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Fejezeti kezelésű előirányzatok
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IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása
Az előirányzat felhasználható

a) a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter felelősségi körébe tartozó feladat, szakmai program támogatására, így különösen
aa) kutatási, valamint kulturális célú támogatásokra,
ab) a miniszter személyéhez kötődő egyéb szakmai rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra,
ac) a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges kiadások teljesítésére,
ad) a miniszter által adott kitüntetések, díjak és egyéb elismerések egyes kiadásainak fedezetére;

a)	költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, államháztartáson belüli szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, nemzetközi szervezet

A határon átnyúló tartási ügyekben történő központi hatósági feladatok, valamint 
az EU utazási költségtérítések kivételével egyedi döntéssel vagy pályázati úton. 

A határon átnyúló tartási ügyekben történő központi hatósági feladatok, valamint 
az EU utazási költségtérítések esetében a kifizetésre más fizetési kötelezettségek alapján kerül sor.
A határon átnyúló tartási ügyekben történő központi hatósági feladatok kivételével előleg biztosítható.
egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel – időarányosan vagy teljesítésarányosan

–
támogatási jogviszony létesítése esetén az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése szerint 
–
–
–




b) a közpolitikai céllal összefüggő jogtudományi kutatásokhoz és jogtudományi tanulmányi tehetséggondozási rendszer kialakításához, valamint tartós működtetéséhez biztosítandó támogatásra, így különösen
ba) az egyes vidéki egyetemeken, nappali tagozaton tanuló, az osztatlan jogász mesterszakon hallgatói jogviszonnyal rendelkezők kiemelkedő tanulmányi eredményéhez és a tudományos munkában történő aktív közreműködéséhez,
bb) állam- és jogtudományi témakörben folytatott tudományos munka, oktatási, kutatási tevékenység végzéséhez,
bc) a felhasználással összefüggésben 
a minisztériumnál, illetve az egyetemeknél felmerülő egyes kiadások fedezetére;

b)	költségvetési szerv, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet













c) a minisztérium közfeladatai ellátásához 
a jogszabályalkotás során az igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett szakemberek időszaki bevonásával felmerülő kiadások fedezetére, így különösen a nevezettek kirendelésére vonatkozó jogszabályok alapján – a folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében – 
a foglalkoztatásukhoz szükséges források fedezetére;

c)	költségvetési szerv, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, természetes személy













d) a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló – egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák finanszírozására, a miniszter felelősségi körébe tartozó valamennyi nemzetközi kötelezettséggel összefüggő kiadások, továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal összefüggő fordítási díjak fedezetére;

d)	nemzetközi szervezet, államháztartáson belüli szervezet, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, természetes személy












e) a határon átnyúló tartási ügyekben történő központi hatósági feladatok végrehajtásával összefüggő pénzügyi műveletek elszámolására;

e)	természetes személy












f) az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási költségekkelösszefüggő pénzügyi műveletek elszámolására;

f)	költségvetési szerv













g) az előre nem tervezett, de az év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására.
g)	költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, államháztartáson belüli szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet
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Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek
a)	Az előirányzat felhasználható 
a büntetőeljárásról szóló törvény alapján
aa) az egyszerűsített kártalanítási eljárás során létrejött írásbeli megállapodásban megállapított kártalanítás, 
ab) az állam ellen indított kártalanítási és kártérítési perben
a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítás és kártérítés, 
ac) az aa)–ab) pontokban rögzítettek járulékai, az ezekkel összefüggő banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére.

A perekkel összefüggésben az államot megillető, befolyt követeléseket az előirányzat javára, a beszedéssel kapcsolatban teljesített kiadásokat az előirányzat terhére kell elszámolni.

a)	természetes személy, jogi személy

A kifizetésre más fizetési kötelezettségek alapján kerül sor.
–
közvetlen kifizetés 
a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint
–
–
–
–
–




b)	Az előirányzat felhasználható a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) alapján, a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető eljárásokban a fél helyett az állam által kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy
megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltség kifizetésére. 

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
az Európai Unió másik tagállamába irányulójogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak megelőlegezésére, az előirányzat javára teljesítendő fizetési kötelezettség elmaradásából eredő követelések behajtása érdekében a jogi segítségnyújtó szolgálat által tett intézkedések során felmerült költségekre, így különösen 
a végrehajtási költségre, a regisztrációs díjra és a költségtérítésre.

Az előirányzat terhére kell teljesíteni 
a Jst. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személy ügyében felmerülő tolmácsolási és fordítási díjat is.

b)	a Jst.-ben meghatározottak













c)		Az előirányzat felhasználható 
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény alapján a bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére. 

Az előirányzat terhére kifizethetőek
az áldozatsegítő eljárásokkal kapcsolatos fordítási, tolmácsolási költségek, 
az előirányzatból történő kifizetésekhez kapcsolódó postaköltségek, továbbá 
a számlavezetéshez, valamint 
az áldozatsegítő szolgálat által 
az előirányzatból történő kifizetések biztosítására nyitott fizetési számla számlavezetéséhez kapcsolódó díjak.

c)	a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvényben meghatározottak













d)	Az előirányzat felhasználható az igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó, az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéletek, illetve határozatok alapján az államot terhelő fizetési kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szerinti alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás, illetve a kártalanításból történő – törvény szerinti – kielégítések megfizetésére, valamint az ezekkel összefüggő banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség fedezetére.
d)	természetes személy, jogi személy









