ELNÖKE
1055 Budapest, Szalay utca 16.
t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu
www.birosag.hu

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
498/2014. (XI. 20.) OBHE számú
határozata
munkacsoport létesítéséről

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) SZMSZ-ének 1. § (11) bekezdése,
valamint a 14. §-a, valamint a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.30.) OBH
számú utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 2. § (1) bekezdése alapján
2014. november 20. napjától 2015. november 15. napjáig terjedő időszakra
„Új Pp. munkacsoport”-ot
(a továbbiakban: Munkacsoport) hoztam létre a perjogi kodifikációról szóló 1267/2013.
(V.17.) Korm. határozattal elrendelt, a perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény átfogó
korszerűsítésére irányuló kodifikációs munka elősegítése céljából.
A Munkacsoport létrehozásának célja egy korszerű, az anyagi jogi normák gyors, hatékony
és olcsó érvényesítését biztosító polgári perjogi törvénykönyv megalkotásában való
részvétel; a jogkereső állampolgárok és a jogász-szakmai közönség érdekeinek egységesen
megfelelő törvénymű létrehozásának előmozdítása. Ennek érdekében a Munkacsoportnak
a joggyakorlat eredményeit és a bíróságok szakmai és igazgatási tapasztalatait úgy kell
megjeleníteni a jogalkotás során, hogy egy áttekinthető, egységes dogmatikai alapon álló,
de a megvalósíthatóság szervezeti feltételeivel és jogalkalmazó szempontokkal is
okszerűen számoló perjogi viszonyok kerülhessenek kialakításra.
A Munkacsoport feladatai:
- a 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozatban nevesített Kodifikációs Főbizottság és
Szerkesztőbizottság, valamint a Kodifikációs Munkabizottságok és az igazságügyért felelős
miniszter által kijelölt miniszteri biztos útján a jogszabály-alkotási folyamatában való
részvétel,
- a Kodifikációs Szerkesztőbizottság és Főbizottság, valamit az Igazságügyi Minisztérium
javaslatainak, tervezeteinek tanulmányozása, azok véleményezése,
- a kodifikációs munkacsoport munkarendjéhez igazodóan a jogszabállyal kapcsolatos
bírósági (kollégiumi és bírói) vélemények megjelenítése, illetve azok kialakításához
szükséges információk eljuttatása a bírákhoz,
- az OBH képviseletében a Munkacsoport elnöke - illetve a munkatervben kijelölt tagja - a
törvényszékek és az ítélőtáblák kollégiumi ülésein való részvétellel a bírák szélesebb körét
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bevonva segít kialakítani a jogszabállyal kapcsolatos, a hatékonyabb ítélkezést és egy
korszerű eljárásjogot biztosító szakmai álláspontot az új perrendtartás téziseinek
elfogadást követően,
- a Kúria Polgári Kollégiumával és a Kúria, valamint a bíróságok kodifikációs bizottságába
delegált tagjaival való munkakapcsolat kialakítása, szükség esetén előzetes szakmai
egyeztetések megszervezése, azok lefolytatása, koordinálása,
- az OBH elnökének perjogi kodifikációval kapcsolatos álláspontja kialakításában való
közreműködés.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.)
29.§ (2) bekezdése alapján beszerzett nyilatkozatok figyelembevételével a Munkacsoport
elnökének dr. Virág Csabát, OBH-ba beosztott bírót jelöltem ki.
A Munkacsoport működésével kapcsolatosan a Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

dr. Handó Tünde

