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OV. 2019/I. (01.25.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya elfogadta MABIE ARS POETICÁJÁT, meghatározva egyben 

az egyesület stratégiáját, működésének zsinórmértékét. 

 

 

 

OV. 2019/II. (01.25.) számú határozat 

 

Az OV javasolja a területi szervezetek elnökeinek arra, hogy hívjanak össze taggyűlést annak 

érdekében, hogy az Országos Elnökség tagjai és az egyesület tisztségviselői bemutatkozhassanak és 

beszámolhassanak célkitűzéseikről, az egyesületet érintő legfontosabb kérdésekről, az egyesület arc 

poeticájáról és válaszolhassanak a jelenlévők felmerülő kérdéseire. 

 

OV. 2019/III. (01.25.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya a Fővárosi Törvényszékre benyújtott, 2012.december 18-án 

meghozott és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt módosító, 2013. november 30. és 2015. 

december 4. napján kelt OV határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 

OV. 2019/IV. (01.25.) számú határozat 

 

a MABIE – egységes szerkezetbe foglalt – Alapszabályát egyhangúan elfogadta, amelyet ezt 

követően a MABIE elnöke kihirdetett. 

 

 

 OV. 2019/V. (01.25.) számú határozatt: 

 

Az OV a MABIE Felügyelő Bizottsága elnökének választotta dr. Lotz Mariannet, tagjainak dr. 

Györkös Zoltánt és dr. Szántai Orsolyát. 

 

A szóban előterjesztett két kiegészítéssel és két névmódosítással  

 

OV. 2019/VI. (01.26.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya elfogadta az Igazságügyi Minisztérium részére megküldendő 

Stratégiai partnerségi megállapodás tervezetének szövegének tervezetét 

 

OV. 2019/VII. (01.26.) számú határozat 

 

Az OV felhatalmazza a MABIE elnökét arra, hogy az OV. 2019/V. (01.25.) számú határozatával 

elfogadott tartalommal az aláírja a szerződést, így megkösse a MABIE nevében a stratégiai 

partnerségi megállapodást az Igazságügyi Minisztériummal. 
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OV. 2019/VIII. (01.26.) számú határozat 

 

Felhatalmazza egyben az OV a MABIE elnökét az OV. 2019/VI. (01.26.) számú határozattal 

elfogadottól eltérő, de olyan tartalmú megállapodás aláírására is, amely biztosítja a MABIE 

részvételét a II. pont szerinti jogszabály előkészítő bizottságokban. 

 

 

 

OV. 2019/IX. (01.26.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya elfogadta a MABIE az Adatkezelési tájékoztatóját és felhívta a 

MABIE elnökét, hogy azt a honlapon tegye közzé. 

 

 

A szóban előadott és a jegyzőkönyv mellékleteként elfekvő összefoglaló anyagban foglalt 

tartalommal  

 

OV. 2019/IX. (01.26.) számú határozat 

 

Az OV a MABIE illetmény-koncepciójának lényegét a tárgyaló bíró középpontba helyezését célként 

megjelölve, elfogadta és felhívta a MABIE tisztségviselőit, hogy készítsék el, majd az aláírt Stratégiai 

Partnerségi megállapodás keretében – lehetőség szerint – a MABIE illetményemelésre vonatkozó 

komplex javaslatát nyújtsák be az Igazságügyi Minisztériumhoz. 

 

 

 

OV. 2019/X. (01.26.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya kinyilvánítja, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 

MABIE aktív részt kíván vállalni az Országos Bírósági Sportnapok (OBS) megszervezésében és 

lebonyolításában. Ezért felhívja az egyesület vezetőit, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket és 

szervezőmunkát kezdjék meg, illetve vegyék fel a kapcsolatot az OBH elnökével. 

 

OV. 2019/XII. (01.26.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya a következő ülésének tervezett időpontját 2019. április 12.-13. 

napjában határozza meg. 

 

OV.2019/XIII. (04.12.) számú határozat 

 

egyhangúan megerősíti az egyesület által a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 

CLXII. törvény és az ehhez kapcsolódó törvények módosítása tárgyában az Igazságügyi 

Minisztériumhoz benyújtott, a beérkezett észrevételek figyelembe vételével átdolgozott javaslatot. 

 

A javaslat kommunikációja kapcsán megfogalmazott észrevételeket köszönettel veszi és a jövőben is 

folyamatosan hangsúlyt fektet a tagság széles körű és időszerű tájékoztatására az egyesület honlapján. 
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OV.2019/XIV. (04.12.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya egyhangúlag az SZMSZ későbbi megalkotását határozta el. 

 

 OV.2019/XV. (04.12.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya egyhangúan megszavazta a Zamárdiban, 2019. január 25. napján 

elfogadott Alapszabály hatályon kívül helyezését. (melyet a Fővárosi Törvényszék hiánypótlást 

elrendelő végzése tett szükségessé) 

 

OV.2019/XVI. (04.12.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya a MABIE – egységes szerkezetbe foglalt és az új Ptk, szabályaival 

harmonizáló Alapszabályát egyhangúlag elfogadta, melyet ezt követően a MABIE elnöke kihirdetett  

 

 OV.2019/XVII. (04.12.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya az OBH elnöke által 2019. április 4-én kiírt, április 10-ei 

benyújtási határidejű, bírósági érdek-képviseleti szervezetek 2019. évi támogatására kiírt pályázat 

benyújtását utólag egyhangúan jóváhagyta és elrendeli e tény közétételét az egyesület honlapján. 

 

 

OV.2019/XVIII. (04.12.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya egyhangúan tudomásul veszi, hogy a az Országos Bírósági 

Sportnapok önálló megrendezésére hozott OV.2019/XI. (01.26.) számú határozatának teljesítése a 

MABIE-től a továbbiakban már nem várható el, az okafogyottá vált. 

 

 

OV.2019/XIX. (04.12.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya egyhangúan elfogadta, hogy a Grecsák Károly díjra jelöltek 

nevére az OV tagjai 2019. május 30. napjáig tehetnek javaslatot, majd a jelöltek személyének 

ismeretében és az új Alapszabály bejegyzését követően a jelöltekre az elnök felhívására, elektronikus 

úton lehet szavazni 2019. július 15-től augusztus 31-ig.  

 

A győztest az ősszel megtartandó választmányi ülésre az elnök meghívja, ahol a díj átadása is 

megtörténik. 

 

OV.2019/XIV. (04.13.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya a MABIE új pénzkezelési szabályzatát egyhangúan elfogadta 

 

 

OV.2019/XV. (04.13.) számú határozat 

 

A MABIE Országos Választmánya elfogadta, hogy abban az esetben, ha az OV tagja önhibájából 

nem vesz részt a választmányi ülésen és a részvételét a szállásadó által meghatározott időn belül nem 

mondja le, a meg nem jelenése ellenére kifizetendő szállás- és étkezési költség megfizetésére a meg 
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nem jelent választmányi tag köteles akként, hogy azt a MABIE számlájára 8 napon belül köteles 

befizetni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor a költséget a tagszervezet terhére kell elszámolni. 

 

OV.2019/XVI. (11.22.) számú határozat (Nem érdemi határozat) 

 

OV.2019/XVII. (11.22.) számú határozat (Nem érdemi határozat) 

  

OV.2019/XVIII. (11.22.) számú határozat (Nem érdemi határozat) 

 

OV.2019/XIX. (11.22.) számú határozat 

 

MABIE 2012. december 15. napján kelt alapszabályt hatályon  kívül helyezi a Fővárosi Törvényszék 

döntésére tekintettel, majd az 

 

OV.2019/XX. (11.22.) számú határozatával 

 

 

 az új alapszabályt elfogadja. 

 

OV.2019/XXI. (11.22.) számú határozat 

 

egyhangúlag a MABIE most elfogadott alapszabályának IV. pontja szerinti tagdíj összegét 2020. 

február 1. napjától havi 1000 Ft- ban határozza meg. 

 

 


