A Kecskeméti Törvényszék bírái, titkárai, fogalmazói felkészültek a jövő év
elején hatályba lépő polgári eljárásjogi kódex alkalmazására

Ahogyan Magyary Géza, a XX. század híres jogtudósa mondta „egy új polgári
perrendtartás elfogadása nemcsak szakmai, hanem kulturális esemény is.”
2018. január 1-jén lép hatályba a polgári eljárásjog jelenlegi rendszerét alapjaiban
megváltoztató törvény (új Pp.), amely a perhatékonyságot, az aktív bírói pervezetést
tartja szem előtt. Az új Pp. az eddigi bírói gyakorlatot és nemzetközi tapasztalatokat is
ötvözi a négy éves kodifikációs folyamat eredményeként, amely az ügyfélbarát, gyors,
hatékony és átlátható eljárást célozta.
Az új Pp. számos újítása közül az ügyfeleket talán leginkább érintő változás, hogy a
törvényszék hatáskörébe tartozó perekben szélesebb körben lesz kötelező a jogi
képviselet és bevezetésre kerül az osztott perszerkezet, azaz egy perfelvételi szak, ahol
a bíróság a peres eljárás kereteit tisztázza és rögzíti, míg egy érdemi szak, ahol a
bizonyítás zajlik.
A bíróságok az új Pp.-t kötelesek alkalmazni valamennyi polgári ügyben, amelyet az
ügyfelek 2018. január 1-jét követően kezdeményeznek. Elengedhetetlen volt tehát, hogy
a bírósági dolgozók országosan egységes képzés keretében, ugyanazon tananyag
segítségével sajátítsák el az újdonságokat. Ezért készítette el 71 bíró azt a Pp.
magyarázatot, amelyet 2017 júniusában ismertettek a Magyar Igazságügyi Akadémián
az úgynevezett Képzők képzésén, ahol a későbbi előadók oktatása történt. Így ők
ugyanazt az anyagot tudták továbbadni régión belüli kollégáik részére valamennyi
törvényszéken.
A Kecskeméti Törvényszéken 2017.
október 10-13., valamint 2017.
október 17-20. napjai között
került sor az „Új Pp. helyi képzés”
megrendezésére a törvényszék és
az illetékességi területén működő
járásbíróságok bírái, bírósági
titkárai,
valamint
bírósági
fogalmazói számára.
Az előadást tartók kiválóságának
köszönhetően a résztvevők nagy
odafigyeléssel és interaktivitással vettek részt a meglehetősen feszes tempójú, nagy
mennyiségű információt átadó képzésen. A felkészülés garantálja, hogy a szervezet
problémamentesen alkalmazkodjon az új Pp.-hez annak érdekében, hogy továbbra is

biztosított legyen a magas színvonalú és hatékony ítélkezés, amely a törvényszék
bíróságait jellemzi.
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