Összefoglaló
az Országos Bírói Tanács 2016. december 13-i üléséről
Az Országos Bírói Tanács (OBT) december 13. napján tartotta soron következő ülését.
Elsőként az Országos Bírósági Hivatal elnöke által létrehozott Új Pp. munkacsoport
elnökének tájékoztatóját hallgatta meg a Tanács. Dr. Virág Csaba elmondta, hogy a
december 2-án kihirdetett „A polgári perrendtartásról” szóló 2016. évi CXXX. számú
törvény, amely 2018. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2018. január 1-jén, és
az azt követően indult ügyekben kell majd alkalmazni, a kezdeti időkben párhuzamosan
a hatályos Pp-vel. A kodifikáció három éves folyamatában 830 bíró véleményezte a
törvény koncepcióját, majd a bíróságok szakmai kollégiumai a normaszöveg tervezetét
tekintették át.
Ezt követően az Országos Bírósági Hivatal elnöke által létrehozott Új Be. munkacsoport
elnökének tájékoztatójára került sor. Dr. Frech Ágnes elmondta, hogy az idei év a
büntető ügyszak számára a Be. kodifikáció jegyében telt: 2016-ban közel 2500 oldal
érkezett az Igazságügyi Minisztériumtól véleményezésre, a bíróságok összesen mintegy
700 oldalban fogalmazták meg a javaslataikat, valamint az OBH és a Be. kodifikációs
Munkacsoport képviselői 128 órányi személyes egyeztetésen vettek részt az Igazságügyi
Minisztériumban.
A kodifikációs munka során a Munkacsoport kiemelt figyelmet fordított a törvényes vád,
a vádemelés szabályai, a bizonyítás, funkciómegosztás érvényesülésének szabályaira, a
hatályon kívül helyezések visszaszorítását segítő es a bírák védelmét szolgáló
feltételekre, valamint arra, hogy megteremtse a XXI. századi bíráskodás feltételeit, ahol
az informatika nem a hatékonyság és a gyorsaság gátja, hanem az egyik legnagyobb
segítség a bíró kezében.
A törvénytervezet ötpárti egyeztetése megtörtént, várhatóan a jövő év első negyedében
kerül a parlament elé. Az OBH, a Munkacsoport és a büntető kollégiumvezetők
felkészültek a hatályba lépésig felmerülő szakmai, igazgatási, ügyviteli kihívásokra.
A következő 5 napirendi pontban OBH utasítások módosításait és kiadását fogadta el a
Tanács. Sor került többek között a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatának
módosítására, melyre azért is volt szükség, mert a nemrég bevezetett elektronikus
kapcsolattartás iratkezelési igényeit a szabályzatban is fel kellett tüntetni.
Ezt követően a Tanács a 2017. első félévi üléstervét fogadta el, majd az Etikai Kódex
alapján meghozandó állásfoglalások eljárási rendjéről szóló határozatát módosította.
Az ülés második felében az OBT személyi kérdésekben döntött.

