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2014.OBH.XXII.C.2.1/12. 

 

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 

 

145/2014. (IV. 2.) OBHE számú határozata 

 

„Az új Büntetőeljárási Törvény kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával 

megbízott Munkacsoport” működéséről 

 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként az Országos Bírósági Hivatal SZMSZ-ének 1. §-

(11) bekezdése, a 14. §-a, valamint a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 5/2012 (VII. 

18.) számú OBH Elnöki ajánlás 2.3. pontja alapján 2014. március 31. napján „Az új 

Büntetőeljárási Törvény kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott 

Munkacsoportot” hoztam létre. 

 

A munkacsoport feladatai: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon belül 

létrejött kodifikációs munkacsoport jogszabály-alkotási folyamatában való részvétel az 

Országos Bírósági Hivatal által delegált képviselőn keresztül.  

 

A munkacsoport feladata mindenek előtt a munkaterv és a kommunikációs protokoll 

létrehozása, továbbá a kodifikációs munkacsoport üléseihez igazodóan a jogszabállyal 

kapcsolatos bírói vélemények kialakítása, megjelenítése, a bizottság tervezeteinek 

tanulmányozása, véleményezése. A kodifikációs folyamat előrehaladtával az Országos 

Bírósági Hivatal képviseletében a munkacsoport vezetője a törvényszékek és az 

ítélőtáblák kollégiumi ülésein való részvétellel a bírák szélesebb körét is bevonva segít 

kialakítani a jogszabállyal kapcsolatos, a hatékonyabb ítélkezést és egy korszerű 

eljárásjogot biztosító szakmai álláspontot. 

A munkacsoport feladata a Kúria Büntető Kollégiumával és a Kúria kodifikációs 

bizottságába delegált tagjaival való munkakapcsolat kialakítása, szükség esetén 

előzetes szakmai egyeztetések útján. 

A munkacsoport vezetője szükség szerint tájékoztatja az Országos Bírósági Hivatal 

Elnökét a jogszabály-alkotási folyamat aktuális kérdéseiről. A munkacsoport tagjainak 

feladata az elnöki álláspont kialakításában való közreműködés. 

 

A Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján a „Az új Büntetőeljárási Törvény kodifikációjával 

összefüggő feladatok ellátásával megbízott Munkacsoport” elnöki feladataival dr. Frech 
Ágnest, központi igazgatási feladatokra felkért nyugalmazott bírót bíztam meg. 



 

A munkacsoport további tagjait a Bjt. 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint bíztam 

meg. 

 

A működés határidejét 2014. október 31. napjában határoztam meg. 

 

A munkacsoportok ügyrendjének részletes szabályairól az 5/2012. (VII. 18.) számú 

OBH Elnöki ajánlás rendelkezik. 

 

 

 

 

dr. Handó Tünde s. k. 
 


