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A 2019. ÉVRE TERVEZETT ELŐIRÁNYZATOK  

I. BEVEZETÉS  

A jelen bevezetésnek az a célja, hogy felhívja a figyelmet ezen új költségvetési időszak összefüggéseire, figyelemmel 
az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság vagy intézmény) tevékenységének alakulására, és meghatározza a 
2019. évre tervezett költségvetési előirányzatokat jellemző célkitűzéseket. 

E bevezető fejezetet követően a II. fejezet („A 2019. évre tervezett előirányzatok folyó működési kiadásainak részletes 
elemzése”) pontosan és részletesen leírja az intézmény által a működési költségvetését illetően előterjesztett költség
vetési igényeket igazoló különböző tényezőket; a III. fejezet az Unió igazságszolgáltatási struktúráját érintő reform 
harmadik szakaszának végrehajtása keretében a Törvényszék bírói létszámának 2019 szeptemberétől való növeléséhez 
kapcsolódó igényeket tartalmazza; a IV. fejezet a Bíróság által lebonyolítandó nagyszabású ingatlanprojektekhez  
– többek között az épületei 5. bővítési projektjét, amelyet a költségvetési hatóság már jóváhagyott (CJ9 projekt) – 
és az intézmény ingatlan-infrastruktúrájának biztonsági berendezéseire vonatkozó korszerűsítési munkálatokhoz (CJ10 
projekt) kapcsoló összegeket mutatja be. Az V. fejezet az új, egységes ügykezelési rendszerre vonatkozik, a VI. fejezet 
pedig a költségvetés szerkezetét érintő módszertani változtatására tesz javaslatot. 

1. Az igazságszolgáltatási tevékenység alakulása és egyéb jelentős tények 2017-ben  

1.1. A statisztikák elemzése a 2017-es költségvetési év végén  

Alapvető fontossággal bír annak észben tartása, hogy azon más uniós intézményekkel szemben, amelyeknek 
lehetőségük van munkaterhük korlátozására vagy negatív prioritások meghatározására, illetve más felsőbb 
vagy legfelső bíróságokkal szemben, a Bíróság fórumai önmaguk nem tudják befolyásolni az előttük kezdemé
nyezett ügyek mennyiségét. Mindent meg kell azonban tenniük annak érdekében, hogy továbbra is olyan hely
zetben legyenek, hogy ezen ügyeket a megkívánt magas színvonalon és megfelelő határidőn belül intézzék.  

A Bíróság 2017. évi éves jelentése közvetlenül elérhető az intézmény honlapján (curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), 
és ismerteti a Bíróság és a Törvényszék 2017. évben folytatott igazságszolgáltatási tevékenységét. 

Az éves jelentés tartalmazza az igazságszolgáltatási fórumok előtti jogviták mennyiségének, a befejezett ügyek 
számának, valamint az eljárások időtartamának megismerését lehetővé tevő valamennyi statisztikát is. 

E statisztikai adatok elemzése alapján úgy tűnik, hogy a múlt év folyamán az intézményt alkotó két igazságszolgál
tatási fórum  igen élénk tevékenység folytatott. Az ezen igazságszolgáltatási fórumokhoz 2017-ben érkezett ügyek 
száma (1 656 ügy) magasabb volt a 2016-ban érkezett ügyek számánál (1 604). A 2017-ben befejezett ügyek száma 
továbbra is magas (1 594 ügy, szemben a 2016. évi 1 628 üggyel). 

Konkrétan a Bírósághoz rekordszámú ügy érkezett 2017-ben (739 ügy, szemben a 2016. évi 692-vel). E növekedés 
oka lényegében a Bíróság elé terjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek számának növekedése volt: 2017-ben 
533 kérelem érkezett, ami megközelítőleg 13 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest ( 1 ). A Bíróság hasonló 
számú ügyet döntött el, mint 2016-ban: 699 lezárt ügy a 2016. évi 704-hez képest. 

Ami a Törvényszéket illeti, 2017 tekinthető az első olyan teljes költségvetési évnek, amely során ezen igazságszol
gáltatási fórum a rá vonatkozó és feladatának tartósan megfelelő ellátását biztosító szervezeti reform első két szaka
szában létrehozott új szervezeti felépítésével működött. Bár a 2017-ben érkezett ügyek száma (917) enyhén csökkent a 
2016-ban érkezett ügyek számához (974) képest, az igazságszolgáltatási fórum eredményessége jelentősen fellendült 
(+140 elbírált ügy 2016-hoz képest, azaz +18,5 %) az e fórumnak a hároméves megújításával és a reformhoz 
kapcsolódó belső átszervezésével összefüggő 2016. évi elkerülhetetlen megtorpanását követően. Ezen eredményesség 
várhatóan tovább nő 2018-ban, amikor az igazságszolgáltatási fórumnak meg kell közelítenie az új rendes működési 
ütemét.
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( 1 ) Az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek számának emelkedését nagymértékben a légi utasok kártalanításáról szóló 261/2004/EK 
rendelet értelmezésére vonatkozó több (43) hasonló ügy beérkezése okozta.



 

Az eljárások átlagos időtartamát illetően meg kell jegyezni, hogy a Törvényszéken ezen időtartam újra különösen 
jelentősen csökkent, átlagosan 16,3 hónapra (azaz 2016-hoz képest 2,4 hónapos, 2013-hoz képest 10,6 hónapos 
csökkenés). Az öt éve megfigyelhető folyamat tehát figyelemreméltóan hangsúlyossá vált, mégpedig valamennyi 
típusú peres eljárásban. 

Ami a Bíróságot illeti, az előzetes döntéshozatali ügyekben a határozathozatal átlagos időtartama viszonylag válto
zatlan 2016-hoz képest: 16 hónap alatt marad (15,7 hónap 2017-ben, szemben a 2016-os 15 hónappal), ami továbbra 
is figyelemreméltó tekintettel bizonyos olyan szabályozások összetettségére, amelyek értelmezését az utóbbi időben a 
Bíróságtól kérték. A fellebbezések elbírálásának átlagos időtartama ellenben megnövekedett (17,1 hónap a 2016-os 
12,9 hónappal szemben), aminek oka főként az, hogy az elmúlt évben összetett versenyjogi ügyeket fejeztek be. 

Végül hangsúlyozni kell, hogy a Törvényszéken igen jelentősen nőtt az öt bíróval eljáró kibővített tanács elé utalt 
ügyek száma, ami az igazságszolgáltatási fórum által annak érdekében választott egyik szervezeti megoldás és műkö
dési mód, hogy az Unió igazságszolgáltatási struktúráját érintő reform végrehajtása keretében általa meghatározott 
minőségi célkitűzést elérje. Így a beérkezett ügyek számára tekintettel a kibővített tanácsba utalt ügyek aránya 2017- 
ben közel 10 % volt, szemben az említett reformot megelőző időszak alatti ilyen utalások átlagával, amely a 2010 és 
2015 közötti időszakban 1 % volt. 

Amint az az alábbi táblázatból kiderül, az igazságszolgáltatási tevékenység 2010 és 2017 közötti fejlődése világosan 
megerősíti ezen egyértelmű növekedési irányt, amely egyébként a nemzeti bíróságoknak és a jogalanyoknak az uniós 
igazságszolgáltatási fórumokkal szembeni bizalmáról tanúskodik. 

2010 2017 Változás %-ban 2010–2017 

Érkezett ügyek 1 406 1 656 17,7 % 

Befejezett ügyek 1 230 1 594 29,6 % 

Különösen kiemelendő a befejezett ügyek számának még jelentősebb emelkedése (+30 %) és a Törvényszék előtti 
eljárások időtartamának csökkentésére irányuló tendencia, mivel ez  objektíve bizonyítja az eredményesség 
érdekében  az igazságszolgáltatási fórumok által a támogató szervezeti egységek segítségével  tett szakadatlan erőfe
szítéseket, amelyeket az 2. pontban részletezünk. 

1.2. A 2018-ra és 2019-re várható kilátások  

2018 és 2019 vonatkozásában  a Törvényszék által évente lezárt ügyek számának növekedése  várható, amint 
bírósági reform első két szakasza kifejti teljes hatását, lehetővé téve a folyamatban lévő ügyek száma csökkentésének 
Törvényszék általi felgyorsítását.  

A Bíróság tevékenységét illetően, a beérkező ügyek számának emelkedése várható különösen az előzetes döntésho
zatal iránti kérelmek tekintetében. E területen – az ilyen kérelmeknek számának növekedésére irányuló, utóbbi 
években tapasztalt tendenciától függetlenül – várható, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépése számos 
olyan új előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéshez vezet, amelyekkel az EU27-ek bíróságai fordulhatnak a 
Bírósághoz. Egyébiránt ezen igazságszolgáltatási fórum tevékenységét mindenképp befolyásolni fogja a Törvényszék 
peres eljárásainak és eredményességének növekedése, különösen  a fellebbezések számának növekedése  révén, amely 
immár magában foglalja a Törvényszék mint első fokon eljáró bíróság által meghozott közszolgálati ítéletekkel 
szembeni fellebbezéseket, emlékeztetve arra, hogy 2017-ben a Törvényszék határozatainak átlagosan 22 %-a képezte 
fellebbezés tárgyát.
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E változások kétségtelenül nagymértékű kihívást jelentenek valamennyi támogató szervezeti egység  – különösen a 
nyelvi egységek  – számára, tekintettel az általuk elért eredményességi szintre, valamint a személyi állomány azon 
súlyos leépítésére, amely a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás (AII ( 1 )) – amely megállapodás egyébként nem 
vette figyelembe a Bíróságra jellemző sajátos viszonyokat  – alapján sújtotta őket. 

1.3. Az „Európai Unió Bírósági Hálózatának” (EUBH) létrehozása  

A 2017 márciusában, a Római Szerződések 60 éves évfordulója alkalmából tartott Bírák és ügyészek fórumán elhatá
rozták az  „Európai Unió Bírósági Hálózatának” létrehozását, amely a tagállamok alkotmány- és legfelsőbb bíróságait 
foglalja magában, és amelyet a Bíróság koordinál. A 2018. január 1-jétől működő hálózat célja a Bíróság és a nemzeti 
bíróságok közötti együttműködés megerősítése egy olyan többnyelvű felület útján, amely lehetővé teszi számukra, 
hogy tökéletesen biztonságos környezetben megosszák az uniós és tagállami ítélkezési gyakorlat kölcsönös megisme
rését elősegítő információk és dokumentumok összességét, és hogy elmélyüljön a Bíróság és a nemzeti bíróságok 
között az előzetes döntéshozatali ügyek keretében folytatott párbeszéd. 

2. Az elért hatékonyságnövekedés jelentősége 

Az igazságszolgáltatási tevékenysége növekedésének kezelése érdekében hozott jogalkotási döntéseken felül a 
Bíróság több éve – mind a bírói fórumok, mind pedig a támogató szervezeti egységek szintjén – olyan utakat 
követ, amelyek lehetővé teszik számára az ügyek minőségi és gyors elintézésére irányuló kötelező cél legnagyobb 
mértékben történő tiszteletben tartását. 

Így az előbb felidézett kihívások és az ezekből a 2019. év tekintetében következő célkitűzések jobb megértése 
érdekében fontos szem előtt tartani az alkalmazott munkamódszerek reformjait és a már elért hatékonyságnöve
kedés terjedelmét.  

2.1. Az igazságszolgáltatási fórumok és a hivatalok által megtett lépések 

Az igazságszolgáltatási fórumok eredményességének az előbb felidézett, nagyon jelentős növekedése főként az alábbi 
lépések eredménye:  

— A szabályozási keret javítása  

A Bíróság tevékenységét igen szigorú szabályozási keretben végzi, amelynek célja a megfelelő igazságszolgálta
tásnak és a valamennyi féllel való egyenlő bánásmódnak a biztosítása, így az igazságszolgáltatási fórumok 
eljárási szabályzatainak reformja (amelyet a Tanácsnak kell jóváhagynia) értékes lehetőséget ad a hatékonyság 
növelésére az ügyek elintézése tekintetében. Az utóbbi években mindkét igazságszolgáltatási fórum új eljárási 
szabályzatot fogadott el. 

Annak szükségességén kívül, hogy az eljárási szabályzatokat az igazságszolgáltatási fórumok előtt mostanság 
kezdeményezett jogviták valóságához igazítsák, e szabályozásbeli módosítások fő célja, hogy a tisztességes eljárás 
követelményeinek tiszteletben tartása mellett elősegítse a bizonyos ügyek elintézésének meggyorsítását lehetővé 
tevő különböző eljárási eszközök gyakoribb alkalmazását.  

— Az igazságszolgáltatási fórumok és a hivatalok munkamódszerei és -eszközei 

A peres eljárások mennyiségének növekedése néhány pervezető intézkedést is szükségessé tett, különösen: 

a) az igazságszolgáltatási fórumokon belül a munka racionalizálására  irányuló módosítások, mint például a 
tanácsok összetételét, vagy az ügyek kiosztását illetően;
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( 1 ) E megállapodást 2013. december 2-án kötötte az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret elfogadása keretében, és az előírja az intézmények személyi állományának 2013–2017 között 
5 %-kal, évente 1 %-kal történő csökkentését.



 

b) a teljesítmény értékelésével, a célok meghatározásával és az ügyek követésével (monitoring) kapcsolatos intéz
kedések, különösen a hatékonyabb informatikai eszközöknek köszönhetően; 

c) az igazságszolgáltatási tevékenységgel összefüggő dokumentumáramlás  digitalizálása terén elért jelentős előre
haladás, a bírósági határozatokat megelőző iratok továbbításának digitalizálása volt az első prioritás. Az 
e-Curia  alkalmazás döntő előrelépést jelent a felekkel való iratváltás terén, e nélkül az igazságszolgáltatási 
fórumok hivatalai nem tudnának szembenézni az érkezett ügyek számának jelentős növekedése által jelentett 
kihívással. 2017-ben több mint 3 700 felhasználói fiókot hoztak létre, és minden tagállam használta az alkal
mazást; az iratok 81 %-át nyújtották be az e-Curián keresztül, szemben a 2012-es 38 %-kal. Ezzel egyidejűleg a 
bírósági határozatokat követő irattovábbítás digitalizálása, vagyis a Bíróság ítélkezési gyakorlatának közzété
telével kapcsolatos irattovábbítás a régi papír alapú Határozatok Tárának az  elektronikus Határozatok 
Tárával  való felváltása révén valósult meg. 

2.2. A támogató szervezeti egységeken belül megtett lépések  ( 1 ) 

A következő pontokban a támogató szervezeti egységeken belüli hatékonyságnövelés érdekében követett fő célokat 
emeljük ki. 

2.2.1. A teljes többnyelvűség követelményeinek szigorú lehatárolása 

A Bíróság nyelvhasználati szabályait az jellemzi, hogy az Unió bármely hivatalos nyelve lehet az eljárás nyel
ve ( 2 ). A teljes többnyelvűség tiszteletben tartása kötelező a felekkel az eljárás nyelvén való kapcsolattartás 
esetében, és az ítélkezési gyakorlat valamennyi tagállamban való közzétételének biztosítása tekintetében.  

E követelmények  – a peres eljárások mennyiségének növekedésével együttesen  – egyszerűen magyarázzák azt, hogy a 
nyelvi hatékonyságnövelésre  irányuló cél hosszú ideje abszolút prioritást élvez, mindenekelőtt az ügyek igazság
szolgáltatási fórumok általi  elintézésének lelassulását előidéző szűk keresztmetszet elkerülése érdekében. 

Így  az igazságszolgáltatási fórumok a fordítást illetően  számos, megtakarítást eredményező intézkedést tettek, 
mint például az ítélkezési gyakorlat válogatott közzététele, az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek összefoglalásainak 
készítése, a főtanácsnoki indítványok átlagos hosszának csökkentése, egyes, különösen hosszú határozatok kivonatos 
közzététele és a régi papír alapú Határozatok Tára kronologikus és tematikus táblázatainak elhagyása.  Ezen intézke
dések hiányában a 2017-ben a lefordítandó oldalak száma (amely kevéssel meghaladta az 1,1 millió oldalt) 
meghaladta volna az 1,5 millió oldalt. Ez tehát jelentős számú jogász-nyelvészi állás megtakarítását eredményezi, 
amelyek létrehozása egyébként elkerülhetetlen lett volna.  

Továbbra is a fordítással kapcsolatban, az egyre hatékonyabb informatikai eszközök rendelkezésre bocsátása  ezzel 
egyidejűleg elsőrendű szerepet játszik, különösen a dokumentumok előzetes kezelése  és a számítógéppel támogatott 
fordítás  (az uniós intézmények nyelvi szolgálatai által használt számítógépes programok) területén. Emellett a termi
nológiai munkák keretek közé helyezésének megerősítése szintén lehetővé teszi a kutatások rentábilissá tételét és 
központosítását a rendszeres használatuk előnyben részesítése érdekében. 

A tolmácsolást illetően az igazságszolgáltatási fórumok által ugyanebben a szellemben a tárgyalásokra vonatkozóan 
hozott eljárási és pervezetési intézkedések lehetővé tették a tolmácsolási szükségletek korlátozását. 

2.2.2. A horizontális szervezeti egységek relatív súlyának csökkentése  ( 3 ) 

Az igazságszolgáltatási tevékenyég igen erős növekedése mellett elsődleges fontosságú a kabinetek és a bírósági 
munkához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek munkaképességének megerősítése, vagy legalábbis annak 
megőrzése. Ezért fontos az ún. horizontális szervezeti egységek leghatékonyabb módon történő megszervezése.  Az 
említett szervezeti egységek viszonylagos súlya, amely 2007-ben a teljes személyi állomány 16,5 %-a volt, így 
2017 végére annak mindössze 14,3 %-ára csökkent.
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( 1 ) A támogató szervezeti egységek a kabinetek és a hivatalok kivételével a Bíróság valamennyi szervezeti egységét magukban 
foglalják. 

( 2 ) Egyetlen – sem nemzeti, sem nemzetközi  – bíróságnak sem kell eljárásait ilyen jelentős számú különböző nyelven folytatnia. 
( 3 ) A horizontális szervezeti egységek magukban foglalják a személyzeti, pénzügyi, informatikai, logisztikai, ingatlangazdálkodási, 

protokoll és kommunikációs szervezeti egységeket.



 

Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a horizontális szervezeti egységek mérete már most is minimális, ugyanakkor teljes
körűen mozgósítva vannak, különösen az utóbbi öt év során bekövetkezett létszámcsökkenéssel összefüggésben. 

2.2.3. Ingatlanpolitika  ( 1 ) 

Az intézmények többségéhez hasonlóan a Bíróságnak  vételi politikát kellett folytatnia, amely  – amint azt a Szám
vevőszék 2/2007. sz. különjelentésében kifejtette – egyértelműen kedvezőbb a bérleti politikánál (lényegében az 
intézmények számára az építési költségek tekintetében biztosított héamentesség, valamint a Luxemburgi Nagyher
cegség kormánya által ingyenesen rendelkezésre bocsátott földterületek miatt). 

2.2.4. Intézményközi és a Luxemburgi Nagyhercegség hatóságaival folytatott együttműködés  

A Bírósághoz hasonló méretű intézmény esetén az intézményközi együttműködés mindig jelentős megtakarítási 
tényező, amelyet a Bíróság minden lehetséges területen kihasznál. Többek között a következő területeken:  

— nyelvi téren (különösen a terminológiai vagy fordítást segítő intézményközi informatikai eszközök fejlesztése 
tekintetében),  

— az informatika terén (az intézményközi közbeszerzési eljárások és az intézményközi megállapodások az anyag-és 
telefonköltségek több mint 95 %-át, valamint a szolgáltatásokra fordított kiadások több mint 35 %-át képviselik; a 
Bizottság, illetve a Tanács biztosítja a Bíróság által használt több fontos alkalmazás infrastruktúráját),  

— személyzeti és pénzgazdálkodási téren (olyan intézményközi alkalmazásokon keresztül, mint a NAP, a Sysper2, a 
SAP, illetve az EPSO-val és a PMO-val történő együttműködés),  

— és a közzététel tekintetében (a Kiadóhivatalon keresztül). 

Ehhez hasonlóan az ingatlanok területén az OIL-lel (Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal) folytatott rendszeres 
együttműködésen kívül (intézményközi közbeszerzési eljárások az energia, a biztosítás, a technikai segítségnyújtás stb. 
területén) valamennyi jelentős építési és felújítási projektekre a Luxemburgi Nagyhercegség hatóságaival való szoros 
együttműködésben került sor, ráadásul jelentős előirányzat- és személyi megtakarítások mellett. 

2.2.5. Az elért hatékonyságnövekedés jelentősége  

A Bíróság által elfogadott szervezeti és modernizációs intézkedések összessége, köztük különösen a 
2.2.1–2.2.4. pontban felsoroltak, igen jelentős hatékonyságnövekedést tettek lehetővé mind az álláshelyekkel, mind 
pedig az előirányzatokkal kapcsolatban. 

a) Hatékonyságnövekedés az álláshelyek tekintetében 

A 2010–2017 közötti időszakban az álláshelyek tekintetében elért hatékonyságnövekedés jelentősége objektív 
értékelhető a befejezett ügyek száma 30 %-os növekedésére tekintettel és a támogató szervezeti egységek személyi 
állománya csökkenésének ellenére.  

Végül emlékeztetni kell arra, hogy az álláshelyek betöltöttségének magas mértéke  (2017-ben 97 %-os) a költség
vetési hatóság által a Bíróság rendelkezésére bocsátott álláshelyek nagyon intenzív felhasználásának releváns mutatója.
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( 1 ) A Bíróság előirányzat-igénye jól meghatározott, többéves keretbe illeszkedik, amelyet részletesen a 2017–2022-es évekre vonat
kozó ingatlan-beruházási jelentés ismertet.



 

b) Megtakarítások az előirányzatok tekintetében 

A fent említett, álláshelyeket érintő megtakarítások a költségvetési előirányzatok jelentős megtakarításaként jelenik 
meg. Ehhez hozzáadódnak a vételi ingatlanpolitikával és az irattovábbítás digitalizálása terén elért előrelépésekkel (a 
papírfelhasználás, a postaköltségek, valamint a Határozatok Tára szerkesztésével és közzétételével kapcsolatos 
kiadások csökkenése) kapcsolatos megtakarítások. 

3. A 2019. évre tervezett költségvetési előirányzatok célkitűzései  

Az előző évekhez hasonlóan az intézmény költségvetését  a költségvetési fegyelemre vonatkozóan  a költségvetési 
hatóság ( 1 ), valamint a Bizottság ( 2 ) által  megfogalmazott ajánlásokat  szem előtt tartva állapították meg. 

A Bíróság a 2019. évre tervezett előirányzatait a következő kötelezettségek és szükségletek figyelembevételével 
határozta meg:  

Folyó működési kiadások  

— a valamennyi uniós intézményre vonatkozó követelmények (a díjazáskiigazítás és a Brexit terén), és a Bíróság 
sajátos szükségleteinek (az új tevékenységek és/vagy a munkateher jelentős növekedése miatt szükséges állás
helyek létrehozása) tiszteletben tartása,  

— a folyó működés nem díjazáshoz kapcsolódó kiadásainak befagyasztása tiszteletben tartásának és a szaba
dúszó fordításhoz szükséges forrásoknak a biztosítása, lehetővé téve a Bíróságnak, hogy többek között 
ügyeljen arra, hogy az igazságszolgáltatási tevékenysége megfelelő működését ne veszélyeztesse a nyelvi 
terület szűk keresztmetszete.  

Rendkívüli kiadások  

— az Unió igazságszolgáltatási struktúráját érintő reform harmadik szakaszának megvalósítása 8 további 
törvényszéki bíró 2019 szeptemberében való érkezésével,  

— a Bíróság épületei 5. bővítési munkálatainak ütemezésének és költségvetési keretének a tiszteletben tartása és 
ezen új épület 2019 szeptemberében való használatbavételének lehetővé tétele, valamint az intézmény ingat
lan-infrastruktúrájának biztonsági berendezéseire vonatkozó korszerűsítési munkálatok folytatása,  

— a jelenleg több, egymás között kevéssé integrált és olykor régi informatikai alkalmazás útján megvalósuló 
ügykezelés hatékonyságának növelését lehetővé tevő egységes ügykezelési rendszer kifejlesztésének elindítása, 
ahogy azt  Az Európai Unió Bírósága ügykezelésének teljesítményértékelése  című, 2017 szeptemberében 
közzétett 14/2017. sz. számvevőszéki különjelentés ajánlja.  

Az alábbi 3.1–3.4. pont a fentiek költségvetési hatásait részletezi. 

3.1. Folyó működési kiadások  

3.1.1. A valamennyi uniós intézményre vonatkozó kötelezettségek tiszteletben tartása és a Bíróság sajátos szükségletei 

Az előző évekhez hasonlóan a díjazások Bizottság által közölt kiigazítás mértékére vonatkozó feltevések (lásd a 
II. fejezet 1.2. pontját), valamint az Unió tisztviselői személyzeti szabályzata rendelkezéseinek (különösen a fizetési 
fokozat növekedésre és az előléptetésre vonatkozó rendelkezések) alkalmazása az  elsődleges tényező az 1., a tagokra 
és a személyi állományra vonatkozó címben szereplő kiadások  (7,76 millió euró)  növekedése  tekintetében. 

Az igazságszolgáltatási fórumok összetételének megújításával  kapcsolatos változásokat illetően a megújításokkal 
kapcsolatos tervezetek az előirányzatok összességében 0,9 millió euróval való növekedését eredményezik. 

E tényezők hatása a tagokra és a személyi állományra vonatkozó 2019. évi kiadások  8,66 millió euróval történő 
emelkedéséhez  vezet, a díjazásokhoz kapcsolódó kiadások és a tagokkal kapcsolatos kiadások összességében csaknem 
9,55 millió eurót kitevő emelkedéséből.
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( 1 ) Lásd: a 2019. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2018. február 20-i tanácsi következtetések. 
( 2 ) G. Oettinger, az Európai Bizottság tagjának 2017. december 21-én kelt levele a különböző intézmények részére.



 

3.1.2. A folyó működés nem díjazáshoz kapcsolódó kiadásainak befagyasztása és a szabadúszó fordítás kiegészítő 
forrásai  

A Bíróság törekedett a Bizottság azon ajánlását tiszteletben tartani, hogy ügyeljen a nem díjazáshoz kapcsolódó 
kiadások befagyasztására (a rendkívüli kiadásokon kívül), ami nem minden nehézség nélküli tekintettel arra, hogy 
e kiadásokra szerződéses indexálások vonatkoznak, és azokat szükségszerűen kompenzálni kell más kiadások csök
kentésével. 

A Bíróság tiszteletben tartotta ezt az ajánlást, további forrásokat biztosítva a szabadúszó fordításra. Ezek a kiegészítő 
források nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a többnyelvűség az igazságszolgáltatási tevékenységének valamennyi vonat
kozását jellemezze. 

Az igazságszolgáltatási tevékenység bővülése több éve jelentős kihívás a fordítási szolgálat számára, amelynek 
munkaterhelése közel 200 000 oldallal nőtt a 2013–2017 közötti időszakban, amikor e szervezeti egység hozzájárult 
az álláshelyeket érintő leépítéshez. E gyakorlat 2013. évi kezdete óta e szervezeti egység a 2012 végén rendelkezésére 
álló összesen 923 álláshelyből 60 álláshelyet épített le, amely a Bíróság számára 2013 és 2017 között előírt álláshely 
csökkentés hozzávetőleg 60 %-ának felel meg. Márpedig az Unió többnyelvűségének és multikulturálisságának vilá
gában, továbbá a jogrendszerei különbségeire tekintettel a fordítási szolgálat magával feladatainak ellátásával hozzá
járul a jogalanyok közötti egyenlő bánásmód biztosításához (az uniós bírósághoz való fordulás), az eljárások megfelelő 
lefolytatásához (az eljárási iratok kívánt időben történő lefordítása, minden esetleges hiányosság rendkívül szűk 
keresztmetszetet hozhat létre az ügyek elintézése tekintetében) és a Bíróság ítélkezési gyakorlatának a polgárok általi 
ismeretéhez. 

2018 első két hónapjában a lefordítandó oldalak száma mintegy 11 %-kal emelkedett a 2017 azonos időszakában 
nyilvántartott lefordítandó oldalak számához képest. 2019-re az intézmény a lefordítandó oldalak számának jelentős 
emelkedését várja, különösen Bírósághoz érkező ügyek számának várható emelkedése és a Törvényszék fokozódó 
eredményessége okán. 

Emlékeztetőül, a Bíróság már előterjesztett egy 1,2 millió eurós előirányzat-növelési kérelmet a 2018-as szabadúszó 
fordítási szolgáltatásokra, amely kérelmet a Bizottság elutasította, és így azt nem foglalták bele a szóban forgó évre 
vonatkozó konszolidált költségvetési tervezetbe. 

Ilyen körülmények között a Bíróság ismételten előterjeszti a kérelmet, mivel úgy véli, hogy a külső fordítási szol
gáltatásokra vonatkozó előirányzatok összesen 1,2 millió eurós növelése elengedhetetlen. 

E növekedés ellenére a folyó működés nem díjazáshoz kapcsolódó kiadásai összesen 2 317 609 eurónyi, vagyis a 
teljes 2018. évi költségvetés 0,57 %-át kitevő csökkenést mutatnak. 

3.2. Rendkívüli kiadások  

3.2.1. Az épületek 5. bővítési projektje és az ingatlan-infrastruktúra biztonsági berendezéseire vonatkozó korszerűsí
tési munkálatok  

A 2017. évi költségvetési év végén az intézmény épületeinek többségét (az elfoglalt területek körülbelül 80 %-át) már 
megvásárolta, egyetlen épületet bérel továbbra is. A Bíróság épületeinek 5. bővítési projektje (a 3. torony megépítése), 
amely kedvező véleményt kapott a költségvetési hatóságtól ( 1 ), lehetővé teszi ezen utolsó, bérelt épület kiürítését, és a 
Bíróság teljes személyi állományának egy helyre költözését 2019-ben. A 100 millió euró nagyságrendű megtakarítás, 
amelyet az ezen 5. bővítés 25 éves értékcsökkenési időtartama során a bérleti politika folytatásához képest ér el az 
intézmény, egyértelműen mutatja az általa folytatott vételi politikához fűződő érdeket.
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( 1 ) A költségvetési rendelet 203. cikke (5) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően tett bejelentést követően a Bíróság már 2011 
júliusában megkapta a Tanács, valamint  – előzetes jelleggel – az Európai Parlament jóváhagyását. Az utóbbi végleges jóváha
gyását 2015. április 1-jén erősítették meg.



 

A 2016-ban megkezdett munkálatok folytatása, valamint 2019-ben az új épületbe való beköltözés és annak használatba 
vétele érdekében emelni kell a Bíróság költségvetésének több jogcímében szereplő előirányzatokat (összesen 7,8 millió 
euró, amelyet a IV. fejezetben részletezünk). 

Egyébiránt a Bíróság 2019-ben folytatni fogja a 2018-ban elkezdett, az ingatlan-infrastruktúra biztonsági berendezé
seire vonatkozó korszerűsítési munkálatokat (az épületekbe történő belépés módosítása, ideértve a belépés ellenőrzé
sére irányuló infrastruktúra épületeken kívüli kialakítását, a teljes épületegyüttes perimetrikus védelme, az üvegezett 
területek védelme stb.). E beruházásokat a luxemburgi hatóságokkal szoros együttműködésben kell megtervezni, és az 
elkövetkezendő hónapokban való megindításukat megelőzően a költségvetési rendelet 203. cikke szerinti, a költség
vetési hatóság két ágának jóváhagyása iránti kérelem tárgyát fogják képezni. E munkálatokra tervezett teljes összeg 
27,1 millió eurót tesz ki. 

E munkálatok 2019-ben való folytatása a Bíróság több költségvetési jogcímében szereplő előirányzatok növelését 
igényli (összesen 1,3 millió euró, amelyet a IV. fejezetben részletezünk). 

A 2019. évi két rendkívüli kiadás tehát 9,1 millió euró további előirányzatot igényel, amely a teljes 2018. évi költ
ségvetéshez képest 2,23 %-os előirányzat-növekedést jelent. 

3.2.2. A Törvényszék bírói létszámának növelése (az Unió igazságszolgáltatási struktúráját érintő reform végrehaj
tása)  

Az Unió igazságszolgáltatási struktúráját érintő, az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 
módosításáról szóló, 2015. december 16-i 2015/2422 (EU, Euratom) európai parlamenti és tanácsi rendeletből 
(HL L 341., 2015.12.24., 14. o.) eredő reform első két szakaszát  – amelynek során 18 további bírót neveztek ki a 
Törvényszékre ( 1 ) – követően a reform harmadik szakaszára a Törvényszék részleges megújítása keretében kerül sor 
2019 szeptemberében. E bíróság bíráinak száma további nyolccal nő, így a teljes létszáma 54 lesz, azaz tagállamon
ként két bíró ( 2 ). 

A Törvényszék bírói létszámának növeléséhez kapcsoló 2019. évi rendkívüli kiadások a III. fejezetben részletezett 
2,27 millió euró további előirányzatot igényelnek, amely a teljes 2018. évi költségvetéshez képest 0,55 %-os előirány
zat-növekedést jelent. 

3.2.3. Egységes ügykezelési rendszer kifejlesztése  

Jelenleg a bírósági eljárásokban a dokumentum- és információ-áramlást több, kevéssé integrált és olykor régi infor
matikai alkalmazás útján valósul meg. Több alkalmazást is igénybe kell venni ahhoz, hogy ugyanazzal az üggyel 
kapcsolatban valamennyi információt meg lehessen találni. Ez a helyzet komoly hátrányokkal jár, és így elengedhe
tetlen egy egységes, arra szánt ügykezelési rendszer kifejlesztése, hogy felváltsa a bírósági informatikai rendszert 
(Litige, e-Curia) és a fordítások követését szolgáló (Suivi II) jelenlegi eszközöket. 

A fent említett 14/2017. sz. különjelentésében a Számvevőszék megállapítja, hogy az egységes ügykezelési rend
szernek lehetővé kellene tennie a hatékonyság növelését, az egyes műveletek megkettőzésének csökkentését, a kézi 
bevitel legcsekélyebb mértékűre csökkentését, és a nagyszámú elavult alkalmazás fenntartásának elkerülését ( 3 ). 

Egy ilyen rendszer tehát hozzájárul végül az intézménynek az igazságszolgáltatás minőségére vonatkozó célkitűzésé
hez, lehetővé téve, hogy a bírósági eljárás minden szakaszában a Bíróság igazságszolgáltatási fórumainak és szervezeti 
egységeinek megbízható és releváns információ álljon rendelkezésére, továbbá a felekkel, a nemzeti bíróságokkal és az 
uniós polgárokkal való dokumentum- és információcsere megkönnyítését, a bírósági eljárások észszerűsítéséhez való 
hozzájárulást, valamint több munkafolyamat digitalizálását.
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( 1 ) Az utolsó bírónak a reform első szakasza keretében történő kinevezésével záruló eljárás még folyamatban van. 
( 2 ) A 2015/2422 rendelet a reform harmadik szakaszaként további 9 bíró Törvényszékre való érkezését írta elő. Mindazonáltal 

tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére 2019. március 30-án sor kerül, és hogy az e szakaszra 
előírt kilenc további bíró közül egynek brit állampolgárságúnak kell lennie, az a döntés született, hogy csak 8 további bíró lép 
hivatalba 2019 szeptemberében. 

( 3 ) A Tanács a 14/2017. sz. különjelentésről szóló, 2017. december 7-i és 8-i következtetéseiben támogatja a Számvevőszék ezen 
ajánlását.



 

E projekt több évre szól, és így 2020-ban és 2021-ben kellene megvalósítani. Jelenleg e projekt teljes költségét 3 évre 
11 millió euróra becsülik. 

E rendkívüli kiadás 2019-ben 3 millió euró további előirányzatot igényel, amely a teljes 2018. évi költségvetéshez 
képest 0,74 %-os előirányzat-növekedést jelent. 

4. A 2019. évre tervezett előirányzatok változásainak összefoglalása 

Az alábbi táblázat összefoglalja a Bíróság 2019. évre tervezett előirányzatainak a 2018. évihez viszonyított változásait, 
valamint részletezi a folyó működési kiadásokra és a 3. pontban ismertetett rendkívüli kiadásokra vonatkozó igények 
költségvetési hatását.  

A 2019. évre tervezett előirányzatok  

(millió euróban)  

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJES ÖSSZEGE 410 025 089 %  

Folyó működési kiadások + 7 230 741 1,76  

A tagokhoz kapcsolódó kiadások + 1 418 300 0,35 

Brexit (-3 tag) – 332 250  – 0,08 

Díjazásokhoz kapcsolódó kiadások (személyi állomány) + 8 462 300 2,06 

Nem díjazásokhoz kapcsolódó kiadások  – 2 317 609  – 0,57  

2019. évi rendkívüli kiadások + 14 427 920 3,52  

A Törvényszék bírói létszámának növelése (+8 bíró) + 2 270 000 0,55 

Az 5. bővítési ingatlanprojekt és az intézmény ingatlan-infrastruktúrájának biztonsági 
berendezéseire vonatkozó korszerűsítési munkálatok 

+ 9 137 920 2,23 

Az Egységes ügykezelési rendszer projekt + 3 020 000 0,74  

Az összes változás 21 658 661 5,28 

A 2019. évi költségvetés teljes összege 431 683 750  

II. A 2019. ÉVRE TERVEZETT ELŐIRÁNYZATOK FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK RÉSZLETES 
ELEMZÉSE  

1. A 2019-re elfogadott feltevések  

A tervezett kiadásokat a Bizottság egyéb intézményekhez 2017. december 21-én intézett útmutatásainak figyelembe
vételével alakítottuk ki annak érdekében, hogy a 2019-re tervezett előirányzatok koordinált és összehangolt eljárá
sokon alapuljanak. 

1.1. Az általános árszínvonal  

A Bizottság tájékoztató jelleggel azt feltételezi, hogy Luxemburgban az általános árszínvonal átlagosan körülbelül 
1,9 %-kal fog emelkedni 2019-ben. 

1.2. A díjazások kiigazításának mértéke (a 1 0., 1 2. és 1 4. alcím alá tartozó előirányzatok)  

A díjazások Bizottság által javasolt kiigazításának mértéke a feltevések szerint a 2018. kiigazítási évre +2 % (amely a 
2019. évi költségvetésre 12 hónapos hatást gyakorol), a 2019. kiigazítási évre pedig +2,3 % (amely a 2019. évi 
költségvetésre 6 hónapos hatást gyakorol).
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2. A személyi állomány alakulása  

Jóllehet fenn kell tartani az álláshelyekkel kapcsolatban is a szigorú politikát – ahogy azt a Bizottság ajánlja –, a 
Bíróságnak elő kell terjesztenie bizonyos igen célzott álláshelyigényeket, amelyek nélkülözhetetlennek bizonyulnak 
többek között új tevékenységek ellátásához (a Bíróság által koordinált  „Európai Unió Bírósági Hálózatának” létreho
zása; az új egységes ügykezelési rendszer kifejlesztése), a tagok, a személyi állomány és az intézmény látogatói 
védelmének követelményéhez, valamint ahhoz, hogy 4 AST álláshelyet kapjanak a nyelvi szolgálatok horizontális 
egységei annak lehetővé tétele érdekében, hogy fenntartsák eredményességüket és a munkájuk minőségét annak 
ellenére, hogy a 64 tisztviselői álláshely megszüntetése miatt nőtt a munkateher. 

Ezen igényeket a következő három alapvető tényező fényében kell elemezni: 

a) Jelentős strukturális változások a szervezeti egységek létszámának növelése nélkül  

Ami az Unió igazságszolgáltatási struktúráját érintő, 2015 decemberében elfogadott és a Törvényszék bíráinak 
számát majdan megduplázó reformot illeti, a Bíróság a reformjavaslat jogalkotónak való előterjesztésekor úgy 
döntött, hogy csupán a bírák kabinetjei és a Törvényszék hivatala számára igényel álláshelyeket, jelezve a 
jogalkotónak, hogy később fordul igénnyel a költségvetési hatósághoz az igazságszolgáltatási tevékenységet támo
gató, nyelvi és horizontális szervezeti egységek létszámának növelése érdekében, ami nem történt meg az európai 
intézmények számára előírt személyzeti létszámcsökkentési politika miatt. 

b) Az álláshelyek 5 %-ának megszüntetése 2013 és 2017 között (6,5 % a Bíróság hivatala és a szervezeti egységek 
számára)  

A Bíróság teljesítette a 2013 és 2017 közötti időszakban a 2013. január 1-jén meglévő személyi állománya 5 %-kal 
történő csökkentésére irányuló, számára előírt célt. Ennélfogva összesen 98 álláshely került megszüntetésre az 
érintett időszakban, ügyelve az igazságszolgáltatási fórumok kabinetjei számára biztosított források megőrzésére, 
ami mindenképpen súlyosabb leépítéseket követelt meg a Bíróság hivatalától és a szervezeti egységektől (amelyek 
személyi állománya az említett időszakban 6,5 %-kal csökkent), így különösen a fordítási források megnyirbálását. 

c) A megvalósított hatékonyságnövekedés nagysága és az elért határok  

Az utóbbi években megvalósított hatékonyságnövekedés nagysága a befejezett ügyek számának 30 %-os növeke
dését tette lehetővé a 2010 és 2017 közötti időszakban, a szervezeti egységek személyi állományának az ugyanezen 
időszakban megvalósított csökkentése ellenére. Mindazonáltal e hatékonyságnövekedés immár elért egy határt, és 
nem reális azt gondolni, hogy egy olyan intézmény szervezeti egységei, amelynek a munkaterhe 18 %-kal nőtt a 
2010 és 2017 közötti időszakban benyújtott új ügyek száma szempontjából, bizonyos célzott létszámnövelés 
hiányában a működésük folyamatosságát biztosítani tudják anélkül, hogy veszélybe kerülne a minőség. 

Ezenkívül arról is döntés született, hogy a Bíróság folytatja az átcsoportosítási és hatékonyságnövelési erőfeszítéseit 
korlátozott számú álláshely-átalakítás igénylésével. 

Az álláshelyek e megközelítés alkalmazásával ajánlott növelését és átértékelését a következő 2.1. és 2.2. pont 
vizsgálja. 

2.1. Az intézmény szervezeti egységei létszámának növelése  

A Bíróság 16 új álláshely létrehozását kéri a következő szervezeti egységek és feladatok tekintetében: 

Információtechnológiai Igazgatóság (4 állandó AD7-es álláshely) 

A 14/2007. sz. különjelentésének következtetéseiben a Számvevőszék javasolta a Bíróságnak az ügykezelés támoga
tása érdekében egy egységes informatikai rendszer kifejlesztését.
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Ezen egységes rendszer bevezetése középtávon a Bíróság informatikai alkalmazásai nagy részének felváltásával jár, és 
jelentős forrásokat kíván, mind költségvetési, mind pedig olyan személyzet szempontjából, amely a projekt lebonyo
lításához szükséges készségekkel és informatikai szaktudással rendelkezik. 

Ezen egységes rendszerre vonatkozó munkáknak hamarosan el kell kezdődniük. Ezzel párhuzamosan továbbra is 
működtetni kell a régi alkalmazásokat. E kihívásnak való megfelelés érdekében az Információtechnológiai Igazgató
ságnak további 4, az elvégzendő feladat bonyolultságának megfelelő kezdő besorolási fokozatban (AD7) lévő tiszt
viselővel kell rendelkeznie.  

Többnyelvűség Főigazgatóság (4 állandó AST1-es álláshely) 

E Főigazgatóság stratégiája a képzésre, a terminológiára, az informatikára és a kiszervezésre való támaszkodás volt az 
eredményességének és a munkái minőségének annak ellenére való fenntartása érdekében, hogy a 64 tisztviselői 
álláshely 2013 és 2017 közötti megszüntetése miatt a munkateher strukturálisan nőtt. Ez növekvő munkaterhet ered
ményezett az e területekért felelős horizontális szervezeti egységekben. 

Így a „Tervezési és külső fordítási” egységnek egy további AST álláshelyre van szüksége keretszerződések  – a 2017- 
es 23 új, külső fordítói közbeszerzés elbírálásából következő – növekvő számának (+33 % 2013 és 2017 között) 
kezelése érdekében. 

Ezenkívül  „A többnyelvűséget támogató eszközök” egységnek egy további AST álláshelyre van szüksége a Hatá
rozatok Tára – az utóbbi években jelentős megtakarítást biztosító – elektronikus kiadásának nyomon követése érde
kében. 

Ami a Főigazgatóságon belüli képzésekért felelős, 900 személyre 2 AST-ből álló csapatot illeti, egy további AST-s 
álláshely lenne szükséges a szervezeti egység által nyújtott valamennyi képzés szervezése (tervezés, elosztás, logisz
tika, adminisztratív nyomon követés és pedagógia) érdekében. Tájékoztatásul: ez a két személyből álló kis csapat 
2017-ben 485 képzést, vagyis munkanaponként 2 képzést szervezett. 

Végül a Tolmácsolási Igazgatóságon belül a „Tárgyalások és források” egységnek egy további AST álláshelyre van 
szüksége az iratok szabadúszó tolmácsok számára való előkészítése és e külső munkavállalók fogadása, valamint a 
dokumentumok tárgyalásokat megelőző szétosztása érdekében.  

Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság (2 állandó álláshely: 1 AD7 és 1 AST3) 

E két álláshely az új „Európai Unió Bírósági Hálózatának” kezelése és nyomon követése érdekében szükséges. Az 
Információtechnológiai Igazgatósággal is együtt kell működniük az új egységes ügykezelési rendszer létrehozásában, 
mivel a Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságnak döntő szerepel kell betöltenie ezen új eszköz létrehozásának 
kidolgozásában.  

Adatvédelmi képviselő (1 állandó AD9 álláshely) 

A Bíróságon a személyes adatok védelmét biztosító intézkedés egy részmunkaidős adatvédelmi képviselőt (az egyik 
igazgató által ellátott feladat) ( 1 ) jelent, akit egy AD5 besorolási fokozatú tisztviselő segít. Mindazonáltal ezen intéz
kedés elégtelennek mutatkozik az európai adatvédelmi keretrendszerből eredő kihívásoknak való megfeleléshez, amely 
reform a 45/2001 rendelet – jelenleg a jogalkotó által vizsgált – átdolgozásának képezi részét. Ezen átdolgozás nyomán 
a Bíróság adatvédelmi képviselőjének munkaterhe jelentősen nőni fog. Az átdolgozás keretében a bírósági adatkezelési 
felelősök a felelősség elvéből következő kötelezettségeknek  – többek között az adatkezelések nyilvántartásának és 
hatástanulmányok elvégzésének kötelezettsége – lesznek alávetve, és az adatvédelmi képviselőnek fontos tanácsadói 
szerepet kell betöltenie e téren. Ebből következően a Bíróságon elengedhetetlenül szükséges egy külön álláshely 
létrehozása a teljes munkaidőben foglalkoztatott adatvédelmi képviselő részére (az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság által követett gyakorlathoz hasonlóan).
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Épületkezelési és Biztonsági Igazgatóság (5 állandó álláshely: 1 AD 5, 3 AST 3 és 1 AST 1) 

Az AD 5-ös álláshely és az 3 AST 3-as álláshely közül kettő célja az  „Épületkezelési” egység létszámának növelése. 
Az AD 5-ös álláshelyet betöltő személy feladata az intézmény valamennyi ingatlanját érintő építészeti karbantartási 
politika kidolgozása lenne (szerkezeti és szakipari munkálatok). Az egyik AST 3-as álláshely egyrészt a műszaki 
berendezések működtetésére és karbantartására vonatkozó szerződés nyomon követéséért felelős csapatot erősítené 
miután 2019. második félévében elkészül a harmadik torony, másrészt a Bíróság ingatlanjai működtetésének, karban
tartásának és javításának nyomon követésében való közreműködéssel lenne megbízva. Végül a másik AST 3-as 
álláshely a kiegészítő műszaki berendezések beüzemelésére vonatkozó szerződések nyomon követéséért felelős 
csapatot erősítené, a harmadik torony elkészülésével összefüggésben és az ingatlaninfrastruktúra biztonsági berende
zéseire vonatkozó korszerűsítési munkálatok keretében. 

A másik két álláshely, 1 AST 3-as és 1 AST 1-es álláshely célja az új személyvédelmi tisztviselői csapat (6 szerző
déses alkalmazott) irányítása és segítése, amely – bizonyos biztonsági szolgáltatások részleges internalizációja kere
tében  – az intézmény helyiségein belüli védelmet kell majd biztosítaniuk, valamint az intézmény tagjait kell majd 
elkísérniük a kiküldetéseik során. Konkrétan az AST 1-es álláshely a fegyveres tevékenységhez szükséges engedélyek, 
és a fegyverviselési engedélyek megszerzése érdekében megteendő lépésekkel, a képzések és a különös havi kikép
zések nyomon követésével lenne megbízva. 

A 16 álláshely létrehozására vonatkozó igény költségvetési hatása 2019-ben 6 hónapos időtartam alatt 789 000 euró, 
beleértve a 178 000 eurónyi szolgálatba lépési költségeket is. 

2.2. Álláshelyek átalakítása  

2.2.1. Az állandó álláshelyek átértékelése az előléptetési politika keretében  

A személyzeti szabályzat 6. cikkének (2) bekezdése biztosítja, hogy az év január 1-jén minden egyes intézménynél 
minden besorolási fokozatban a betöltetlen álláshelyek elegendő számban álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy bizto
sítsák a tisztviselőknek a személyzeti szabályzatban meghatározott arányban (vö.: az 1. melléklet B. szakasza és a 
XIII. melléklet 9. cikke) történő előléptetését minden besorolási fokozatban, és e rendelkezés a megelőző év január 1- 
jén az alacsonyabb besorolási fokozatban aktív státuszban lévő tisztviselők számára alkalmazandó. 

A személyzeti szabályzatban foglalt említett rendelkezés teljesítése érdekében az alábbi átértékeléseket kell végrehaj
tani: 

AD13-ból AD14-be 5, AD7-ből AD8-ba 42, AD5-ből AD6-ba 5 és AST3-ból AST4-be 30. 

Ezen átértékelések költségvetési hatása 339 000 euró. 

Emlékeztetünk arra, hogy a személyzeti szabályzat hivatkozott rendelkezései biztosítják az állások rendelkezése 
állásának bizonyos szintjét, semmiképpen nem írják elő azonban a megfelelő előléptetéseket. Csak azok a tisztviselők 
léptethetők tehát elő, akik megfelelő érdemekkel rendelkeznek. 

2.2.2. Állandó állások átalakítása a szervezeti egységekben  

A Bíróság meghatározott átcsoportosítási politikát folytat, tudatában annak, hogy bizonyos feladatok vagy szakmák 
egyre kifinomultabbak, és jóval szakképzettebb profilokat igényelnek. Ez a politika még inkább szükséges a jelenlegi 
költségvetési szigorral összefüggésben, mivel éppen az ilyen jellegű profilok azok, amelyek a leghatékonyabban 
vesznek részt az olyan új módszerek, illetve hatékonyabb informatikai eszközök fejlesztésében, amelyek a jövőbeli 
hatékonyságnövekedés zálogai. Ez a politika, amelyet hagyományosan támogat a költségvetési hatóság, bizonyos 
célzott átértékelésekkel jár együtt, továbbá kevésbé költséges. Így a Bíróság 2019-ben folytatni szándékozik az 
átcsoportosítási és hatékonyságnövelési erőfeszítéseket és a szervezeti egységei számára bizonyos számú álláshelyek 
átalakítását igényli.
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Ezek az átértékelések – az EPSO versenyvizsgák listáinak a leghatékonyabb kihasználása révén  – lehetővé teszik a 
felvételek felgyorsítását, amely versenyvizsgákat a legmagasabb szinteken szervezik (AST 3, illetve AD 7), pontosan a 
szakmák és a minősítések fejlődésének figyelembevétele érdekében. 

Ennek érdekében a 2019. évi költségvetésben 6 átértékelést igényelünk, amelyek a következő szervezeti egységeket 
érintik:  

— Épületkezelési és Biztonsági Igazgatóság: 1 AD 5-ös álláshely 1 AD 7-es álláshellyé  történő átértékelése jelentős és 
igen összetett építkezési projektek megfelelő nyomon követésének biztosítása érdekében. E nyomon követés 
kiterjedt tapasztalatot kíván több területen: ingatlanok és műszaki berendezéseik tervezése, közbeszerzések nyomon 
követése, minőségi és mennyiségi ellenőrzések, a munkák előrehaladási ütemének ellenőrzése, számlák és elszá
molások ellenőrzése, átvételek és üzembe helyezések, valamint garanciák és rejtett hibák kezelése. A luxembourgi 
munkaerőpiac jelenlegi összefüggésében és az ezen álláshelyhez megkövetelt tapasztalatot figyelembe véve, az 
AD5-ös szintű kezdő besorolási fokozat nem versenyképes a hasonló álláshelyek esetében a magánszférában 
ajánlott bérekhez képest.  

— Információtechnológiai Igazgatóság: 1 AST 3-as álláshely 1 AD 7-es álláshellyé  történő átértékelése az új egységes 
ügykezelési rendszer létrehozásához való hozzájárulás érdekében.  

— Humánerőforrás és Személyzeti Adminisztrációs Igazgatóság: 4 AST 3-as álláshely 4 AD 5-ös álláshellyé  történő 
átértékelése amiatt indokolt, hogy az Igazgatóságon végzett bizonyos feladatok alapvetően nehezek, így ezen 
Igazgatóság a tisztviselők kiváló képességei ellenére képzettebb személyi állomány közreműködését igényli. 
Ezen igény az Igazgatóság arra irányuló működési politikájába illeszkedik, hogy  „kevesebbel többet tegyen” a 
„Humánerőforrás és Személyzeti Adminisztrációs Igazgatóság személyi állománya/Intézmény személyi állomány” 
arány folyamatos csökkentésével összefüggésben. Ezzel összefüggésben az igazgatóság többek között kiszervezést 
hajt végre és bizonyos, személyzeti szabályzat szerinti jogosultságok kezelését egyre inkább digitalizálja annak 
érdekében, hogy a saját erőforrásait az intézmény humánerőforrás-kezelésének javítására fordítsa. Ennek keretében 
AD csoportba tartozó tisztviselőkre az egységvezetők irányítása alatt politika-kidolgozási feladatokat, horizontális 
koordinációt és az Igazgatóság bizonyos tevékenységi területein minőségellenőrzési feladatokat bíznának. 

Ezen átértékelések összességének költségvetési hatása 128 000 euró. 

2.2.3. Ideiglenes állások átalakítása a kabinetekben  

Az intézmény 3 ideiglenes álláshely AST/SC3-ból AST/SC5-be történő átértékelését igényli a kabinetekben való 
átsorolások lehetővé tétele érdekében. E 3 ideiglenes álláshely átértékelésének költségvetési hatása  45 000 euró. 

3. A folyó működési kiadások változása és annak elemzése (a rendkívüli kiadásokon kívül)  

3.1. Előzetes észrevételek és az előirányzatok változásának összefoglaló táblázata  

Általában véve 2019-ben az 1., „Az intézmény állományához tartozó személyek” cím kiadásai alá tartozó előirány
zatok a működési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok 80 %-át jelentik (330,5 millió euró), míg a 2.,  „Ingatlanok, 
berendezések és egyéb működési költségek” cím előirányzatai azok 20 %-át teszik ki (80,4 millió euró). 

2019-ben  a bevételi előirányzatok – a folyó költségvetés része tekintetében  – összesen 55,8 millió eurót tesznek ki a 
2018. évi 55,5 millió euróval szemben. 

E tekintetben a 2019. évi tervezett előirányzatok bemutatása azon alapul, hogy az Európai Bizottság  – valamennyi 
intézményre alkalmazandó módon – különbséget tesz a kiadások három fő csoportja között: a tagokhoz kapcsolódó 
kiadások, a személyi állomány díjazásához kapcsolódó kiadások és a nem díjazásokhoz kapcsolódó kiadások.
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E különbségtétel alapján a díjazásokhoz kapcsolódó kiadásoknak felel meg a 1 2.,  „Tisztviselők és ideiglenes alkal
mazottak” alcím kiadásainak csaknem egésze (kivéve a 1 2 0 4.,  „A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás 
megszűnésével kapcsolatos jogok” jogcímet), valamint a 1 4. alcím három költségvetési tétele, nevezetesen: az 
1 4 0 0., „Egyéb alkalmazottak” jogcím, amely magában foglalja a szaktanácsadókat és a szerződéses alkalmazottakat, 
az 1 4 0 4., „Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok” jogcím, amely magában foglalja a kirendelt nemzeti 
szakértőket és a fizetett gyakornokokat, valamint az 1 4 0 5.,  „Egyéb külső szolgáltatások” jogcím. 

A nem díjazásokhoz kapcsolódó kiadások alapvetően a 2.,  „Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek” 
cím összkiadásainak felelnek meg, amelyet a 1 4. alcím bizonyos kiadásai (az 1 4 0 6.,  „Külső nyelvi szolgáltatások” 
jogcím), valamint 1 6. „Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások” alcím összkiadásai 
növelnek. 

A következő táblázat a folyó működési kiadások 2018 és 2019 közötti alakulását mutatja a rendkívüli kiadások nélkül. 

Költségvetési címek és alcímek 

2018. évi 
költségvetés 

2019. évi 
költségvetés 

A teljes előirányzat változása 

Folyó kiadások Folyó kiadások (euróban) (%-ban)  

1 0 — Az intézmény tagjai 34 608 700 35 694 750 1 086 050 3,14  

1 2 — Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (díjazá
sokhoz kapcsolódó kiadások rész) 

252 547 200 260 228 000 7 680 800 3,04 

1 2 — Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (nem díja
zásokhoz kapcsolódó kiadások rész) 

2 031 800 2 259 000 227 200 11,18 

1 4 — Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások (díja
zásokhoz kapcsolódó kiadások rész) 

9 128 500 9 910 000 781 500 8,56 

1 4 — Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások (nem 
díjazásokhoz kapcsolódó kiadások rész) 

14 611 500 15 919 000 1 307 500 8,95 

1 6 — Az intézmény állományához tartozó személyekkel 
kapcsolatos kiadások (nem díjazásokhoz kapcso
lódó kiadások az egész alcím tekintetében) 

6 236 500 6 460 500 224 000 3,59  

Az 1. cím díjazásokhoz kapcsolódó összes kiadása 261 675 700 270 138 000 8 462 300 3,23 

Az 1. cím nem díjazásokhoz kapcsolódó összes kiadása 22 879 800 24 638 500 1 758 700 7,69 

1. cím összesen 319 164 200 330 471 250 11 307 050 3,54  

2 0 Ingatlanok és járulékos költségek 59 660 318 56 090 009  – 3 570 309  – 5,98 

2 1., 2 1 0. jogcímcsoport  – Informatika 17 700 500 17 700 000  – 500 0,00 

2 1–2 3–2 5–2 7 Egyéb kiadások 7 064 000 6 558 500  – 505 500  – 7,16  

2. cím összesen (nem díjazásokhoz kapcsolódó kiadások) 84 424 818 80 348 509  – 4 076 309  – 4,83  

3. cím Jogi költségek (nem díjazásokhoz kapcsolódó kiadá
sok) 

59 000 59 000 0 0,00 

1 0. cím Egyéb kiadások 0 0 0 0,00  

Teljes költségvetés 403 648 018 410 878 759 7 230 741 1,79 

Tagok összesen 34 608 700 35 694 750 1 086 050 3,14 

Díjazásokhoz kapcsolódó kiadások összesen 261 675 700 270 138 000 8 462 300 3,23 

Nem díjazásokhoz kapcsolódó kiadások összesen 107 363 618 105 046 009  – 2 317 609  – 2,16
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3.2. A tagokhoz kapcsolódó kiadásokhoz és a személyi állomány díjazásához kapcsolódó kiadásokhoz fűzött 
magyarázó megjegyzések  

3.2.1. Tagok  

A 1 0. alcím előirányzatai 1 086 050 euróval, azaz a teljes 2018. évi költségvetés 0,27 %-át kitevő mértékben nő. E 
változás figyelembe veszi 3 tag (1 bírósági bíró, 1 bírósági főtanácsnok és 1 törvényszéki bíró) Brexit keretében, 2019. 
március 30-án történő távozásának költségvetési hatásait, a költségvetésért és humánerőforrásért felelős biztos által 
2017. december 21-én az intézmények elnökeinek megküldött levelében adott tájékoztatásnak megfelelően. 

E tekintetben az említett távozásból eredő költségvetési megtakarítás becsült értéke 332 250 euró 2019 9 hónapjára. Ez 
az összeg egyrészt a díjazásokat, kiküldetéseket és képzéseket érintő megtakarításoknak, másrészt az átmeneti jutta
tások és az újbóli letelepedési támogatások (beleértve az úti- és költözési költségeket) kifizetésének különbségéből 
adódik. A következő táblázat részletes áttekintést nyújt az említett tagok távozásának a Bíróság költségvetése 10. al
címének különböző tételeire gyakorolt hatásáról.  

(euróban)  

Tagok Brexit keretében történő távozásához kapcsolódó megtakarítások/kiadások 2019. évi költségvetés  

1 0 0 0.0 — Alapilletmények – 608 000 

1 0 0 0.1 — Lakhatási támogatások – 92 000 

1 0 0 0.2 — Családi támogatások – 25 000 

1 0 0 0.3 — Reprezentációs juttatások – 18 000 

1 0 0 0.4 — Egészség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek – 35 000 

1 0 0 2.0 — Útiköltség (beleértve a családtagok útiköltségét is) 3 000 

1 0 0 2.1 — Letelepedési támogatás és újbóli letelepedési támogatás 68 000 

1 0 0 2.2 — Költözési költségek 60 000 

1 0 2 — Átmeneti juttatások 335 000 

1 0 4 — Kiküldetések – 8 250 

1 0 6 — Képzés – 12 000  

Összesen – 332 250 

Ami ezen alcím költségvetési tételeiben foglalt előirányzatoknak a 2018. évi költségvetéshez viszonyított változását 
illeti, az 1 0 0 0.,  „Díjazások és juttatások” jogcím az előirányzatok enyhe, 147 000 eurós, azaz 0,49 %-os csökkenését 
mutatja. E tekintetben a díjazások emelkedését (+ 640 000 euró), amely a Bizottság által közölt paraméterek alapján a 
2018. és 2019. évi díjazás-kiigazításnak az eredménye, a tagok díjazásainak és reprezentációs juttatásainak növeke
dését (+ 47 000 euró), valamint a családi támogatás becsült összegének a 2018. évhez viszonyított növekedését (+ 
35 000 euró) a Brexithez kapcsolódó megtakarítások (– 778 000 euró) és az intézmény régi tagjainak egészségbizto
sításával kapcsolatos munkáltatói hozzájárulás finanszírozására szolgáló előirányzatok csökkenése (– 91 000 euró) 
bőven kiegyenlítik. 

Ami az 1 0 0 2.,  „A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok” jogcímet illeti, 
az előirányzatok 324 400 euróval (azaz 25,19 %-kal) való növekedését egyrészt az igazságszolgáltatási fórumok 
összetételének rendes megújítása magyarázza. A költségvetési előrejelzések azon a feltevésen alapulnak, miszerint a 
23 olyan bírói megbízatásból, amely 2019-ben a Törvényszéken lejár, 11 nem újul meg, maga után vonva 11 új tag 
2019. év során való érkezését. Emlékeztetőül: ami a Bíróság 2018. évi részleges megújítását illeti, a költségvetési 
előirányzatokat az alapján dolgozták ki, hogy a 2018-ban lejáró 19 megbízatásból 9 nem újul meg. Másrészt e 2 
megbízatásra vonatkozó különbséghez hozzáadódnak a 3 brit tag Brexit miatti távozásának kiadásai (+ 131 000 euró).
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A 1 0 2., „Átmeneti juttatások” jelentősen, 1 049 400 euróval, azaz 39 %-kal emelkedik, amely szintén az igazság
szolgáltatási fórumok összetételének rendes megújításával magyarázható. Egyrészt figyelembe kell venni azon 9 tag 9 
új átmeneti juttatásának hatását, akiknek 2018 októberében kell elhagyniuk a Bíróságot, amely hatás 2019-ben 12 
hónapon át érvényesül, szemben a 2018-as mindössze 2 hónappal. Másrészt 3 új átmeneti juttatást kell 2019-ben 
finanszírozni a tagok Brexit keretében való távozása miatt (+ 335 000 euró). 

Végül mind a 104., „Kiküldetések” jogcím, mind pedig a 106.,  „Képzés” jogcím jelentős előirányzat-csökkenést mutat 
(– 50 250 euró és – 90 500 euró). E csökkenések e két jogcím költségvetési alulteljesítése alapján végzett előirányzat- 
kiigazítás és a tagok Brexit keretében való távozásából eredő megtakarítások együttes hatásának következménye. 

3.2.2. A személyi állomány díjazásához kapcsolódó kiadások  

E kiadáscsoport 8 462 300 euróval, azaz a 2018. évi teljes költségvetés 2,06 %-ával növekszik, amelyet a következő 
tényezők magyaráznak. 

Mindenekelőtt a személyi állomány díjazására szolgáló előirányzatok automatikusan növekednek a személyzeti 
szabályzat rendelkezéseinek alkalmazásából  adódóan (a kétévenként automatikusan magasabb fizetési fokozatba 
való lépés miatti külön kiigazítások, állandó állások előléptetések érdekében történő átértékelése, családi támogatások 
kiigazítása, utazási költségek stb.). E rendelkezések alkalmazásából eredően az előirányzatok növekedése összesen 
1,47 millió eurót tesz ki. 

Emellett, a díjazás-kiigazításnak  a Bizottság által a 2019. évi költségvetésre vonatkozóan közölt  paraméterei, például a 
tagok díjazása vonatkozásában a költségvetés 1 2. és 1 4. alcímében az előirányzatok emelkedését, és konkrétan 
5,65 millió euróval történő emelkedését eredményezi. 

Összességében  e két tényező, amelyekre vonatkozóan az intézménynek semmilyen ráhatása sincs, 7,12 millió eurót 
képvisel, vagyis ezen alcím előirányzat-növekedésének csaknem 84 %-át jelenti. 

Ehhez hozzáadódnak a létszámterv 2019 és 2018 közötti módosításához kapcsolódó (és ugyanezen II. fejezet 2. sza
kaszában részletezett) előirányzat-változások, nevezetesen összesen 0,79 millió euró növekedés a szervezeti egységek 
számára létrehozandó 16 új állandó álláshelyre vonatkozó igényből (a szolgálatba lépés költségein kívül), 6 állandó 
álláshely célzott átértékelése bizonyos szervezeti egységekben, és 3 ideiglenes álláshely átértékelése a kabinetekben. 

Ezenkívül ki kell emelni, hogy az átalányalapú csökkentés  mértékét 2,5 %-ban határozták meg, vagyis a 2018. évi 
költségvetésben szereplővel azonos mértékben, mivel a Bíróságon a be nem töltött állások száma igen alacsony. 
Emlékeztetünk arra, hogy ezen engedményt intézményközi szinten összeegyeztetett módszerrel számítják ki, amelynek 
során figyelembe veszik a be nem töltött és így 2019-ben díjazással nem járó állások tervezett számát. Emlékeztetni 
kell arra, hogy a létszámtervben szereplő állások tényleges betöltöttségéhez viszonyított igen magas egyösszegű 
átalányengedmény meghatározása azzal a kockázattal járna, hogy az év során előirányzatok hiányában meg kell 
szakítani a megüresedett állásokra való felvételeket, ami veszélybe sodorná az intézmény megfelelő működését. 

Ezenkívül a 1 4. alcímben az 1 4 0 4., „Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok” tételben foglalt előirányzatok 
0,55 millió euróval való növekedésének célja az intézmény ahhoz szükséges előirányzatokkal való ellátása, hogy a két 
igazságszolgáltatási fórum kabinetjeiben fizetett gyakornoki rendszert hozzon létre (amely magában foglalja a gyakor
noki ösztöndíjat, a magán egészségbiztosításhoz való munkáltatói hozzájárulást és az útiköltséghez való hozzájárulást). 

Végül meg kell említeni a 1 4. alcímben az 1 4 0 0.,  „Egyéb alkalmazottak” jogcímet érintő második, 0,2 millió 
eurónyi emelkedést, amelynek célja bizonyos biztonsági szolgáltatások részleges internalizációja keretében a II. 
csoportba tartozó további 6 szerződéses alkalmazott felvételének finanszírozása, amely növekedést részben kompenzál 
a szerződéses alkalmazottakra vonatkozó 2017-es előirányzatok végrehajtása függvényében 2019-ben felveendő szer
ződéses alkalmazottak becsült számának csökkenése.
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3.3. Nem díjazáshoz kapcsolódó kiadásokhoz fűzött magyarázó megjegyzések (rendkívüli kiadások nélkül)  

E kiadástípus 2 317 609 euróval, azaz a teljes 2018. évi költségvetés 0,57 %-át kitevő mértékben csökken. A Bizottság 
által ajánlott befagyasztáson túlmutató kiadáscsökkentést a különböző szervezeti egységekben elért takarékossági 
törekvések tették lehetővé. Az alcímenkénti fő változásokat a következőkben elemezzük. 

Ami az  I., „Az intézmény állományához tartozó személyek” címet illeti, a nem díjazáshoz kapcsolódó kiadások teljes 
növekménye 1 758 700 euró, amely 7,69 %-kal több, mint a 2018. évi ugyanilyen típusú folyó kiadások. 

A 1 2., „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak” alcímben  az egyetlen, nem díjazási jellegű tétel az 1 2 0 4., „A 
hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok” jogcím, amelynek előirányzatai 
2019-ben 2 259 000 euróra becsülhetők. A 227 200 euróban, vagyis a 2018. évi költségvetéshez képest 11,18 %-ban 
megállapított növekedést többek között az igényelt 16 új állandó álláshelyhez kapcsolódó, 2019-ben 6 hónapon át 
felmerülő letelepedési költségek (+ 178 000 euró) magyarázzák. 

Ami a 1 4., „Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások” alcímet illeti, az egyetlen, nem díjazási jellegű költség
vetési tétel az 1 4 0 6., „Külső nyelvi szolgáltatások” jogcím, amelynek előirányzatai 15 919 000 euróra becsülhetők. 
E jogcím a 2018. évi költségvetéshez képest 1 307 500 euró (azaz 8,95 %) előirányzat-növekedést mutat, amelynek 
96 %-a a szabadúszó fordítás finanszírozására szánt előirányzatok emelkedésének (+ 1 256 000 euró) következménye. 

Emlékeztetőül, az éves lefordítandó és lefordított oldalak száma 2017-ben változatlan maradt, megközelítőleg 
1,1 millió oldal volt. 2019-ben várhatóan a fordítási kapacitás a 2017.évihez hasonló szinten marad. Mindazonáltal 
2019-ben a lefordítandó oldalak számának növekedésére kell számítani. Ebből következően 65 000 oldal becsült 
hátralék várható a 2017. évi lefordított oldalakhoz képest, és ez magyarázza a szabadúszó fordításra igényelt 
előirányzat emelését. 

A szabadúszó tolmácsoláshoz – amelyre vonatkozó kiadások a becslések szerint 2 576 500 eurót tesznek ki – szük
séges előirányzatok 21 500 eurónyi (azaz 0,84 %-os) enyhe növekedést mutatnak a 2018. évi költségvetéshez viszo
nyítva. Ezen emelkedést a szabadúszó tolmácsolási szolgáltatások átlagos költségének becsült emelkedése indokolja 
(napi 1 094 euró 2019-ben a 2018. évi 1 085 euróhoz képest. 

Ezen 1 4 0 6. költségvetési jogcím előirányzatainak egy része (2019-ben 343 000 euró, szemben a 2018-as 313 000 
euróval, tehát 30 000 euróval, azaz 9,58 %-kal több) a fordítás területén folytatott intézményközi együttműködési 
tevékenységek Bíróságra eső részének a finanszírozására vonatkozik, amelynek a hatékonyság javításában játszott 
fontos szerepét hangsúlyozni kell (fordítást segítő eszközök fejlesztése/tökéletesítése, közös terminológiai adatbázis 
stb.). Ezen előirányzatok 2019-ben történő növekedése az Euramis intézményközi fordítási memóriához, valamint az 
MT@EC projekthez – az Európai Bizottság automatikus fordítórendszere  – kapcsolódó költségek előrelátható, a 
2018. évre megállapított költségvetéshez viszonyított növekedéséből ered. Végül a szabadúszó lektorálásra szánt 
előirányzatok a 2018. évi költségvetési előirányzatokhoz képest változatlan maradnak. 

A 1 6., „Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások” alcím előirányzatainak változása 
+ 224 000 eurót, azaz +3,59 %-ot tesz ki 2018-hoz képest. 

Az 1 6 1 0., „Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek”, az 1 6 1 2.,  „Szakmai továbbképzés”, 1 6 3 0.,  „Szo
ciális ellátás” és az 1 6 5 5. „A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a bírósági személyzeti 
dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai”  jogcím nem változik a 2018-ban nyújtott előirányzatokhoz képest, 
ugyanúgy mint a 1 6 2., „Kiküldetések” jogcím.
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Az 1 6 3 2., „A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások” jogcím, amelynek 
előirányzatai 308 500 euróra becsülhetők, 41 500 euró (azaz 11,86 %-os) csökkenést mutat, amely egyrészt, 
31 000 euró összeget illetően a Foyer européen-hez való hozzájárulás csökkenéséből ered, mivel 2019-ben nem kell 
elvégezni bizonyos, 2018-ban elvégezett felújítási munkákat. E kiadásokhoz kapcsolódó adatokat a Foyer européen 
kezelését biztosító Európai Bizottság közli. A csökkenés fennmaradó része tekintetében, 10 500 euró összeg esetében 
az intézmény szolgálatában álló, I. és II. csoportba tartozó egyes szerződéses alkalmazottaknak  – akik díjazásának 
összege a luxemburgi minimálbér alatt található  – 2019-ben kifizetendő kompenzációs támogatáshoz kapcsolódó 
becsült költségekről van szó. 

Az 1 6 5 0., „Orvosi szolgálat” jogcím, amelynek előirányzatai a becslések szerint 205 000 eurót tesznek ki, 
7 000 euró összegű (azaz 3,3 %-os) csökkenést mutat, amely a képernyő előtt dolgozó személyi állományon végzendő 
szemészeti vizsgálatok számára vonatkozó becslés 2018-hoz viszonyított csökkenésével magyarázható. 

Az 1 6 5 2., „Éttermek és munkahelyi étkezdék” jogcím, amelynek előirányzatai a becslések szerint 72 000 eurót 
tesznek ki, 16 000 eurónyi (azaz –18,18 %-os) csökkenést mutatnak a 2018. évi költségvetéshez képest, amit a 
konyhai és éttermi kisfelszerelések lecserélésre vonatkozó, 2019. évi kiadások csökkenése magyaráz. 

Az 1 6 5 4., „Többcélú gyermekfelügyeleti központ” jogcím, amelynek előirányzatai a becslések szerint 3 260 000 
eurót tesznek ki, 270 000 euró összegű (azaz 9,03 %-os) emelkedést mutat, amely a kezelést ellátó két intézmény (a 
Parlament és a Bizottság) által közölt, tervezett előirányzatokat tükrözi. Ezen emelkedés kétharmada az Európai 
Parlament Luxembourgban kezelt két magánbölcsődéhez kapcsolódó teljes kiadásokban a Bíróságra eső rész növeke
désének (24,18 % 2019-ben, a 2018. évi 20,86 %-kal szemben) tudható be. A fennmaradó egyharmad a Bizottság által 
kezelt CPE-hez kapcsolódó kiadásoknak felel meg, amelyek tekintetében  – a Bíróságra eső rész csökkenése (19,71 % 
2018-ban és 18,98 % 2019-ben) ellenére – megállapítható, hogy 2018-hoz képest a 2019-ben felosztandó becsült 
kiadások összességében növekednek. 

Végül, az  1 6 5 6., „2. típusú Európai Iskolák” jogcím, amelynek előirányzatai a becslések szerint 58 500 eurót 
tesznek ki, 18 500 euró összegű (azaz 46,25 %-os) növekedését mutat, amely az intézmény szolgálatában álló alkal
mazottak strasbourgi 2. típusú európai iskolába járó gyermekei számának növekedéséből ered. 

Ami a 2., „Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek” címet illeti, a nem díjazásokhoz kapcsolódó 
kiadások teljes csökkenése 4 076 309 euró, azaz –4,83 % 2018-hoz képest. 

A 2 0., „Ingatlanok és járulékos költségek” alcímben szereplő előirányzatok (a III–V. fejezetben elkülönített rendkí
vüli kiadásokon kívül) a 2018. évi ugyanilyen típusú előirányzatokhoz viszonyított 3 570 309 euró összegű (azaz 
–5,98 %-os) csökkenését az azt alkotó különböző költségvetési tételek következő változásai indokolják:  

— a 2 0 0 0., „Bérleti díjak” jogcím, amelynek előirányzatai a becslések szerint 7 034 000 eurót tesznek ki, 2 728 000 
eurós (27,95 %-os) csökkenést mutat, amely a T/Tbis-épületből való 2019. szeptember végi kiköltözéssel magya
rázható. Emiatt a 2019. évi bérleti díj csupán 9 hónapnak felel meg. 

— a 2 0 0 1., „Lízingdíjak” jogcím, amelynek előirányzatai a becslések szerint 30 183 551 eurót tesznek ki, 443 185 
eurós (1,45 %-os) csökkenést mutat, amely egyrészt az új főépület lízingdíjaira szánt előirányzatok 662 900 eurós 
csökkenéséből, másrészt a melléképületek felújítási munkálatainak finanszírozásához szükséges 219 715 euró 
összegű lízingdíjból ered. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy egy egyeztetés során 270 611 eurót levontak 
a 2018.évi költségvetésben igényelt előirányzatokból azon döntés alkalmazásával, hogy összesen 5 millió euróval 
csökkentsék valamennyi uniós intézmény épületeihez kapcsolódó kiadásokat.
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Emlékeztetőül: az e költségvetési tételben szereplő előirányzatok lehetővé teszik a Bíróságnak, hogy  két, már felépí
tett/felújított épületekre vonatkozó lízingszerződés keretében vállalt kötelezettségeket teljesítsen. 

Az első, a luxemburgi hatóságokkal 1994. november 15-én kötött lízingszerződés  a főépület melléképületeire vonat
kozik (Erasmus, Thomas More és „C” épület, amelyek eredeti értéke 148 millió euró, amelyből 1,48 millió euró 
fennmaradó összeg fizetendő 2017 végén). Ezen összeghez hozzáadódik  ezen épületek  (2013 júniusában befejeződött) 
teljes felújítási költsége, amely a Bíróság mérlegének eszköz oldalán összesen 80,7 millió euró összegben szerepel (az 
előfinanszírozás pénzügyi terhein kívül). Így a 2019-re vonatkozó lízingdíj becsült összege, beleértve a bérleti díjakat, 
6,1 millió euró, szemben a 2018. évi 5,9 millióval, a luxemburgi hatóságokkal aláírt szerződés alapján, amely 2026-ig 
ütemezett visszafizetést ír elő. 

A szintén a luxemburgi hatóságokkal egy 2001-ben aláírt keretszerződés alapján 2007. június 13-án kötött második 
lízingszerződés  a felújított régi főépület és bővítményére  vonatkozik (az e főépületet körbevevő gyűrű, a két torony
épület és a különböző épületeket összekötő galéria). A lízingdíj számításba veszi az építési költséget, amely az 
intézmény mérlegének eszköz oldalán 355,3 millió euró összegben szerepel (az előfinanszírozás pénzügyi terhein 
kívül) a 2008 végén történő befejezése óta. A jelen költségvetési tervezet elkészítésének időpontjában rendelkezésre 
álló adatok alapján 2019-ben a lízingdíj 24 millió eurót tesz ki (ideértve a bérleti költségeket), szemben a 2018-as 
24,7 millió euróval, a luxemburgi hatóságokkal aláírt szerződés alapján, amely 2026-ig ütemezett visszafizetést ír elő.  

— a 2 0 0 7., „A helyiségek berendezése” jogcím, amelynek előirányzatai a becslések szerint 922 000 eurót tesznek 
ki, 2018-hoz viszonyítva csekély, 10 000 eurós (azaz 1,10 %-os) emelkedést mutat. E kiadások gyakorlatilag 
változatlanok, és a Bíróság (jelenleg 220 000 négyzetméteres) ingatlanparkjának megfelelő működtetésével össze
függő ismétlődő és szükséges munkálatok finanszírozása folytatásának szükségessége indokolja. 

— a 2 0 0 8., „Az ingatlan-beruházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet” jogcím, amelynek 
előirányzatai a becslések szerint 462 907 eurót tesznek ki, 17 675 eurós (– 3,68 %-os) csökkenést mutat 2018-hoz 
képest. E csökkenést a 2019-ben a különböző szakterületeket érintő, a keretszerződésekkel nem lefedett finan
szírozandó összeg csökkenése magyarázza.  

— a 2 0 2., az „Ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport, amely többek között a takarításra, illetve 
karbantartásra (2 0 2 2. jogcím), az energiafogyasztásra (2 0 2 4. jogcím) és a biztonságra, illetve őrzésre (2 0 2 6. 
jogcím) vonatkozó kiadásokat foglalja magában, 391 449 eurós (azaz  –2,19 %-os) csökkenést mutat. 

Ami a takarításra, illetve karbantartásra vonatkozó kiadásokat  illeti, amelyeknek az előirányzatai a becslések szerint 
7 579 832 eurót tesznek ki, azok 216 168 eurós, azaz 2,77 %-os csökkenést mutatnak. 

Ami az  energiafogyasztásra  vonatkozó kiadásokat illeti, amelyeknek az előirányzatai a becslések szerint 2 344 293 
eurót tesznek ki, azok 103 707 eurós, azaz 4,24 %-os csökkenést mutatnak. 

Ezzel kapcsolatban két jelentős környezetvédelmi kezdeményezést  érdemes kiemelni, mivel azok jelentősen hozzájá
rulnak az intézmény energiafogyasztásának csökkentéséhez. Először is a napelemek felhelyezése  (2 750 m 2 területen) 
az új főépület tetejére, amely az ily módon termelt energiának a hálózat üzemeltetője részére való újraértékesítése 
révén jelentős megtakarítást eredményez (2019-ben a becslések szerint körülbelül 120 000 euró). Másodsorban a fűtési 
költségeket szintén jelentősen csökkentettük a Kirchberg negyed kapcsolt energiatermelő létesítményéhez való kapcso
lódás  révén (körülbelül 30 %-os megtakarítás a hagyományos fűtőberendezések fogyasztásához viszonyítva és a káros 
nitrogén-oxid kibocsátás csökkenése). 

Ami a biztonságra és őrzésre vonatkozó kiadásokat illeti, amelyeknek az előirányzatai a becslések szerint 7 200 687 
eurót tesznek ki, a csökkenés 87 313 euró összegű (azaz  –1,20 %-os) és azt többek között a T/Tbis épület recepciós 
állások megszüntetése magyarázza.
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Végül, a 2 0. alcím kiadásainak zárásaként egyrészt meg kell említeni, hogy a 2 0 2 8.,  „Biztosítások” jogcím alatt 
található, 123 235 euróra becsült előirányzatok is 10 765 euróval (– 8,03 %-kal) csökkennek 2018-hoz képest. E 
csökkenést a 2019-ben fizetendő díjak csökkenése magyarázza. Másrészt a 2 0 2 9.,  „Épületekkel kapcsolatos egyéb 
költségek” jogcím előirányzatai, amelyek a becslések szerint 239 504 eurót tesznek ki, 26 504 eurós (12,44 %-os 
növekedést mutatnak, amelyet többek között a szén-dioxid-terhelés EMAS-tanúsítvány keretében való naprakésszé 
tétele magyaráz. 

Ami a 2 1., „Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás” alcímet illeti, az informati
kával és távközléssel kapcsolatos előirányzatok (2 1 0.,  „Berendezések, működési költségek, valamint adatkezelési és 
távközlési szolgáltatások” jogcímcsoport) 17 700 000 euróra becsült összege változatlan a 2018. évi ugyanezen folyó 
működési előirányzatokhoz képest. 

— a 2 1 0 0., „Felszerelések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása” jogcím, amelynek 
előirányzatai a becslések szerint 6 509 000 eurót tesznek ki, 2018-hoz viszonyítva 348 500 euróval (azaz 5,66 %- 
kal) növekedett, amelyet egyrészt különböző hatályos szerződésekre elkerülhetetlenül alkalmazandó szerződéses 
indexálások, másrészt a Bizottság által azon szolgáltatásokkal összefüggésben számlázott költségek emelkedése 
indokol, amelyeket az a Bíróságnak az informatika területén nyújt (e költségvetési tétel előirányzatainak 20 %-a a 
Bizottságnak 2019-ben fizetendő kiadások finanszírozására szolgál). Ki kell továbbá emelni azon  erős intézmény
közi együttműködést, amelyben a Bíróság részt vesz e területen.  

— A 2 1 0 2., „A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgál
tatások” jogcím, amelynek előirányzatai a becslések szerint 10 893 000 eurót tesznek ki, 247 000 euró, azaz 
2,22 %-os csökkenést mutat 2018-hoz képest. E csökkenés az azon különböző szolgáltatási keretszerződésekben 
foglalt árakra alkalmazandó indexálásából ered, amelyeket a Bíróság az informatikai segítségnyújtási szolgáltatá
sok, a (belső felhasználók, a jogalanyok és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátott) alkalmazások fejlesztésére és 
javító/tökéletesítő fenntartására irányuló szolgáltatások, az infrastruktúrái és a számítástechnikai rendszerei minden
napi üzemeltetésének biztosítására irányuló szolgáltatások, valamint a tárgyalásokon a multimédiás berendezé
sekhez nyújtott támogatás igénybevételére kötött, ami mutatja a Bíróság azon törekvését, hogy korlátozza a 
2019. évi folyó működési költségvetés előirányzatainak növekedését a 2018. évi ugyanilyen típusú kiadásokhoz 
képest. Végül, a Bíróság intézményközi együttműködést is igénybe vesz e jogcím kiadásai tekintetében olyan 
keretszerződések alkalmazásának köszönhetően, amelyek a legjobb díjszabási feltételek alkalmazását teszik lehe
tővé, és jelentős megtakarításokkal szolgálnak a közbeszerzési eljárások lefolytatása során.  

— A 2 1 0 3., „Távközlés” jogcím, amelynek teljes előirányzata 298 000 euró, a 2018. évi költségvetéshez viszonyítva 
jelentős, 102 000 euró összegű (– 25,50 %-os) csökkenést mutat 2018-hoz képest a hatályos intézményközi keret
szerződések nagyon előnyös feltételeinek köszönhetően, amelyek kompenzálják a felhasználók megnövekedett 
számával összefüggő fogyasztási mennyiség növekedését. 

Ami a 2 1. alcím többi kiadását illeti (a fent már megvizsgált informatikai kiadásokon kívül), azok 2 140 500 összegű 
előirányzatot tesznek szükségessé, és 2018-hoz viszonyítva 284 000 euró (– 11,71 %-os) egyértelmű csökkenést 
mutatnak, amely az alábbiakból áll:  

— a 2 1 2., „Bútorok” jogcímcsoport, amelynek előirányzatai a becslések szerint 540 500 eurót tesznek ki, 
49 000 euró (azaz 8,31 %-os) csökkenést mutat, amelyet a tagok bútorainak 2019-ben történő megújításával 
kapcsolatos  – a 2018. évi költségvetésben megállapítottakhoz képest alacsonyabb  – igényekre vonatkozó becslés 
magyaráz,  

— a 2 1 4., „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcímcsoport, amelynek előirányzatai a becslések szerint 
325 000 eurót tesznek ki, 22 000 eurós (azaz 7,26 %-os) növekedést mutatnak. E növekedés többek között a 
konyhai eszközök mosására a Galérián üzembe helyezett és a fő ingatlanegyüttesben (új főépület és melléképü
letek) létrehozott különböző étkezdés ételeinek elkészítésére szolgáló új berendezés megvásárlása magyaráz,
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— a 2 1 6., „Járművek” jogcímcsoport, mely előirányzatai a becslések szerint 1 275 000 eurót tesznek ki, 257 000 
eurós (azaz 16,78 %-os) csökkenést mutatnak. E csökkenést a 2017. június 28-án aláírt új, a korábbi, 2017. május 
2-án lejárt szerződéshez képest olcsóbb gépjárműbérleti szerződés hatása magyarázza. 

Ami a 2 3., „Folyó adminisztratív igazgatási költségek” alcím előirányzatait illeti, amelyek becsült összege 
1 225 000 euró, azok 152 500 eurós (azaz 11,07 %-os) csökkenést mutatnak a 2018-hoz viszonyítva és az aláb
biakból tevődnek össze:  

— a 2 3 0., „Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport  előirányzatainak csökkenése 
(– 22 000 euró, azaz –3,33 %), amely a dokumentumáramlás digitalizálására irányuló politika eredménye, és 
lehetővé teszi, hogy a 2009-ben 1 224 000 euró összegű kiadás 2019-ben szinte a felére, 638 000 euróra csök
kenjen,  

— a 2 3 1., „Pénzügyi költségek” jogcímcsoport  15 000 euróra becsült előirányzatainak csökkenése (– 5 000 euró, 
azaz  –25 % 2018-hoz képest) az e költségvetési tételben az előirányzatokra vonatkozó igényeknek a tényleges 
teljesítéshez való fokozatos közelítése miatt,  

— a 2 3 2., „Jogi költségek és kártérítések” jogcímcsoport  20 000 euróra becsült előirányzatainak csökkenése 
(– 100 000 euró, azaz –84,62 % a 2018. évi költségvetéshez képest), amelyet az magyaráz, hogy azon bírósági 
ügyek, amelyekben a Bíróság félként szerepel, és amelyek tárgya a vele szembeni kártérítési kérelmek  – amelyek a 
2018-ra igényelt előirányzatok magasabb összegét indokolták  –, 2018-ban valószínűleg befejeződnek,  

— a 2 3 6., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport előirányzatainak csökkenése (– 17 000 euró, azaz  – 11,81 % 
2018-hoz képest) 2019-ben folytatódik az igazságszolgáltatási tevékenységgel (az e-Curia alkalmazás használata) 
és az igazgatási tevékenységgel összefüggő dokumentumáramlás digitalizálására irányuló politika következtében, 
amely lehetővé teszi, hogy a 2009-ben 606 500 euró összegű kiadás 2019-ben 127 000 euró legyen,  

— a 2 3 8., „Az egyéb igazgatási működési kiadások” jogcímcsoport  előirányzatainak becsült összege 425 000 euró, 
amely változatlan (423 500 euró 2018-ban). 

A 2 5., „Megbeszélések és konferenciák” alcím 522 000 eurós előirányzat-igénye változatlan 2018-hoz viszonyítva, 
annak ellenére, hogy a tevékenységek a Törvényszék létszámának 2019-os növekedéséből eredően előreláthatóan 
bővülnek, és azon különböző szolgáltatók által alkalmazott áremelkedés ellenére, amelyeket az intézmény a különböző 
események (ünnepélyes ülések, hivatalos látogatások, szemináriumok, bírák és diákok látogatásai stb.) szervezésekor 
vesz igénybe. 

A 2 7., „Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés” alcím 2 671 000 euróra becsült előirányzatait 
illetően, azok 69 000 eurós (azaz 2,52 %-os) csökkenést mutatnak 2018-hoz képest, amely a következőkkel magya
rázható:  

— a 2 7 2., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport, amelynek 
előirányzatai a becslések szerint 1 891 000 eurót tesznek ki, 80 000 eurós (azaz 4,06 %-os) csökkenést mutat. E 
csökkenést olyan új stratégiai iránymutatás elfogadása magyarázza, amelyet a felhasználók rendelkezésére bocsá
tott elektronikus források kiszélesítése és a papíralapú könyvek beszerzésére szánt előirányzatok csökkenése 
jellemez;  

— a 2 7 4., „Előállítás és terjesztés” jogcímcsoport, amelynek előirányzatai a becslések szerint 780 000 eurót tesznek 
ki, 11 000 eurós (azaz 1,43 %-os) enyhe növekedést mutatnak. E változás a 2 7 4 1.,  „Általános kiadványok” 
jogcímcsoport  előirányzatainak növekedéséből (+ 25 000 euró) és a 2 7 4 2.,  „Egyéb tájékoztatási költségek” 
jogcím előirányzatainak csökkenéséből (– 14 000 euró) ered.
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III. A TÖRVÉNYSZÉK BÍRÓI LÉTSZÁMÁNAK 2019. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL VALÓ NÖVELÉSE  

1. Bevezetés  

Ahogyan azt e dokumentum első szakasza kifejti, a Bíróság 2011-ben terjesztette az uniós jogalkotó elé a törvényszéki 
bírák létszámának növelésére vonatkozó javaslatát, amelyet 2014 októberében megújított és megerősített annál is 
inkább, hogy 2014-ben több olyan keresetet indítottak, amelyek az abból eredő kár megtérítésére irányultak, hogy 
a felperesek szerint a Törvényszék előtti eljárások időtartama túlzott mértékű volt. 

A Bíróság ezen új javaslata megerősítette a 12 bíróval való azonnali létszámnövelés szükségességét, azonban a 
Törvényszék strukturális átszervezésének és az uniós bírósági rendszer egyszerűsítésének hosszabb távú perspektívá
jába is illeszkedett, többek között azzal, hogy a második szakasz a Közszolgálati Törvényszék  – és 7 bírája – Törvény
székbe való, 2016. szeptember 1-jei beolvasztására vonatkozott, a harmadik szakasz pedig 2019. szeptember 1-jével 9 
további bíróval való bővítést irányzott elő annak érdekében, hogy a három szakasz végén a tagállamonként két 
törvényszéki bíró legyen. 

Ezért a jelen fejezet részletezi a Törvényszék létszáma növelésének költségvetési következményeit, amelyeket a 2019- 
es költségvetési évben figyelembe kell venni, nevezetesen az új törvényszéki bírák hivatalba lépéséhez kapcsolódó 
nem rendszeres többletköltségek, valamint a díjazásaik finanszírozását (2019-ben mindössze 4 hónapig). E tekintetben 
a Brexit miatt és figyelembe véve azt, hogy az e szakaszban előirányzott 9 további bíró közül egynek brit állampol
gárságúnak kellene lennie, e létszámnövelésre vonatkozó költségvetési számítások figyelembe vették azt, hogy 9 
helyett 8 további bíró érkezik. 

Ami e bírák kabinetjeinek létrehozását illeti, a Bíróságot köti az (EU, Euratom) 2015/2422 rendelet ( 1 ) (10) pream
bulumbekezdése, amelyben a reformot elfogadó jogalkotó hatóságok megállapították, hogy nem lehet felvenni további 
jogi referenseket vagy egyéb támogató személyzetet a Törvényszék reformjának 2019. szeptember 1-jei harmadik 
szakasza során. Következésképpen e tekintetben nem terjesztünk álláshelyigényt a költségvetési hatósághoz a 2019-es 
költségvetési év vonatkozásában. 

Meg kell azonban állapítani, hogy a Törvényszék jelentős erőfeszítéseket tett a minőségi határozatok megfelelő időben 
való meghozatala érdekében, és mindezt az eljárások sokfélesége és bonyolultsága ellenére, annak érdekében, hogy a 
reform első két szakasza sikeres legyen. E siker egyik tényezője a reform első és második szakaszában hivatalba lépő 
új bírák kinevezéséhez kapcsolódó kabinetbeli álláshelyek létrehozása volt. Tekintettel a bíróság munkaterhének 
emelkedésére, fontos a kabinetek jelenlegi összetételének (3 referens és 2 asszisztens) hosszútávú fenntarthatósága 
valamennyi bíró számára, mind a Törvényszék, mind pedig az egész intézmény megfelelő működése javára. Hang
súlyozni kell e tekintetben, hogy a reform előnyei – amelyek a végrehajtásának első évétől kezdve tapasztalhatók 
(növekvő számú befejezett ügy és az eljárás időtartamának jelentős csökkenése)  – abból az elszántságból erednek, 
amellyel a Törvényszék az őt érintő nagyléptékű átszervezés előnyeinek kihasználását lehetővé tevő belső intézke
dések összességét elfogadta. Így az 5 bíróból álló 9 tanácson alapuló szerkezet létrehozása, a tanácselnökökre bízott 
feladat és az elnökhelyettesre a folyamatban lévő ügyek koordinálása területén ruházott feladat célja az ítélkezési 
gyakorlat minőségének és koherenciájának megerősítése. A minőségnek egy kibővített struktúrában való fejlesztése 
elegendő erőforrást követel az elért kedvező eredmények megszilárdításához és a jogalkotó és a jogalanyok részéről 
elvárt siker biztosításához olyan környezetben, ahol a bírák közötti fokozott kollegialitás növeli a bíróság  – egyébként 
kibővített tanácsban és nagytanácsban egyre gyakrabban ítélkező – valamennyi tagjának szánt tanácsadói munkát, és a 
Bíróság új hatásköröket ruházhat a Törvényszékre.
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( 1 ) Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról szóló, 2015. december 16-i (EU, Euratom) 
2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendelet, amelynek (10) preambulumbekezdése kimondja: „A fennmaradó kilenc bírának 
2019 szeptemberében kell hivatalba lépnie. A költséghatékonyság biztosítása érdekében ez nem járhat további jogi referensek 
vagy egyéb támogató személyzet felvételével. Intézményen belüli átszervezésekkel kell biztosítani a meglévő emberi erőforrások 
hatékony felhasználását, valamennyi bíró számára egyenlő mértékben, a Törvényszék által saját belső szervezeti felépítése 
tárgyában hozott határozatok sérelme nélkül.”



 

Ami a 8 új bíró munkatársait illeti, mindezen tényezők igazolnák  – a 2015/2422 rendelet (10) preambulumbekezdé
séből következő megkötés hiányában – összesen 40 új álláshelyre (24 referensi és 16 asszisztensi álláshelyre) vonat
kozó igény költségvetési hatósághoz való előterjesztését. 

Következésképpen és e megkötések hatásaival való szembenézés érdekében az intézmény a 2019. március 30-án 
távozó 3 brit tag kabinetjeinek álláshelyeit átcsoportosítás útján kívánja hasznosítani a Törvényszék új bírái állás
helyigényei egy részének lefedéséhez. 

Figyelemmel a kötelezettségszegés területén a Bíróság hatásköreinek a Törvényszékre való áthelyezésével kapcsolatos, 
jelenleg folyamatban lévő elképzelésekre és a Törvényszék jövőbeli munkaterhének alakulása függvényében, a 
Bíróság újra fogja értékelni a szükségleteit, és elképzelhető, hogy későbbi költségvetési években ( 1 ) további személy
zeti igényekkel fordul a költségvetési hatósághoz az elvégzett értékelés eredményeinek függvényében. 

A 8 további bíró Törvényszékre való, 2019 szeptemberében esedékes érkezésével összefüggő kiadásokat a következő 
táblázat foglalja össze (megkülönböztetve a rendszeres és nem rendszeres kiadásokat), és az azt követő megjegyzések 
magyarázzák részletesen címenként és alcímenként.  

(euróban)  

Költségvetési címek és alcímek 
Rendszeres 

kiadások (2019-ben 
4 hónap) 

Nem rendszeres 
kiadások 

Összesen 

1 0 – Az intézmény tagjai 879 000 472 000 1 351 000 

1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 0 0 0 

1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadá
sok 

0 0 0 

1. cím összesen 879 000 472 000 1 351 000  

2 0 – Ingatlanok és járulékos költségek 0 500 000 500 000 

2 1 – Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karban
tartás 

71 000 193 000 264 000 

2 3 – Folyó adminisztratív igazgatási költségek 22 000 104 000 126 000 

2 7 – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés 11 000 18 000 29 000  

2. cím összesen 104 000 815 000 919 000 

A költségvetésben összesen 983 000 1 287 000 2 270 000  

Megjegyzendő, hogy e 4 hónap rendszeres kiadásainak 89,4 %-át (879 000 euró) a tagok 1 0. alcímbe tartozó kiadásai 
adják, mivel a 2. cím infrastrukturális kiadásai igen alacsonyak. A nem rendszeres kiadások megoszlanak az I. cím 
(472 000 euró a tagok járandóságaira vonatkozó szabályokban foglalt letelepedési támogatás vonatkozásában) és a 
II. cím között (815 000 euró, azaz a nem rendszeres kiadások egészének 63 %-a, az épületekben szükséges átalakítá
sok, az informatikai eszközök beszerzése, az új bútorok és a költözések vonatkozásában).
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( 1 ) Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy a 2015/2422 rendelet 3. cikke értelmében 2020. december 26-ig a Bíróság 
jelentést készít a Törvényszék működéséről az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság számára. E jelentés különösen a 
Törvényszék hatékonyságára, a bírói létszám 56 főre történő emelésének szükségességére és eredményességére, az erőforrások 
felhasználására és eredményességére, valamint további különös hatáskörű tanácsok kialakítására és/vagy egyéb strukturális válto
zásokra összpontosít.



 

Ezen, 2 270 000 euró összegű kiadások összességében a 2018. évi teljes költségvetés 0,55 %-os emelését eredménye
zik. Tájékoztatásul: a bevételek 225 000 eurót tesznek ki 2019 e 4 hónapos időszakában. 

2. Az 1. cím alá tartozó kiadásokhoz fűzött magyarázó megjegyzések  

A bírák díjazására (és bizonyos kapcsolódó költségekre) vonatkozó 1.,  „Az intézmény állományához tartozó 
személyek” cím kiadásai a jelenleg hatályos szabályokon alapulnak. A 2019-re vonatkozó díjazás-kiigazítás esetei 
megegyeznek a II. fejezet 1.2. pontjában említettekkel.  

1 0. alcím  – A 8 új bíró díjazása és egyéb költségei  

A 1 0., „Az intézmény tagjai” alcím költségvetési tételeinek  rendszeres kiadásai  a 8 új bíró tekintetében 879 000 eurót 
tesznek ki, amelyet alapvetően a következő tényezők magyaráznak:  

— bruttó díjazás (2019-ben 4 hónap alatt a 8 bíró számára), amely összesen 683 000 euró költséget jelent,  

— a különböző jellegű támogatások és juttatások (lakhatási támogatás, családi támogatások, stb.) és az egészség- és 
balesetbiztosítás munkáltatóra eső része (177 000 euró) hatásának figyelembevétele. 

Ami ezen alcím nem rendszeres kiadásait (472 000 euró) illeti, a 8 új bíróhoz kapcsolóan feltüntetett költség a 
következő tényezőkből ered:  

—  Letelepedési költségek  

A becslések a Törvényszék háromévenkénti megújításával összefüggésben rendszerint felmerülő, ugyanilyen 
jellegű költségvetési kiadásokon, nevezetesen a hivatalba lépés során felmerülő útiköltségen, a letelepedési támo
gatásokon és a költözési költségeken alapul. A teljes összeg 430 000 eurót tesz ki.  

—  Kezdeti képzési költségek  

Általában véve a hivatalba lépés évében jelentősebbek a képzési költségek azon befektetés miatt, amely a nyelvi, 
de az informatikai területen (az eszközök és adatbázisok megismerése) is szükségesnek bizonyulhat. E kezdeti 
befektetés becsült összege 42 000 euró. 

3. A 2. cím alá tartozó kiadásokhoz fűzött magyarázó megjegyzések  

Ahogy azt fentebb jeleztük, a 2. címnek a 8 új bíró érkezésével kapcsolatos kiadásainak becsült összege 919 000 euró, 
amelynek nagy része (815 000 euró) a hivatalba lépésük során felmerülő bizonyos nem rendszeres kiadásoknak felel 
meg. 

Ami a rendszeres kiadásokat illeti, azok összege 104 000 euró 2019 4 hónapja alatt. A következő alcímeket érinti:  

— 2 1. alcím: egyrészt 45 000 euró áll rendelkezésre az új tanácsok tárgyalásaihoz igénybe veendő további multimé
dia-szakember finanszírozására. Másrészt 24 000 euró van előirányozva azon új gépkocsik bérlésének finanszí
rozására, amelyeket az új bírák rendelkezésére bocsátanak az érkezésükkor;  

— 2 3. alcím: 22 000 euró áll rendelkezésre, hogy 4 hónapon át finanszírozzuk a nyomtatási, papírfelhasználási és 
irodabútor-költségeket;  

— 2 7. alcím: 11 000 euró bizonyos kiadványok 2019. évi előfizetésének finanszírozására.
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Ami a nem rendszeres kiadásokat illeti, azok összege 815 000 euró és a következő alcímek között oszlik meg:  

— 2 0. alcím: ami az ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokat illeti, 500 000 euró áll rendelkezésre az új bírák elhelye
zéséhez szükséges helyiségek átalakítására és a Törvényszék nagy tárgyalótermének szükséges átalakítására;  

— 2 1. alcím: egyrészt 137 000 euró áll rendelkezésre informatikai berendezések megvásárlására és üzembe helyezé
sére; másrészt 56 000 euró van előirányozva az új bírák bútorainak finanszírozására;  

— 2 3. alcím: 100 000 euró áll rendelkezésre az új bírák elhelyezéséhez szükséges költözésekhez kapcsolódó kiadások 
finanszírozására.  

— 2 7. alcím: 18 000 euró áll rendelkezésre az új bírák rendelkezésére bocsátandó könyvek beszerzésének finanszí
rozására. 

IV. AZ 5. BŐVÍTÉSI INGATLANPROJEKT ÉS AZ INTÉZMÉNY INGATLAN-INFRASTRUKTÚRÁ
JÁNAK BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEIRE VONATKOZÓ KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁLATOK 

Ahogy azt e dokumentum első szakasza kifejti, a Bíróság épületeinek 5. bővítési projektje, nevezetesen a 3. magas 
torony (további 50 000 m 2 ) megépítése – CJ9 projekt –, lehetővé teszi az utolsó, bérelt épület kiürítését, és a Bíróság 
teljes személyi állományának egy helyre költözését legkésőbb 2019. október 1-jén. Az e projektre vonatkozó lízing
szerződés megkötésére a költségvetési hatóság kedvező véleményét követően 2013. február 21-én került sor a luxem
burgi hatóságokkal. Egy új, a két meglévő torony folytatásaként elhelyezkedő új épület építési munkálatai 2016 elején 
kezdődtek meg, és 2019 nyarának végén várható a befejezése. A becsült költsége 147,5 millió euró (az előfinan
szírozási pénzügyi terhein kívül és 2017. áprilisi indexálás alapján). 

A 5. bővítési projekt munkálatinak 2019-ben való befejezése, valamint 2019-ben az új épületbe való beköltözés és 
annak használatba vétele érdekében 7,8 millió euróval emelni kell egyes, a Bíróság költségvetésének több jogcímében 
szereplő előirányzatokat. 

Ami az ingatlan-infrastruktúra biztonsági berendezéseire vonatkozó korszerűsítéséhez szükséges beruházásokat  – CJ10 
projekt  – illeti, azok 2018-ban kezdődnek meg. A Bíróság költségvetésének több, e projekthez kapcsolódó tételének 
előirányzat-növekedése 2019-ben 1,36 millió eurót tesz ki. A Bíróság az összesen 27,1 millió euró összegűre becsült 
beruházásokat közvetlen – 20 évre szóló, 2019 és 2038 között törlesztendő – kölcsönfelvétel útján kívánja finanszí
rozni. E kölcsön törlesztése előreláthatóan évi 1,6 millió eurós részletekkel valósul meg. E beruházási projektet, 
valamint a kölcsönből való finanszírozását hamarosan a a költségvetési hatóság elé terjesztjük engedély céljából. 

E két, 9,1 millió összegű előirányzat-növekedés együttes hatása a 2018. évi teljes költségvetés 2,23 %-os növekedése, 
amelynek részleteit költségvetési tételenként a következő táblázat tartalmazza:  

(euróban)  

Költségvetési tételek 
2019. évi 
költségvetés 

2018. évi 
költségvetés 

Változás  

1 6 5 2 — Éttermek és étkezdék 65 000 0 65 000 

2 0 0 1 — Lízingdíj 5 358 449 3 211 653 2 146 796 

2 0 0 7 — A helyiségek berendezése 400 000 200 000 200 000 

2 0 0 8 — Az ingatlan–beruházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és 
műszaki felügyelet 

1 045 093 1 015 418 29 675
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(euróban) 

Költségvetési tételek 
2019. évi 

költségvetés 
2018. évi 

költségvetés 
Változás  

2 0 2 2 — Takarítás és karbantartás 1 460 168 100 000 1 360 168 

2 0 2 4 — Energiafogyasztás 477 707 70 000 407 707 

2 0 2 6 — Az épületek biztonsága és őrzése 321 313 232 000 89 313 

2 0 2 8 — Biztosítások 11 765 3 000 8 765 

2 0 2 9 — Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások 11 496 0 11 496 

2 1 0 0 — Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása 
és fenntartása 

1 927 000 965 000 962 000 

2 1 0 2 — A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és 
fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások 

479 000 60 000 419 000 

2 1 2 — Bútorok 2 248 000 40 000 2 208 000 

2 1 4 — Műszaki berendezések és felszerelések 460 000 0 460 000 

2 3 8.03 — Részlegek költöztetése és rakodómunka 770 000 0 770 000  

Összesen 15 034 991 5 897 071 9 137 920  

Ami az 1. címet illeti, az 1 6 5 2., „Éttermek és munkahelyi étkezdék” jogcím 65 000 euróval növekszik 2019-ben a 3. 
torony új éttermei konyhai edényekkel és kiegészítőkkel való felszerelésének finanszírozására. 

Ami a 2. címet illeti, e két projekt 13 – a Bíróság költségvetésének 2 0., 2 1. és 2 3. alcímei között megoszló – 
költségvetési tételt érint. 

A 2 0. alcímben 8 költségvetési tételre előirányzott kiadásváltozás a következőket foglalja magában:  

— 2 0 0 1., „Lízingdíjak” jogcím: a 3. torony lízingszerződésére 2019-ben tervezett kiadások 3 774 758 eurót tesznek 
ki, szemben a 2018-as 2 361 653 euróval. A különbség (+ 1 413 105 euró) alapvetően a 2018 végén befejezendő 
munkák (2036-ig ütemezett) finanszírozása (62,6 millió euróra becsült összeg) törlesztésének felel meg. 

Ami a CJ10 projektet illeti, a 2018. évi költségvetésben e projektre már biztosított összeghez képest 733 691 euró 
további összeg elengedhetetlen a kölcsön első, 1,6 millió euróra becsült törlesztőrészlete megfizetésének finan
szírozásához. Emlékeztetőül, 850 000 eurót 2018-ban már belefoglaltak e költségvetési tételbe az e projekthez 
köthető munkákat megelőző egyes tanulmányok finanszírozása érdekében. 

— 2 0 0 7., „A helyiségek berendezése” jogcím: ezen költségvetési tételnek a 2018. évi költségvetéshez viszonyított, 
a CJ9 projektre vonatkozó kiadásnövekedését (+ 200 000 euró) a 3. torony használatba vételéhez kapcsolódó 
különös belsőépítészeti munkák finanszírozásának szükségessége magyarázza.  

— 2 0 0 8., „Az ingatlan–beruházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet” jogcím: e két 
projektre a 2018. évi költségvetéshez viszonyított előirányzat-emelkedés (+ 29 675 euró) a 3. torony munkálata
inak 2019-ben való nyomon követésében a Bíróságot segítő külső műszaki tanácsadó munkadíjának a 2019-ben 
való növekedésének eredménye.
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— 2 0 2 2., „Takarítás és karbantartás” jogcím: az e tételre megállapított előirányzatok a 2018. évi költségvetéshez 
viszonyított, CJ9 projektre vonatkozó emelkedését (+ 1 360 168 euró) a 3. torony tekintetében kezelendő további 
területek és az építkezést követő különös szolgáltatások magyarázzák.  

— 2 0 2 4., „Energiafogyasztás” jogcím: az e projektekre tervezett, a 2018. évi költségvetéshez viszonyított 407 707 
eurós emelkedés a CJ9-es projektet érinti és a 3. torony 2019-ben való használatba vételét követő energiafo
gyasztás növekedésével magyarázható.  

— 2 0 2 6., „Az épületek biztonsága és őrzése” jogcím: e két projektre tervezett, a 2018. évi költségvetéshez 
viszonyított előirányzat-emelkedés (+ 89 313 euró) a 3. torony használatba vételét követő őrzéshez kapcsolódó 
kiadások növekedésével magyarázható. Ezzel szemben a CJ10 projektre a 2019-ben szánt előirányzatok 97 500 
euróval alacsonyabbak, mint az e projektre a 2018. évi költségvetésben szereplő összeg. 

— 2 0 2 8., „Biztosítások” jogcím: a 2018. évi költségvetéshez viszonyított előirányzat-emelkedést (+ 8 765 euró) a 3. 
torony átvételét követő épületbiztosítási díjak kiigazítása magyarázza.  

— 2 0 2 9., „Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások” jogcím: a 2018. évi költségvetéshez képest megállapított 
előirányzat-emelkedés (+ 11 496 euró) a CJ9 projekthez kapcsolódik és a 3. torony 2019-ben való átvételét követő 
egészségügyi, csatorna-, útburkolási és szemétszállítási díjak fizetésének eredménye. 

A 2 1. alcímben 4 költségvetési tétel kiadásai változnak, a következő módon: 

— 2 1 0 0., „Felszerelések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása” jogcím: az e két 
projektre a 2018. évi költségvetésben foglalt előirányzatokhoz viszonyított előirányzat-emelkedés (+ 962 000 euró) 
egyrészt a CJ9 projekthez szükséges kiadások növekedésével magyarázható. E tekintetben a Bíróság 2018-ban 
költségvetési forrásokat kapott hálózati berendezések beszerzésére. 2019-ben finanszírozni kellene az új adatköz
pont és telekommunikációs központ beüzemelését, valamint az új torony termeibe szánt új multimédiás berende
zések (képzések, videokonferencia és megbeszélések) beszerzését. E beszerzések költségvetési igénye 2019-ben 
1 727 000 euró. Másrészt és a CJ10 projektet illetően 200 000 euró további kiadás bizonyul szükségesnek az 
informatikai hálózatra az új biztonsági berendezések működésének lehetővé tétele érdekében.  

— 2 1 0 2., „A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgálta
tások” jogcím: a 2018. évi költségvetésben foglalt előirányzatokhoz képest megállapított előirányzat-emelkedés (+ 
419 000 euró) egyrészt a CJ9 projekt kiadásaira – nevezetesen azon hálózat beüzemelése, amelynek berendezéseit 
2018-ban szerzik be, az adatközpont és a telekommunikációs központ beüzemelése, a jelenlegi szerverek és 
tárolórendszerek áthelyezése, valamint multimédia-berendezések a 3. toronyba való telepítése – szánt 319 000 
eurós emelkedéssel magyarázható. Másrészt és a CJ10 projektet illetően 100 000 eurót szánunk tanulmánykészítési 
és az informatikai rendszer telepítésére irányuló szolgáltatások finanszírozására az új biztonsági berendezések 
működésének lehetővé tétele érdekében. 

— 2 1 2., „Bútorok” jogcím: az e projektekre a 2018. évi költségvetésben szereplő előirányzatokhoz képest megálla
pított előirányzat-emelkedés (+ 2 208 000 euró) a 3. toronyban rendelkezésre álló új munkavégzési helyek és közös 
helyiségek bútorzata 2019-ben való finanszírozásának szükségességével magyarázható.  

— 2 1 4., „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcím: e két projekt tekintetében a 2018. évi költségvetéshez 
viszonyított előirányzat-emelkedés (+ 460 000 euró) a következők 2019-ben való finanszírozásának szükséges
ségéből ered: egyrészt a 3. toronyba szánt berendezések beszerzése (+ 430 000 euró), másrészt a CJ10 projekt 
keretében a gépjárművek alvázának átvizsgálását biztosító 6 berendezés beszerzése. 

Végül, ami 2 3. alcímet illeti, a 2 3 8., „Az egyéb igazgatási működési kiadások” jogcímben  az e két projektre a 
2018. évi költségvetésben szánt előirányzatokhoz képest megállapított előirányzat-emelkedés (+ 770 000 euró) a 3. 
torony 2019 második félévében való használatba vétele keretében szükséges költözések finanszírozásával magyaráz
ható.
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V. AZ „EGYSÉGES ÜGYKEZELÉSI RENDSZER” PROJEKT  

Ahogy azt e dokumentum első szakasza jelzi, e jövőbeli egységes ügykezelési rendszer célja többek között, hogy 
felváltsa a bírósági informatikai rendszert (Litige, e-Curia) és a fordítások követését szolgáló (Suivi II) jelenlegi 
eszközöket. Egy ilyen rendszer tehát hozzájárul végül az intézménynek az igazságszolgáltatás minőségére vonatkozó 
célkitűzéséhez, lehetővé téve, hogy a bírósági eljárás minden szakaszában a Bíróság igazságszolgáltatási fórumainak és 
szervezeti egységeinek megbízható és releváns információ álljon rendelkezésére, továbbá a felekkel, a nemzeti bíró
ságokkal és az uniós polgárokkal való dokumentum- és információcsere megkönnyítését, a bírósági eljárások észsze
rűsítéséhez való hozzájárulást, valamint több munkafolyamat elektronikussá tételét. 

E projekt több évre szól, és így 2020-ban és 2021-ben kell megvalósítani. Jelenleg e projekt teljes költségét 3 év alatt 
11 millió euróra becsülik. 

Az e projektre 2019-ben tervezett kiadások 3,5 millió eurót tesznek ki, amelyből 1,7 millió euró a 2 1 0 0.,  „Fel
szerelések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása” jogcímben  szerepel a fejlesztési és 
tesztelési környezeteknek, a szoftverlicenszek beszerzésének és a működési környezet első szerverei beszerzésének 
finanszírozása érdekében, 1,8 millió euró pedig a 2 1 0 2.,  „A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és 
fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások” jogcímben  szerepel konfigurációk telepítése, részletes elemzések 
elvégzése, valamint beállítási, fejlesztési és integrációs munkák céljából. 

E rendkívüli kiadás 2019-ben 3 millió euró további előirányzatot igényel, amely a teljes 2018. évi költségvetéshez 
képest 0,74 %-os előirányzat-növekedést jelent. Megjegyzendő, hogy 480 000 euró már szerepelt a 2018. évi költség
vetésben a 2 1 0 2. jogcímben (amely évi 4, külső szolgáltatások keretében teljes munkaidőben igénybe vett 
személynek felel meg) az e projektre vonatkozó előzetes kiadások céljából. 

VI. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERKEZET MÓDSZERTANI VÁLTOZÁSAI 

Mindenekelőtt a 1 4 0 4., „Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok” jogcímre vonatkozó költségvetési magya
rázatok második francia bekezdésének módosításáról van szó a Bíróságon eltöltött gyakornoki idő alatt a gyakornokok 
egészségbiztosítását, valamint az útiköltségét érintő megjegyzéssel való kiegészítés érdekében, valamint egy harmadik 
francia bekezdés e magyarázatokba való beillesztése érdekében ahhoz, hogy lehetővé váljék a más intézményhez/ 
szervhez kirendelt bírósági tisztviselők részéről felmerült többletköltségek megtérítése. 

Következésképpen javasoljuk, hogy a 2019. évi költségvetéstől kezdődően az 1404.,  „Gyakornokok és alkalmazotti 
csereprogramok” jogcímre vonatkozó költségvetési magyarázatok a következőképpen váljanak naprakésszé:  

— egyrészt ezen 1 4 0 4. jogcímre vonatkozó magyarázatok második francia bekezdésében a jelenlegi szöveget a 
következő szöveg váltja fel:  „– a gyakornokoknak nyújtott ösztöndíjak, a gyakornoki idő alatti egészségbiztosítás, 
valamint az útiköltséghez való hozzájárulás finanszírozása”,  

— másrészt létre kell hozni egy harmadik francia bekezdést ugyanezen 1 4 0 4. jogcímen belül a következő szöveg
gel: „a tisztviselők intézményen kívüli kirendelése nyomán részükről felmerült többletköltségek megtérítése”. 

Ezenkívül javasoljuk a jogi informatikai szolgáltatásokra vonatkozó, esetlegesen a Bizottságnak fizetendő hozzájáru
lások finanszírozását szolgáló 2 5 7., „Jogi informatika” költségvetési jogcím megszüntetését, tekintettel arra, hogy 
ilyen kiadások már több éve nem merültek fel.

HU 2018.6.21. 2019. évi költségvetés-tervezet IV/29



 

BEVÉTELEK 

Az Európai Uniónak a Bíróság kiadásaihoz való hozzájárulása a 2019-es pénzügyi 
évre vonatkozóan  

Megnevezés Összeg 

Kiadások 430 022 609 

Saját források – 55 883 214  

Esedékes hozzájárulások 374 139 395  
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SAJÁT FORRÁSOK 

4. CÍM 

AZ INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEK ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKTŐL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK  

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi költség- 

vetési év 
2018. évi költség- 

vetési év 
2017. évi költség- 

vetési év 
% 2017–2019 

4 0. ALCÍM 

4 0 0 Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a 
nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és juttatásai 
utáni adóbevételek  30 519 728 29 190 000 27 079 550,52 88,73  

4 0 3 Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak béréből levont ideiglenes hozzájáru- 
lásból eredő bevételek  p.m. p.m. 0,—  

4 0 4 Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból és 
szolidaritási adóból eredő bevételek  5 323 730 7 417 000 4 780 851,24 89,80 

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN 35 843 458 36 607 000 31 860 401,76 88,89 

4 1. ALCÍM 

4 1 0 A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai  20 039 756 18 898 000 18 878 494,06 94,21  

4 1 1 A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve 
megváltása  p.m. p.m. 0,—  

4 1 2 A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és 
ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai  p.m. p.m. 30 653,34 

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN 20 039 756 18 898 000 18 909 147,40 94,36  

4. cím – Összesen 55 883 214 55 505 000 50 769 549,16 90,85  
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4. CÍM 

AZ INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEK ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKTŐL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK  

4 0 0 Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és 
juttatásai utáni adóbevételek  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

30 519 728 29 190 000 27 079 550,52  

Jogalap  

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. 

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, 
valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 
67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). 

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 
29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). 

A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, 2016. február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi 
rendelet (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.). 

4 0 3 Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont ideiglenes 
hozzájárulásból eredő bevételek  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  

Jogalap  

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, 
valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 
67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). 

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő 
változatának 66a. cikke.  

4 0 4 Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális 
levonásból és szolidaritási adóból eredő bevételek  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

5 323 730 7 417 000 4 780 851,24 
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4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK (folytatás)  

4 0 4 (folytatás) 

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke. 

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, 
valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 
67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). 

A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, 2016. február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi 
rendelet (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.). 

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK  

4 1 0 A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

20 039 756 18 898 000 18 878 494,06  

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése. 

4 1 1 A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 11. cikkének 
(2) bekezdése és 48. cikke.  

4 1 2 A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett 
járulékai  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 30 653,34  

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. 

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 
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5. CÍM 

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 
5 1. ALCÍM — BÉRLETI DÍJAKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS 

EGYÉB KAMAT 
5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK  

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi költség- 

vetési év 
2018. évi költség- 

vetési év 
2017. évi költség- 

vetési év 
% 2017–2019 

5 0. ALCÍM 

5 0 0 Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek  

5 0 0 0 Járművek értékesítéséből származó bevételek  – Címzett 
bevétel p.m. p.m. 500,—  

5 0 0 1 Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – 
Címzett bevétel p.m. p.m. 138 896,15  

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 139 396,15  

5 0 2 Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből 
származó bevételek  – Címzett bevétel  p.m. p.m. 0,—  

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 139 396,15 

5 1. ALCÍM 

5 1 1 Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevé- 
telek, illetve a bérleti díjak visszatérítése  

5 1 1 0 Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek 
– Címzett bevétel p.m. p.m. 0,—  

5 1 1 1 A bérleti díjak visszatérítése  – Címzett bevétel p.m. p.m. 0,—  

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 0,—  

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 0,—  

5 2. ALCÍM 

5 2 0 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevé- 
telek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata  p.m. p.m. 0,—  

5 2 2 Előfinanszírozásból származó kamatjövedelmek  p.m. p.m. 0,—  

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 0,—  

5 5. ALCÍM 

5 5 0 Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatá- 
sokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, 
beleértve a más intézmények vagy szervek nevében 
megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat 
– Címzett bevétel  p.m. p.m. 0,—  

5 5 1 Egyéb személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból 
vagy elvégzett munkákból származó bevételek  – Címzett 
bevétel  p.m. p.m. 0,—  

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 0,—  
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS 
VISSZATÉRÍTÉSEK 

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 
5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK  

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi költség- 

vetési év 
2018. évi költség- 

vetési év 
2017. évi költség- 

vetési év 
% 2017–2019 

5 7. ALCÍM 

5 7 0 Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó 
bevételek – Címzett bevétel  p.m. p.m. 99 672,11  

5 7 1 Meghatározott rendeltetésű bevételek, így az alapítványoktól, 
támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó 
bevétel, köztük az egyes intézmények meghatározott rendel- 
tetésű bevételei  – Címzett bevétel  p.m. p.m. 0,—  

5 7 3 Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzá- 
járulások és visszatérítések  – Címzett bevétel  p.m. p.m. 563 470,15 

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 663 142,26 

5 8. ALCÍM 

5 8 0 Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek  – Címzett 
bevétel  p.m. p.m. 0,—  

5 8 1 Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett 
bevétel  p.m. p.m. 56 683,86 

5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 56 683,86 

5 9. ALCÍM 

5 9 0 Az igazgatásból származó egyéb bevételek  p.m. p.m. 0,—  

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 0,—  

5. cím – Összesen p.m. p.m. 859 222,27  
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5. CÍM 

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK  

5 0 0 Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek  

5 0 0 0 Járművek értékesítéséből származó bevételek  – Címzett bevétel 

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 500,—  

Megjegyzések  

E jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből és értékbeszámításából származó bevételeket 
foglalja magában. Ugyancsak tartalmazza a lecserélt vagy leselejtezett gépjárművek értékesítéséből származó 
bevételeket, miután könyv szerinti értéküket nullára leírták. 

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték. 

5 0 0 1 Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek  – Címzett bevétel 

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 138 896,15  

Megjegyzések  

E jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem jármű ingó vagyon értékesítéséből és értékbeszámításából származó 
bevételeket foglalja magában. 

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték.  

5 0 2 Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek  – Címzett bevétel  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték. 
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5 1. ALCÍM — BÉRLETI DÍJAKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL  

5 1 1 Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek, illetve a bérleti díjak visszatérítése  

5 1 1 0 Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek  – Címzett bevétel 

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték. 

5 1 1 1 A bérleti díjak visszatérítése – Címzett bevétel 

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték.  

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT  

5 2 0 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételeket, valamint a banki és egyéb 
kamatot foglalja magában.  

5 2 2 Előfinanszírozásból származó kamatjövedelmek 

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  
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5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK  

5 5 0 Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, 
beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat  – 
Címzett bevétel  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték.  

5 5 1 Egyéb személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett 
bevétel  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték.  

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK  

5 7 0 Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek  – Címzett bevétel  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 99 672,11  

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték.  

5 7 1 Meghatározott rendeltetésű bevételek, így az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból 
származó bevétel, köztük az egyes intézmények meghatározott rendeltetésű bevételei  – Címzett bevétel  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK  (folytatás)  

5 7 1 (folytatás) 

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték.  

5 7 3 Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések  – Címzett bevétel  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 563 470,15  

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték.  

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK  

5 8 0 Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek  – Címzett bevétel  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték.  

5 8 1 Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek  – Címzett bevétel  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 56 683,86  

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további 
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti 
kiadásokat fedezték. 
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5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK  

5 9 0 Az igazgatásból származó egyéb bevételek  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

Ez a jogcímcsoport az igazgatási műveletekből származó egyéb bevételeket foglalja magában. 
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9. CÍM 

EGYÉB BEVÉTELEK 

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK  

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi 

költségvetési év 
2018. évi 

költségvetési év 
2017. évi 

költségvetési év 
% 2017–2019 

9 0. ALCÍM 

9 0 0 Egyéb bevételek  p.m. p.m. 0,—  

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 0,—  

9. cím – Összesen p.m. p.m. 0,—  

MINDÖSSZESEN 55 883 214 55 505 000 51 628 771,43 92,39  

2018.6.21. HU IV/412019. évi költségvetés-tervezet 
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9. CÍM 

EGYÉB BEVÉTELEK 

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK 

9 0 0 Egyéb bevételek  

2019. évi költségvetési év 2018. évi költségvetési év 2017. évi költségvetési év 

p.m. p.m. 0,—  
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KIADÁSOK 

Az előirányzatok (2019 és 2018) és az egyenleg (2017) általános összegzése 

Cím 
Alcím 

Megnevezés 2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés  

1 AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ 
SZEMÉLYEK  

1 0 AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 37 045 750 34 608 700 31 453 258,20 

1 2 TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 261 697 000 254 579 000 238 553 826,79 

1 4 EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁL- 
TATÁSOK 25 609 000 23 740 000 22 355 827,78 

1 6 AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ 
SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 6 445 500 6 236 500 5 804 139,89  

1. cím – Összesen 330 797 250 319 164 200 298 167 052,66 

2 INGATLANOK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS 
EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK  

2 0 INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 65 473 000 64 492 389 69 901 602,41 

2 1 ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: 
BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS 28 350 359 21 670 000 21 248 913,22 

2 3 FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 121 000 1 377 500 1 817 834,44 

2 5 MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 522 000 522 000 424 523,86 

2 7 INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, 
ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS 2 700 000 2 740 000 2 485 068,84  

2. cím – Összesen 99 166 359 90 801 889 95 877 942,77 

3 AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT 
KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN 
FELMERÜLŐ KIADÁSOK  

3 7 EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KIADÁSAI 59 000 59 000 50 589,62  

3. cím – Összesen 59 000 59 000 50 589,62 

10 EGYÉB KÖLTSÉGEK  

10 0 ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK p.m. p.m. 0,—  

10 1 RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP p.m. p.m. 0,—  

10. cím – Összesen p.m. p.m. 0,—  

MINDÖSSZESEN 430 022 609 410 025 089 394 095 585,05  

2018.6.21. HU IV/432019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

1. CÍM 

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK 

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 
1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi 

előirányzatok 
2018. évi 

előirányzatok 2017. évi teljesítés % 2017–2019 

1 0. ALCÍM 

1 0 0 Díjazás és egyéb jogosultságok  

1 0 0 0 DÍjazás és támogatások 

Nem differenciált előirányzatok 30 461 000 29 748 000 28 200 574,96 92,58 

1 0 0 2 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás 
megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 

Nem differenciált előirányzatok 2 042 000 1 287 600 422 000,—  20,67  

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen 32 503 000 31 035 600 28 622 574,96 88,06  

1 0 2 Ideiglenes támogatások  

Nem differenciált előirányzatok 3 741 000 2 691 600 2 245 348,91 60,02  

1 0 4 Kiküldetések  

Nem differenciált előirányzatok 299 750 342 000 342 000,—  114,10  

1 0 6 Képzés  

Nem differenciált előirányzatok 502 000 539 500 243 334,33 48,47  

1 0 9 Előzetes előirányzat  

Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0,—  

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN 37 045 750 34 608 700 31 453 258,20 84,90 

1 2. ALCÍM 

1 2 0 Díjazás és egyéb jogosultságok  

1 2 0 0 Díjazás és támogatások 

Nem differenciált előirányzatok 258 498 000 251 616 000 235 418 098,15 91,07 

1 2 0 2 Fizetett túlóra 

Nem differenciált előirányzatok 710 000 701 200 658 515,09 92,75 

1 2 0 4 A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony 
megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 

Nem differenciált előirányzatok 2 259 000 2 031 800 2 477 213,55 109,66  

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen 261 467 000 254 349 000 238 553 826,79 91,24  

1 2 2 Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor  

1 2 2 0 A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó 
juttatások 

Nem differenciált előirányzatok 230 000 230 000 0,— 0 

IV/44 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK  (folytatás) 
1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 
1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi 

előirányzatok 
2018. évi 

előirányzatok 2017. évi teljesítés % 2017–2019  

1 2 2 (folytatás) 

1 2 2 2 Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint 
különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkal- 
mazottak részére 

Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0,—  

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen 230 000 230 000 0,— 0  

1 2 9 Előzetes előirányzat  

Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0,—  

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN 261 697 000 254 579 000 238 553 826,79 91,16 

1 4. ALCÍM 

1 4 0 Egyéb alkalmazottak és külső személyzet  

1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak 

Nem differenciált előirányzatok 8 231 000 7 988 200 7 239 808,33 87,96 

1 4 0 4 Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok 

Nem differenciált előirányzatok 1 445 000 895 300 808 000,—  55,92 

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások 

Nem differenciált előirányzatok 234 000 245 000 217 588,—  92,99 

1 4 0 6 Külső nyelvi szolgáltatások 

Nem differenciált előirányzatok 15 699 000 14 611 500 14 090 431,45 89,75  

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen 25 609 000 23 740 000 22 355 827,78 87,30  

1 4 9 Előzetes előirányzat  

Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0,—  

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN 25 609 000 23 740 000 22 355 827,78 87,30 

1 6. ALCÍM 

1 6 1 A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások  

1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei 

Nem differenciált előirányzatok 180 500 180 500 140 591,42 77,89 

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés 

Nem differenciált előirányzatok 1 659 500 1 739 500 1 457 644,07 87,84  

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen 1 840 000 1 920 000 1 598 235,49 86,86  

1 6 2 Kiküldetések  

Nem differenciált előirányzatok 498 500 498 500 391 500,—  78,54  

1 6 3 Az intézmény személyi állományára vonatkozó kiadások  

1 6 3 0 Szociális ellátás 

Nem differenciált előirányzatok 20 000 20 000 13 000,—  65,00 

2018.6.21. HU IV/452019. évi költségvetés-tervezet 
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1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK  
(folytatás)  

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi 

előirányzatok 
2018. évi 

előirányzatok 2017. évi teljesítés % 2017–2019  

1 6 3 (folytatás) 

1 6 3 2 A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb 
szociális kiadások 

Nem differenciált előirányzatok 308 500 350 000 264 126,63 85,62  

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen 328 500 370 000 277 126,63 84,36  

1 6 5 Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel 
kapcsolatos tevékenységek  

1 6 5 0 Orvosi szolgálat 

Nem differenciált előirányzatok 205 000 212 000 172 334,34 84,07 

1 6 5 2 Éttermek és munkahelyi étkezdék 

Nem differenciált előirányzatok 137 000 88 000 87 443,43 63,83 

1 6 5 4 Többcélú gyermekfelügyeleti központ 

Nem differenciált előirányzatok 3 260 000 2 990 000 3 135 000,—  96,17 

1 6 5 5 A PMO-nak az Európai Unió Bírósága személyzetét érintő 
ügyek kezelésével kapcsolatos kiadásai 

Nem differenciált előirányzatok 118 000 118 000 86 500,—  73,31 

1 6 5 6 Európai Iskolák 

Nem differenciált előirányzatok 58 500 40 000 56 000,—  95,73  

1 6 5. jogcímcsoport – Összesen 3 778 500 3 448 000 3 537 277,77 93,62 

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN 6 445 500 6 236 500 5 804 139,89 90,05  

1. cím – Összesen 330 797 250 319 164 200 298 167 052,66 90,14  

IV/46 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 
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1. CÍM 

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK 

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 

1 0 0 Díjazás és egyéb jogosultságok  

1 0 0 0 DÍjazás és támogatások 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

30 461 000 29 748 000 28 200 574,96  

Megjegyzések  

Az említett előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál az intézmény tagjai részére:  

—  alapilletmények,  

— lakhatási támogatások, 

— családi támogatások, úgymint a háztartási támogatás, az eltartott gyermek után nyújtott támogatás és az 
iskoláztatási támogatás, 

—  reprezentációs és szolgáltatási támogatások,  

—  munkáltatói hozzájárulás (0,87 %) a baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz, munkáltatói hozzá- 
járulás (3,4 %) a betegségbiztosításhoz,  

—  szülési támogatás, 

—  az intézmény tagjának halála esetén fizetendő támogatások,  

—  az alapilletményekre, lakhatási támogatásra, a családi támogatásokra, az intézmény tagjait megillető 
járandóságok egy részének külföldre utalására (az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata VII. 
melléklete 17. cikkének megfelelő alkalmazása mellett) alkalmazandó súlyozási tényezők.  

Jogalap  

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, 
valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 
67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 3., 4., 4a., 11. és 14. cikke. 

A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, 2016. február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi 
rendelet (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.). 

1 0 0 2 A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

2 042 000 1 287 600 422 000,—  

2018.6.21. HU IV/472019. évi költségvetés-tervezet 
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1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)  

1 0 0 (folytatás) 

1 0 0 2 (folytatás) 

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál: 

—  az intézmény tagjainak (ideértve a családtagokat is) hivatalba lépésével és megbízatásuk megszűnésével 
kapcsolatos utazási költségek, 

—  az intézmény tagjainak a hivatalba lépésükkor vagy távozásukkor fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési 
támogatás, 

—  az intézmény tagjainak a hivatalba lépésükkor vagy távozásukkor fizetendő költözési költségtérítés.  

Jogalap  

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, 
valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 
67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke. 

A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, 2016. február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi 
rendelet (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.). 

1 0 2 Ideiglenes támogatások  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

3 741 000 2 691 600 2 245 348,91  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az intézmény volt tagjai ideiglenes támogatásainak, családi támogatásának, valamint a lakóhelyük 
szerinti országra alkalmazandó súlyozási tényezőknek a fedezésére szolgál.  

Jogalap  

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, 
valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 
67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke. 

A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, 2016. február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi 
rendelet (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.). 

IV/48 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
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1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)  

1 0 4 Kiküldetések  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

299 750 342 000 342 000,—  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat utazási költségek, kiküldetési napidíjak és a kiküldetésen felmerült járulékos vagy rendkívüli 
kiadások fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

Jogalap  

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, 
valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 
67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke. 

A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, 2016. február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi 
rendelet (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.). 

1 0 6 Képzés  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

502 000 539 500 243 334,33  

Megjegyzések  

E jogcímcsoport előirányzatai az intézmény tagjainak nyelvtanfolyamokon vagy egyéb képzésen való részvételével 
kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak.  

1 0 9 Előzetes előirányzat  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

Ezen jogcímcsoport a díjazások költségvetési év során történő esetleges aktualizálása hatásainak fedezésére szolgál. 

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható 
fel a költségvetési rendeletnek megfelelően. 
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1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)  

1 0 9 (folytatás) 

Jogalap  

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).  

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK  

Megjegyzések  

Az ezen alcímben szereplő előirányzatokra 2,5 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.  

1 2 0 Díjazás és egyéb jogosultságok  

1 2 0 0 Díjazás és támogatások 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

258 498 000 251 616 000 235 418 098,15  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletménye,  

— családi támogatások a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára, beleértve a háztartási támogatást, az 
eltartott gyermek után nyújtott támogatást és az iskoláztatási támogatást,  

—  a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatása,  

—  az AST besorolási osztályban gyors- és gépíróként, távíróként, gépíróként, ügyvezető titkárként vagy osztá- 
lyvezető titkárként alkalmazott tisztviselők titkársági támogatása,  

—  munkáltatói hozzájárulás (az alapilletmény 3,4 %-a) a betegségbiztosításhoz; az alkalmazott hozzájárulása az 
alapilletmény 1,7 %-a, 

—  munkáltatói hozzájárulás a baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz (az alapilletmény 0,5%-a) és a 
szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása folytán felmerülő további költségek,  

—  az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása,  

—  az ideiglenes alkalmazottak számára a származási országukban való nyugdíjjogosultság létrehozását vagy 
fenntartását lehetővé tevő intézményi befizetések, 

IV/50 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=10&jj=26&type=L&nnn=298&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK  (folytatás)  

1 2 0 (folytatás) 

1 2 0 0 (folytatás)  

—  a szülési támogatás, valamint a tisztviselő halála esetén az elhunyt teljes díjazásának az elhalálozástól számított 
három hónapig való folyósítása, valamint a holttestnek az elhunyt származási országába való szállításával 
kapcsolatban felmerülő költségek, 

—  a tisztviselők, az ideiglenes alkalmazottak, valamint házastársuk és eltartottaik utazási költségei az éves 
szabadság során a foglalkoztatás helyétől a származási helyükre,  

—  a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető kompenzációs kifizetés, az 
ideiglenes alkalmazottat a szerződés intézmény általi felmondása esetén megillető juttatás, az ideiglenes 
alkalmazottá vagy tisztviselővé kinevezett kisegítő alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulásának visszatérítése,  

—  a tisztviselők és a kisegítő alkalmazottak díjazására és a túlórázásra alkalmazandó súlyozási tényezők hatása, 

—  lakhatási és utazási támogatások, 

—  átalányban megállapított, a munkakörrel kapcsolatos támogatások,  

—  átalányban megállapított helyi utazási támogatások,  

—  folyamatos vagy váltott műszakért vagy a munkahelyi és/vagy otthoni készenlétért fizetendő támogatások. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 64., 65., 66., 67. és 68. cikke, 
valamint VII. mellékletének I. szakasza, 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke, XIII. mellékletének 
18. cikke, 72. cikke, 73. cikke, VIII. mellékletének 15. cikke, 70., 74. és 75. cikke, VII. mellékletének 8. cikke és 
34. cikke. 

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 28a., 42., 47. és 
48. cikke. 

Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó betegségbiztosítási közös szabályzat és különösen annak 23. cikke. 

1 2 0 2 Fizetett túlóra 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

710 000 701 200 658 515,09  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat a tisztviselők, illetve kisegítő alkalmazottak, valamint helyi alkalmazottak által teljesített túlórákért 
kifizetett átalányösszegű juttatás és órabér fedezésére szolgál, amennyiben ezek nem részesültek a meghatározott 
módon kompenzációs szabadságban. 

2018.6.21. HU IV/512019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK  (folytatás)  

1 2 0 (folytatás) 

1 2 0 2 (folytatás) 

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. 

1 2 0 4 A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

2 259 000 2 031 800 2 477 213,55  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  az alkalmazottaknak (a családtagokat is beleértve) a szolgálatba lépéskor, illetve a szolgálati jogviszony 
megszűnésekor fizetendő utazási költségek,  

—  a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszony megszűnése következtében lakóhelyet változtatni kényszerülő 
alkalmazottak beilleszkedési, illetve újrabeilleszkedési költségei,  

—  a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszony megszűnése következtében lakóhelyet változtatni kényszerülő 
alkalmazottak költözési költségei, 

—  azon alkalmazottak napidíja, akik igazolni tudják, hogy szolgálatba lépésük következtében lakhelyváltoztatásra 
kényszerültek. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. 
mellékletének 5., 6., 7., 9. és 10. cikke.  

1 2 2 Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor 

1 2 2 0 A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

230 000 230 000 0,—  

IV/52 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK  (folytatás)  

1 2 2 (folytatás) 

1 2 2 0 (folytatás) 

Megjegyzések  

Ezen előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik az intézményen belüli létszámleépítés 
keretén belül kerültek tartalékállományba, illetve AD 16-os, AD 15-ös vagy AD 14-es besorolási fokozatban 
voltak, és szolgálati érdekből került sor nyugdíjazásukra, valamint akiket az intézményeken belül új kompetenciák 
megszerzéséhez kapcsolódó szervezeti okokból a szolgálat érdekében küldtek szabadságra. 

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 42c. és 50. cikke, valamint 
IV. melléklete. 

1 2 2 2 Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes 
alkalmazottak részére 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  a személyzeti szabályzat vagy más rendeletek alapján fizetendő juttatások,  

—  a juttatásokra jogosultak betegségbiztosításához való munkáltatói hozzájárulás, és 

—  a különböző juttatások esetén alkalmazandó korrekciós tényezők hatása. 

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. 

1 2 9 Előzetes előirányzat  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

Ezen jogcímcsoport a díjazások költségvetési év során történő esetleges aktualizálása hatásainak fedezésére szolgál. 

2018.6.21. HU IV/532019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK  (folytatás)  

1 2 9 (folytatás)  

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő címso- 
rokhoz való átcsoportosítás után használható fel. 

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke. 

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).  

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK  

1 4 0 Egyéb alkalmazottak és külső személyzet  

1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

8 231 000 7 988 200 7 239 808,33  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  a kisegítő alkalmazottak, a kisegítő állományban levő tolmácsok, a helyi alkalmazottak és a kisegítő állom- 
ányban levő fordítók illetménye és a szociális biztonsági ellátásaikhoz nyújtott munkáltatói hozzájárulás, 

—  a szaktanácsadók díjai és költségei, beleértve az intézményi orvos díját is, 

—  a szerződéses alkalmazottak esetleges felvételével járó költségek. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

Jogalap  

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, nevezetesen annak 4. cikke és V. címe, 
valamint 5. cikke és VI. címe. 

1 4 0 4 Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

1 445 000 895 300 808 000,—  

IV/54 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=10&jj=26&type=L&nnn=298&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK  (folytatás)  

1 4 0 (folytatás) 

1 4 0 4 (folytatás) 

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  az Európai Unió Bírósága szervezeti egységeibe kihelyezett tagállami tisztviselőkkel vagy egyéb nemzeti 
szakértőkkel kapcsolatos költségek, 

—  financiranje stipendija koje se dodjeljuju stažistima, zdravstvenog osiguranja za vrijeme staža i sudjelovanje u 
putnim troškovima, 

—  naknadu dodatnih troškova koji nastanu dužnosnicima zbog upućivanja na rad izvan institucije. 

1 4 0 5 Egyéb külső szolgáltatások 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

234 000 245 000 217 588,—  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat a külső alkalmazottakkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál, amennyiben az adott tevéke- 
nységet az intézmény alkalmazottai nem tudják elvégezni. 

1 4 0 6 Külső nyelvi szolgáltatások 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

15 699 000 14 611 500 14 090 431,45  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által a nyelvekkel kapcsolatos intézményközi 
együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedésekkel járó költségek,  

—  a Bizottság Tolmácsolási Főigazgatósága szabadúszó tolmácsainak kifizetése,  

—  a szerződéses konferenciatolmácsok díjazása,  

—  a szerződéses és eseti konferenciaszervezési szolgáltatások díja, 

2018.6.21. HU IV/552019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK  (folytatás)  

1 4 0 (folytatás) 

1 4 0 6 (folytatás)  

—  a szövegek javításával kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások, különös tekintettel a szabadúszó korrektorok díjára, 
biztosítási, utazási és tartózkodási és kiküldetési költségeire, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív 
költségekre, 

—  a fordítószolgálat által külső megbízottaknak kiadott gépírási és egyéb feladatokkal, valamint a szabadúszó vagy 
ideiglenes fordítók szolgáltatásaival kapcsolatos költségek. 

Az Európai Unió Bíróságának törekednie kell arra, hogy intézményközi megállapodás keretében együttműködjön a 
többi intézménnyel annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az eljárási dokumentumok lefordítására irányuló 
erőfeszítések szükségtelen megkettőzését, ezáltal további megtakarításokat eszközölve az Unió általános költség- 
vetése számára.  

1 4 9 Előzetes előirányzat  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

Ezen jogcímcsoport a díjazások költségvetési év során történő esetleges aktualizálása hatásainak fedezésére szolgál. 

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő jogcímcsoportokhoz 
vagy jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel a költségvetési rendeletnek megfelelően.  

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. 
melléklete. 

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).  

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK  

1 6 1 A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások  

1 6 1 0 A munkaerő-felvétel egyéb költségei 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

180 500 180 500 140 591,42 

IV/56 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2012&mm=10&jj=26&type=L&nnn=298&pppp=0001&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


 

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK  (folytatás)  

1 6 1 (folytatás) 

1 6 1 0 (folytatás) 

Megjegyzések  

Ezen előirányzat a közvetlenül az Európai Unió Bírósága által szervezett személyzeti kiválasztási eljárások 
szervezési költségeinek, valamint a pályázók utazásával és orvosi vizsgálatával kapcsolatos kiadásoknak a 
fedezésére szolgál. 

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő 
egyeztetést követően felhasználható az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

1 6 1 2 Szakmai továbbképzés 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

1 659 500 1 739 500 1 457 644,07  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések és átképzések költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az intéz- 
ményközi alapon működő nyelvoktatást is. 

Fedezi továbbá az oktatási és technikai eszközökkel kapcsolatos költségeket. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. 

1 6 2 Kiküldetések  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

498 500 498 500 391 500,—  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy 
rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2018.6.21. HU IV/572019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK  (folytatás)  

1 6 2 (folytatás) 

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke. 

1 6 3 Az intézmény személyi állományára vonatkozó kiadások  

1 6 3 0 Szociális ellátás 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

20 000 20 000 13 000,—  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések költségeinek 
fedezésére szolgál. 

A fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi fogyatékkal élő személyek támogatására szolgál: 

—  aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,  

—  aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,  

—  valamennyi, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata szerinti eltartott gyermek. 

A lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után ez az 
előirányzat lehetővé teszi a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt, 
nem egészségügyi jellegű kiadások megtérítését a költségvetési kereteken belül.  

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke. 

1 6 3 2 A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális kiadások 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

308 500 350 000 264 126,63  

Megjegyzések  

Ezen előirányzat célja: 

—  a különböző állampolgárságú alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok előmozdítására tett kezdeményezések 
ösztönzése és támogatása, a személyzet klubjainak, valamint sport- és kulturális egyesületeinek nyújtott 
támogatások útján, 

—  az alkalmazottak és családjuk számára nyújtott egyéb juttatások és támogatások fedezése. 

IV/58 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK  (folytatás)  

1 6 3 (folytatás) 

1 6 3 2 (folytatás)  

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

1 6 5 Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek  

1 6 5 0 Orvosi szolgálat 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

205 000 212 000 172 334,34  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat valamennyi tisztviselő éves orvosi felülvizsgálata költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az 
ennek keretében szükségesnek ítélt orvosi vizsgálatok és a beteggondozó költségeit is. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

Jogalap  

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 
8. cikke. 

1 6 5 2 Éttermek és munkahelyi étkezdék 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

137 000 88 000 87 443,43  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat fedezi az étterem és a kávézó eszközeinek beszerzését, valamint üzemeltetési költségeik egy részét. 

Fedezi továbbá az éttermi és étkezdei felszerelések átalakításának és cseréjének költségeit is. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

1 6 5 4 Többcélú gyermekfelügyeleti központ 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

3 260 000 2 990 000 3 135 000,—  

2018.6.21. HU IV/592019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK  (folytatás)  

1 6 5 (folytatás) 

1 6 5 4 (folytatás) 

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az Európai Unió Bírósága által a luxembourgi többcélú gyermekfelügyeleti központ és tanulmányi 
központ részére fizetett munkáltatói hozzájárulás fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

1 6 5 5 A PMO-nak az Európai Unió Bírósága személyzetét érintő ügyek kezelésével kapcsolatos kiadásai 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

118 000 118 000 86 500,—  

Megjegyzések  

Ezen előirányzat a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) és az Európai Unió Bírósága között 
létrejött szolgáltatási megállapodások alapján felmerülő kiadások fedezésére szolgál. 

1 6 5 6 Európai Iskolák 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

58 500 40 000 56 000,—  

Megjegyzések  

Ezen előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz az Európai Unió 
Bírósága által adott hozzájárulás fedezésére vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú 
európai iskolákhoz a Bizottság által az Európai Unió Bírósága nevében adott hozzájárulásnak a Bizottsággal kötött 
szolgáltatási megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. Az Európai Unió Bíróságának a személyzeti 
szabályzat hatálya alá tartozó állománya említett iskolákba beíratott gyermekeivel kapcsolatos költségeket fedezi. 

IV/60 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2. CÍM 

INGATLANOK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 

2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK  

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi 

előirányzatok 
2018. évi 

előirányzatok 2017. évi teljesítés % 2017–2019 

2 0. ALCÍM 

2 0 0 Ingatlanok  

2 0 0 0 Bérleti díjak 

Nem differenciált előirányzatok 7 034 000 9 762 000 9 027 527,19 128,34 

2 0 0 1 Lízingdíjak 

Nem differenciált előirányzatok 35 432 000 33 838 389 39 569 496,66 111,68 

2 0 0 3 Ingatlanbeszerzések 

Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0,—  

2 0 0 5 Ingatlanépítés 

Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0,—  

2 0 0 7 A helyiségek berendezése 

Nem differenciált előirányzatok 1 729 000 1 112 000 3 296 097,79 190,64 

2 0 0 8 Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és 
műszaki segítségnyújtás 

Nem differenciált előirányzatok 1 508 000 1 496 000 1 282 846,62 85,07  

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen 45 703 000 46 208 389 53 175 968,26 116,35  

2 0 2 Ingatlanokkal kapcsolatos költségek  

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás 

Nem differenciált előirányzatok 9 040 000 7 896 000 7 392 338,22 81,77 

2 0 2 4 Energiafogyasztás 

Nem differenciált előirányzatok 2 822 000 2 518 000 2 076 747,05 73,59 

2 0 2 6 Az ingatlanok biztonsága és őrzése 

Nem differenciált előirányzatok 7 522 000 7 520 000 6 895 419,49 91,67 

2 0 2 8 Biztosítások 

Nem differenciált előirányzatok 135 000 137 000 101 979,86 75,54 

2 0 2 9 Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások 

Nem differenciált előirányzatok 251 000 213 000 259 149,53 103,25  

2 0 2. jogcímcsoport  – Összesen 19 770 000 18 284 000 16 725 634,15 84,60 

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN 65 473 000 64 492 389 69 901 602,41 106,76 

2018.6.21. HU IV/612019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS 
2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 
2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK  

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi 

előirányzatok 
2018. évi 

előirányzatok 2017. évi teljesítés % 2017–2019 

2 1. ALCÍM 

2 1 0 Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, 
működési költségek és szolgáltatások  

2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és 
karbantartása 

Nem differenciált előirányzatok 9 891 859 7 125 500 6 734 641,23 68,08 

2 1 0 2 A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és 
karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások 

Nem differenciált előirányzatok 13 230 000 11 680 000 11 850 023,92 89,57 

2 1 0 3 Távközlés 

Nem differenciált előirányzatok 300 000 400 000 281 727,23 93,91  

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen 23 421 859 19 205 500 18 866 392,38 80,55  

2 1 2 Bútorok  

Nem differenciált előirányzatok 2 844 500 629 500 498 771,09 17,53  

2 1 4 Műszaki berendezések és felszerelések  

Nem differenciált előirányzatok 785 000 303 000 344 456,97 43,88  

2 1 6 Járművek  

Nem differenciált előirányzatok 1 299 000 1 532 000 1 539 292,78 118,50 

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN 28 350 359 21 670 000 21 248 913,22 74,95 

2 3. ALCÍM 

2 3 0 Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök  

Nem differenciált előirányzatok 660 000 660 000 477 195,82 72,30  

2 3 1 Pénzügyi költségek  

Nem differenciált előirányzatok 15 000 20 000 6 000,—  40,00  

2 3 2 Jogi költségek és kártérítések  

Nem differenciált előirányzatok 20 000 130 000 850 000,—  4 250,00 

2 3 6 Postai költségek  

Nem differenciált előirányzatok 127 000 144 000 121 000,—  95,28  

2 3 8 Egyéb adminisztratív költségek  

Nem differenciált előirányzatok 1 299 000 423 500 363 638,62 27,99 

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN 2 121 000 1 377 500 1 817 834,44 85,71 

2 5. ALCÍM 

2 5 2 Fogadási és reprezentációs költségek  

Nem differenciált előirányzatok 142 000 142 000 139 957,64 98,56 

IV/62 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK  (folytatás) 
2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS 

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi 

előirányzatok 
2018. évi 

előirányzatok 2017. évi teljesítés % 2017–2019  

2 5 4 Értekezletek, kongresszusok, konferenciák és látogatások  

Nem differenciált előirányzatok 380 000 380 000 284 566,22 74,89 

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN 522 000 522 000 424 523,86 81,33 

2 7. ALCÍM 

2 7 0 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések  

Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0,—  

2 7 2 Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással 
kapcsolatos kiadások  

Nem differenciált előirányzatok 1 920 000 1 971 000 1 523 245,53 79,34  

2 7 4 Információk előállítása és terjesztése  

2 7 4 0 Hivatalos Lap 

Nem differenciált előirányzatok 150 000 150 000 331 433,57 220,96 

2 7 4 1 Általános jellegű kiadványok 

Nem differenciált előirányzatok 455 000 430 000 514 350,28 113,04 

2 7 4 2 Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások 

Nem differenciált előirányzatok 175 000 189 000 116 039,46 66,31  

2 7 4. jogcímcsoport – Összesen 780 000 769 000 961 823,31 123,31 

2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN 2 700 000 2 740 000 2 485 068,84 92,04  

2. cím – Összesen 99 166 359 90 801 889 95 877 942,77 96,68  

2018.6.21. HU IV/632019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2. CÍM 

INGATLANOK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 

2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK  

2 0 0 Ingatlanok  

2 0 0 0 Bérleti díjak 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

7 034 000 9 762 000 9 027 527,19  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2 0 0 1 Lízingdíjak 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

35 432 000 33 838 389 39 569 496,66  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat a lízingszerződéssel érintett épületek díjának fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2 0 0 3 Ingatlanbeszerzések 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

p.m. p.m. 0,—  

2 0 0 5 Ingatlanépítés 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

p.m. p.m. 0,—  

Megjegyzések  

Ez a jogcím az ingatlanberuházásokra vonatkozó esetleges előirányzatok feltüntetésére szolgál. 

2 0 0 7 A helyiségek berendezése 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

1 729 000 1 112 000 3 296 097,79 

IV/64 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)  

2 0 0 (folytatás) 

2 0 0 7 (folytatás) 

Megjegyzések  

Ezen előirányzat célja: 

—  az általános karbantartáshoz szükséges munkálatok kivitelezésének fedezése, így különösen a falak emelése, 
függönyök felszerelése, kábelezés, festés, tapétázás, padlócsiszolás, álmennyezetek és műszaki berendezések 
beszerelése, 

—  a műszaki rajzok és a felügyelet költségeinek fedezése. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2 0 0 8 Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki segítségnyújtás 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

1 508 000 1 496 000 1 282 846,62  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat a nagyléptékű ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet 
kiadásainak fedezésére szolgál.  

2 0 2 Ingatlanokkal kapcsolatos költségek  

2 0 2 2 Takarítás és karbantartás 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

9 040 000 7 896 000 7 392 338,22  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek helyiségeinek és technikai berendezéseinek a jelenlegi 
szerződések szerinti takarításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, illetve az általános karbantartáshoz 
(kifestés, javítások stb.) szükséges munkával és anyagokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2 0 2 4 Energiafogyasztás 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

2 822 000 2 518 000 2 076 747,05 

2018.6.21. HU IV/652019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK  (folytatás)  

2 0 2 (folytatás) 

2 0 2 4 (folytatás) 

Megjegyzések  

Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtőolaj-felhasználás fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 120 000 EUR. 

2 0 2 6 Az ingatlanok biztonsága és őrzése 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

7 522 000 7 520 000 6 895 419,49  

Megjegyzések  

Ezen előirányzat alapvetően az intézmény által használt épületek biztonsági költségeinek fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2 0 2 8 Biztosítások 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

135 000 137 000 101 979,86  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az intézmény által használt épületekre vonatkozó biztosítási díjak fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2 0 2 9 Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

251 000 213 000 259 149,53  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről az ebben az 
alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, különösen az útadók, a szennyvízelvezetés, a 
szemétszállítás, jelzőberendezések stb. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

IV/66 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS  

2 1 0 Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások  

2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

9 891 859 7 125 500 6 734 641,23  

Megjegyzések  

Ezen előirányzat minden informatikai, irodatechnikai és távközlési felszerelés és berendezés (köztük a telefaxok, 
videokonferencia és multimédiás eszközök), valamint tolmácsberendezések, úgymint szimultántolmácsoláshoz 
szükséges fülkék, fejhallgatók, fejhallgató tokok beszerzésének, lecserélésének, bérletének, javításának és karbant- 
artásának fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2 1 0 2 A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

13 230 000 11 680 000 11 850 023,92  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az informatikai analitikai és programozási munkák fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2 1 0 3 Távközlés 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

300 000 400 000 281 727,23  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat a távközléssel kapcsolatos minden kiadás fedezésére szolgál, úgymint a telefon-előfizetések és a 
hívásköltségek (vezetékes és mobil). 

Fedezi továbbá az adatátviteli hálózattal kapcsolatos kiadásokat. 

Iznos primitaka namijenjenih sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 40 000 eura.  

2 1 2 Bútorok  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

2 844 500 629 500 498 771,09 

2018.6.21. HU IV/672019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)  

2 1 2 (folytatás) 

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  az új bútorok beszerzése, 

—  a legalább tizenöt éves bútorok egy részének, valamint a javíthatatlan bútoroknak a cseréje,  

—  a bútorok bérlete, 

—  a bútorok karbantartása, használata és javítása. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

2 1 4 Műszaki berendezések és felszerelések  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

785 000 303 000 344 456,97  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  a műszaki felszerelések beszerzése, 

—  a műszaki felszerelések cseréje, különös tekintettel az audiovizuális, archiváló- és könyvtári berendezésekre, 
valamint az épület-karbantartó irodák különféle szerszámaira és a reprográfiai, közvetítő- és postázóberendezé- 
sekre, 

—  a távközlési berendezések és felszerelések bérlete,  

—  az e jogcímcsoportban felsorolt berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségei. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

2 1 6 Járművek  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

1 299 000 1 532 000 1 539 292,78 

IV/68 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS  (folytatás)  

2 1 6 (folytatás) 

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  a járművek beszerzése, 

—  azon járművek cseréje, amelyek 120 000 km-en felül a legtöbb km-t tették meg,  

—  a bérelt gépkocsik bérleti díja és üzemeltetési költségei,  

—  a szolgálati gépkocsikkal kapcsolatos karbantartási, javítási, szerviz-, parkolási, úthasználati és biztosítási 
költségek. 

Iznos primitaka namijenjenih sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 32 000 eura.  

2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 

2 3 0 Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

660 000 660 000 477 195,82  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbi irodaszerek és irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál: 

—  fénymásolópapír, fénymásolatok és reprográfiai díjak,  

— papír és írószerek, 

— irodai eszközök a sokszorosítóműhely részére,  

— irodai eszközök a postázószolgálat részére,  

—  eszközök a hangrögzítéshez,  

— nyomtatványok és formanyomtatványok,  

— felszerelések informatikai és irodatechnikai eszközökhöz,  

— a leltárban tételesen fel nem sorolt egyéb írószerek és eszközök. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 2 000 EUR. 

2018.6.21. HU IV/692019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK  (folytatás)  

2 3 1 Pénzügyi költségek  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

15 000 20 000 6 000,—  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, fedezetlen számla esetén fizetendő összeg és egyéb költségek) és egyéb 
pénzügyi költségek fedezésére szolgál. 

Az intézmény által kapott banki kamatot a bevételek között tartják nyilván.  

2 3 2 Jogi költségek és kártérítések  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

20 000 130 000 850 000,—  

Megjegyzések  

Ezen előirányzat többek között az intézmény által igénybe vett szakmai szolgáltatások ellenértékeként vagy az azon 
költségek megfizetése címén az intézmény által fizetendő ügyvédi tiszteletdíjak fedezésére szolgál, amelyeket 
bírósági határozatok teljesítése érdekében kell viselnie, továbbá a megfizetendő kártérítések és kamatok fedezésére 
szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

2 3 6 Postai költségek  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

127 000 144 000 121 000,—  

Megjegyzések  

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

2 3 8 Egyéb adminisztratív költségek  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

1 299 000 423 500 363 638,62  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  az egyéb biztosításokkal kapcsolatos költségek (különösen a felelősségbiztosítás, lopás elleni, szövegkezelő 
felszerelésekhez kapcsolódó és elektronikus kockázatok elleni biztosítások), 

IV/70 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK  (folytatás)  

2 3 8 (folytatás) 

—  a bírák talárjainak, a hivatalsegédek és sofőrök egyenruháinak, a sokszorosító- és karbantartó személyzet 
munkaruhájának vásárlásával, karbantartásával és tisztításával kapcsolatos költségek,  

—  a belső megbeszélésekkel kapcsolatos különböző költségek,  

—  különböző felszerelések, bútorok és irodai eszközök költöztetési és rakodási költségei,  

—  harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások,  

— az előző sorokban nem említett egyéb működési költségek. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK  

2 5 2 Fogadási és reprezentációs költségek  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

142 000 142 000 139 957,64  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel járó költségek, valamint a személyzet tagjai 
fogadási és reprezentációs költségeinek fedezésére szolgál.  

2 5 4 Értekezletek, kongresszusok, konferenciák és látogatások  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

380 000 380 000 284 566,22  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat elsősorban az igazságügy-miniszterek közreműködésével az intézmény székhelyén a tagállamok 
bírái és más jogászai számára rendezett szemináriumok és más képzések költségeinek fedezésére szolgál. 

Az intézmény és a nemzeti bíróságok uniós joggal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának fejlesztése megköveteli 
szakmai konferenciák rendezését a nemzeti legfelsőbb bíróságok bíráinak és az uniós jog szakértőinek részvételével. 

Ez az előirányzat a rendezési költségek fedezésére szolgál, beleértve a résztvevők utazási és tartózkodási költségeit 
is. 

2018.6.21. HU IV/712019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK  (folytatás)  

2 5 4 (folytatás)  

Végül ezen előirányzat szolgál a nem jogász, főleg diákokból álló látogatócsoportok látogatásainak támogatására. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS  

2 7 0 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

p.m. p.m. 0,—  

2 7 2 Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

1 920 000 1 971 000 1 523 245,53  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 

—  a művek, dokumentumok és egyéb kiadványok beszerzése, valamint a meglevő kötetek naprakésszé tétele, 

— a jogi dokumentáció területén a digitalizált információ megvásárlása, illetve annak bevitelével kapcsolatos 
munka, 

—  a könyvtár felszerelése speciális berendezésekkel,  

—  újságok, nem szakirányú időszaki lapok és különböző folyóiratok előfizetési költségei,  

—  a hírügynökségi előfizetések költségei, 

—  a könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei,  

— egyes külső jogi adatbázisokhoz való hozzáférés költségei,  

— az Európai Unió levéltári anyagainak a firenzei Európai Egyetemi Intézetben történő elhelyezésével és 
tárolásával kapcsolatos költségeknek az Európai Unió Bíróságára eső része,  

—  a bírósági határozatok elemzésével kapcsolatos munkák és az adatbázisok feltöltése. 

IV/72 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS  (folytatás)  

2 7 2 (folytatás)  

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.  

2 7 4 Információk előállítása és terjesztése  

2 7 4 0 Hivatalos Lap 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

150 000 150 000 331 433,57  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat fedezi a hirdetményeknek az  Európai Unió Hivatalos Lapjában  való közzétételének költségeit. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2 7 4 1 Általános jellegű kiadványok 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

455 000 430 000 514 350,28  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat különösen az Európai Unió Bírósága Határozatainak Tára, valamint az uniós Esetjogi Gyűjtemény 
nyomtatási és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál. 

Ez az előirányzat szintén az Európai Unió Bíróságának éves jelentése és az Európai Unió Bíróságának egyéb, a 
látogatók rendelkezésére bocsátott tájékoztató füzetei kiadásának költségeit fedezi. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

2 7 4 2 Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

175 000 189 000 116 039,46  

Megjegyzések  

Ezen előirányzat az uniós jogról szóló, általános érdekű kiadványok vásárlásának és közzétételének, egyéb 
tájékoztatással/kommunikációval kapcsolatos kiadásoknak és a fényképezési költségeknek a fedezésére szolgál. 
Emellett az újságírókkal, a jogi folyóiratok szerkesztőivel, illetve harmadik országok kutatóival való találkozók 
szervezésének megkönnyítésére szolgál. 

A kapcsolódó költségek korábban a 2 5 6. jogcímcsoportban szerepeltek. 

2018.6.21. HU IV/732019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

3. CÍM 

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN 
FELMERÜLŐ KIADÁSOK 

3 7. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KIADÁSAI  

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi 

előirányzatok 
2018. évi 

előirányzatok 2017. évi teljesítés % 2017–2019 

3 7. ALCÍM 

3 7 1 Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai  

3 7 1 0 Jogi költségek 

Nem differenciált előirányzatok 59 000 59 000 50 589,62 85,75 

3 7 1 1 Az Euratom-Szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági 
bizottság 

Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0,—  

3 7 1. jogcímcsoport – Összesen 59 000 59 000 50 589,62 85,75 

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN 59 000 59 000 50 589,62 85,75  

3. cím – Összesen 59 000 59 000 50 589,62 85,75  

IV/74 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

3. CÍM 

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN 
FELMERÜLŐ KIADÁSOK 

3 7. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KIADÁSAI 

3 7 1 Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai  

3 7 1 0 Jogi költségek 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

59 000 59 000 50 589,62  

Megjegyzések  

Ez az előirányzat az igazságszolgáltatás rendes működésének biztosítása érdekében a költségmentesség, a tanúk és 
szakértők, a helyszíni szemle és a megkeresések, az ügyvédi, valamint az esetlegesen az intézményt terhelő egyéb 
költségek fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 

3 7 1 1 Az Euratom-Szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági bizottság 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

p.m. p.m. 0,—  

2018.6.21. HU IV/752019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

10. CÍM 

EGYÉB KÖLTSÉGEK 

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 
10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 

Jogcímcsoport 
Jogcím 

Megnevezés 
2019. évi 

előirányzatok 
2018. évi 

előirányzatok 2017. évi teljesítés % 2017–2019 

10 0. ALCÍM p.m. p.m. 0,—  

10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 0,—  

10 1. ALCÍM p.m. p.m. 0,—  

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 0,—  

10. cím – Összesen p.m. p.m. 0,—  

MINDÖSSZESEN 430 022 609 410 025 089 394 095 585,05 91,65  

IV/76 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



 

10. CÍM 

EGYÉB KÖLTSÉGEK 

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK  

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

p.m. p.m. 0,—  

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 

2019. évi előirányzatok 2018. évi előirányzatok 2017. évi teljesítés 

p.m. p.m. 0,—  

2018.6.21. HU IV/772019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA



SZEMÉLYZET 

IV. szakasz – Az Európai Unió Bírósága 

Tisztviselői besorolások és 
fokozatok 

2019 2018 

Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek 

AD 16 5 — 5 — 

AD 15 12 3 12 3 

AD 14 66 ( 1 ) 56 ( 2 ) 61 ( 3 ) 56 ( 3 ) 

AD 13 96 — 101 — 

AD 12 99 ( 4 ) 86 99 ( 5 ) 86 

AD 11 64 97 64 97 

AD 10 189 45 189 45 

AD 9 151 3 151 3 

AD 8 153 1 111 1 

AD 7 74 28 114 28 

AD 6 11 — 6 — 

AD 5 33 —  35 — 

Részösszeg AD 953 319 948 319 

AST 11 12 — 12 — 

AST 10 15 1 15 1 

AST 9 39 — 39 — 

AST 8 46 15 46 15 

AST 7 41 38 41 38 

AST 6 81 36 81 36 

AST 5 129 22 129 22 

AST 4 103 59 73 59 

AST 3 72 26 107 26 

AST 2 13 5 13 5 

AST 1 1 —  1 — 

Részösszeg AST 552 202 557 202 

AST/SC 6 — — — — 

AST/SC 5 — 3 — — 

AST/SC 4 — — — — 

AST/SC 3 — — — 3 

AST/SC 2 34 — 34 — 

AST/SC 1 — — — — 

Részösszeg AST/SC 34 3 34 ( 6 ) 3 ( 6 ) 

Összesen 1 539 (7) 524 1 539 ( 8 ) 524 

Mindösszesen 2 063 (9) 2 063 ( 10 ) 

( 1 ) Amelyből 1 AD 15 ad personam. 
( 2 ) Amelyből 1 AD 15 ad personam. 
( 3 ) Amelyből 1 AD 15 ad personam. 
( 4 ) Amelyből 1 AD 14 ad personam. 
( 5 ) Amelyből 1 AD 14 ad personam. 
( 6 ) Jelenleg az intézménynek nem áll módjában pontosan megbecsülni a szükséges álláshelyek számát. 
( 7 ) A Bíróság és a Törvényszék tagjai mellé kirendelt tisztviselők (6 AD12, 12 AD11, 20 AD10, 15 AD7, 11 AST6, 17 AST5, 21 AST4 és 8 AST3) számára 

fenntartott, előirányzat nélküli virtuális tartalék figyelmen kívül hagyásával. 
( 8 ) A Bíróság és a Törvényszék tagjai mellé kirendelt tisztviselők (6 AD12, 12 AD11, 20 AD10, 15 AD7, 11 AST6, 17 AST5, 21 AST4 és 8 AST3) számára 

fenntartott, előirányzat nélküli virtuális tartalék figyelmen kívül hagyásával. 
( 9 ) Részmunkaidős munka bizonyos álláshelyeken kompenzálható egyéb alkalmazottak felvételével az egyes tisztségcsoportokban így szabaddá váló álláshelyek 

keretén belül. 
( 10 ) Részmunkaidős munka bizonyos álláshelyeken kompenzálható egyéb alkalmazottak felvételével az egyes tisztségcsoportokban így szabaddá váló álláshelyek 

keretén belül.

IV/78 HU 2018.6.21.2019. évi költségvetés-tervezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
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