszkoz 6rt6kesit6sek bevdtele jelenti. A trlrgy6vi - egyszeri

bev6telekkel korrig6lt - v6rhat6 teljesit6st minim5lisan meghalad6 re:ilis

bevdtelt terv ezett a feiezet.



l. cfm Ugy6szs6gek

Az iigy6szs6gek cim 2010. 6vi trimogatisi el6irinyzathnak levezet6se
milli6 forint

Megnevez6s T6mogatris
Enged6lyezett
kolts6gvet6si
l6tsz6mkeret

1.

2.

J.

4.

5.

2009.6vi eredeti ekiir6nyzat

B6zis cs<ikkent6s (1 0%)

J6rul6kcsdkkent6s hatiisrinak elvon6sa

EHO megszrindse miatti elvon6s

Fejezeti egyensrilyi tartaldk iitcso-
portosit6sa 3. cimrcil

B6zis cs6kkent6sb6l visszap6tlis

7 212009. (VII. I 0.) AB hat6rozattal
<issze{iiggri t<ibblet feladat

29.186,5

- 2.832,3

- 914,3

- 86,6

81,4

2.612,3

346,0

4.049

220

- 3l

6.

7.

8. Ldtszdm cscikken6s (6ll6shelv dtalakit6s

2010. 6vi iavasolt el6ir6nyzat 28.393,0

A t5mogat6si el6ir6nyzatot a fejezetndl leirt elvon6sok csdkkenteft6k, illetve
az fj feladat fonris sziiks6glete novelte.
A fejezeti egyensirlyi tartal6kk6pz6si kcitelezettsdg megsziin6sdvel a
mtikctddsi kiadrisok tervez6sdhez sziiks6ges forr6st ndveltiik.

A Cimhez egy kozhatalmi kcilts6gvet6si szerv a Magyar Kod6rsasrig

Ugy6szs6ge, tov6bbri a r6szjogktini kolts6gvetdsi egys6gk6nt miikitd<i 21

ftitigy6szsdg, 5 fellebbviteli fciiigy6szsdg, azC)rsz'gos Kriminol6giai lnt6zet,

valamint a Legftibb Ugy6szs6g tartozTk.
Az int6zm6nyek mtikcidtet6sete 28.477,0 milli6 forint kiaddsi el6ir6nyzat a

fejezeti kiadrisok 99,8 o/o-a 6ll rendelkez6sre.

Cimen beliil a kiemelt el6ir6nyzatok jelent6s hanyad6t - az eloz6 6vekhez

hasonl6an - a szemdlyi juttat6sok 6s a munkaad6kat terhel6 j6ruldkok teszik

ki.

4.238



Mffkiid6si kiadisok

Szem6lyi juttatrisok
Munkaad6t terhel6 j 6rul6kok
Dologi 6s foly6 kiad6sok
Miiktid6si c6hi t6moeatSsok

Felhalmoz6si kiad6sok

Int6zm6nyi beruhriz6sok
Felirjit6sok
Egydb int6zm6nyi felhalmozrisi kiad6sok
K<ilcs<iniik

Kiad6si eloirinyzat
milli6 forint %

19.179,0 70
5.012,0 18

3.076,0 12

5'0 -

Kiad6si el6ir6nyzat
milli6 forint %

1.121,0 94
30,0 2
15,0 I
39.0 3

Osszesen: 1.205,0 100

A miikitd6si kiadrisok el6ir6nyzata 959,6 milli6 forinttal cstikkent. A
jarul6kcsiikkent6s 6s EHO megsziintet6s hat6sa - 1.000,9 milli6 elvon6st
jelentett, a feladat ndveked6s 16,0 milli6 forinttal, bels6 el6ininyzat
iitcsoportosit5s - felhalmoz6rsi kiad6sok, valamint fejezeti egyensitlytartaldk

cs<ikkentdse mellett - 125,3 milli6 forinttal ndvelte az eloirinyzatot, a biizis

csiikkentds hat6sa 100,0 milli6 forint dologi eloirinyzat elvon6st

eredm6nyezett.

A felhalmoz6si kiad6sokra a Cim elSir6nyzatinak 4,6%o-a 6ll rendelkezesre.

A tervezett eloirinyzat a folyamatban l6v<i beruhriz6sok befejez6sdhez,

minim6lis informatikai fejlesztesdhez, valamint a l6tszrimfej I eszt'shez

kapcsol6d6 britor, szrirnit6g6p beszerz6sekkel nyrijt fedezetet.

3. cim Fejezeti kezel6sii el6ir6nyzatok

A fejezeti kezel6sii el6ir6nyzatok 2010. 6vi t6mogat6si el6irrlnyzatainak

levezet6se:

3.2 Nemzetkrizi szewezetekben val6 rdszv6tellel
kapcsolatos kdtelezetts6gek

3.3 EU tagsrigb6l ered6 feladatok
- ELIROJUST-ban nemzeti tag r6szv6tele 24,0

1,3

3.4 Joser6sen meg6llapitott krirt6rit6sek c6lel6ir6n 30.0

3. Feiezeti kezel6sfi eliiir6nyzatok iisszesen : ss3
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A Legf6bb Ury6szs6g raga az Eur5pai Igazs6giigyi K6pzbH6l6zx (EJTI.I)
nemzetk6zi szervezetnek, valamint a Nemzetkiizi Ugy6szi Egyesiiletnek
(IAP). E sznwez,etek tags6g6val kapcsolatos - minim6lis - kdlts6geket
tervezte afejezet.

A fejezeti kezel6sii el6itinyzatok tartalmazzik az EUROJUST munk5j6ban
r6sztvev6 nemzeti tag delegrilis6val kapcsolatos kiadrisokat is. A t6mogauls
az elilzfr 6vhez k6pest nem emelkedett.

A joger6sen megrillapitott lc{.rtdrit6sek clleloirinyzata 30,0 milli6 forint, az

el6z66vivelazonosdsszegiiel6irinyzatottervez&ttaf ejeznt.

Dr. Oszk6 P6ter
p6nziigyminiszter

Dr. Kov6cs T


