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OV.2021/I. (05.17.) számú határozat 

 

A MABIE OV elfogadja a 2020. január 11. napjától kezdődő időszakra előterjesztett elnöki 

beszámolót.  

 

 

OV.2021/II. (05.17.) számú határozat 

 

Az OV felkéri a területi szervezeteket, hogy 2021. évben a MABIE megyei területi szervezetei által 

beszedett egyesületi tagdíjakból további 25 %-ot ajánljanak fel a központi egyesületi tevékenység 

fedezésére. 

 

 

  

OV.2021/III. (05.17.) számú határozat 

 

A MABIE OV elhatározza, hogy a 2020. január 10. napján elfogadott tagdíjemelés hatályosulását 

ellenőrzi. A vizsgálat lefolytatására a felügyelőbizottságot kéri fel. Felhívja a területi szervezetek 

elnökeit, hogy a tagdíjlevonására jogosult törvényszék/ítélőtábla gazdasági hivatalától szerezzék be 

a tagdíjlevonások igazolására alkalmas kimutatást, amelyet küldjenek meg az FB elnöke, dr. Lotz 

Marianne részére. 

 

A tagdíjakról szóló rendelkezés hatályosulásáról és a pénzügyi egyensúly kérdéséről a felügyelő 

bizottság előterjesztése alapján a MABIE elnöke az OV-nak 2022. február 28. napjáig beszámol. 

 

 

OV.2021/IV. (05.17.) számú határozat 

 

A MABIE OV az ülésen előterjesztett Bjt. módosítási javaslatot elfogadja, és azt az IM felé a 

Stratégiai Partnerségi megállapodás alapján megküldi. Felhatalmazza a MABIE elnökét, hogy a 

javaslatot küldje meg tájékoztatásul az OBH elnökének is, és azt a MABIE honlapján közzéteszi. 

 

OV.2021/V. (05.17.) számú határozat 

 

A MABIE OV úgy foglal állást, hogy az OBH Elnökével, a Bszi. 76. § (3) bekezdés f) pontja, a Bjt. 

189. § (3) bekezdése, illetve az 5/2013. (VI. 25.) OBH utasításban az érdek-képviseleti szervekkel 

történő együttműködés, közreműködés körébe tartozó, aktuálisan felmerülő koncepcionális kérdések 

eldöntése az OV hatáskörébe tartozik és e döntések előkészítése, így különösen a MABIE álláspontja 

kidolgozása, javaslatának előkészítése szakmai bizottság feladata. E bizottság felállítását az OV szük-

ségesnek látja. A bizottság tagjainak személyéről az Elnökség dönt.  

 

  

OV.2021/VI. (05.17.) számú határozat 
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A MABIE OV úgy foglal állást, hogy a OV.2021/V. (05.17.) számú határozatban írtakon kívül az 

együttműködés körében felmerülő nem koncepcionális kérdésekben, különösen akkor, amikor 

kizárólag a juttatások összegszerűségét kell véleményezni, a MABIE elnöke állásfoglalása, 

véleményezése elegendő. 

 

 

OV.2021/VII. (05.17.) számú határozat 

 

A MABIE OV álláspontja szerint az OBT által a 2021. április 7. napján megtartott ülésén, a 

törvényszékek és az ítélőtáblák által használt gépjárművek üzemeltetése és használata tárgykörében 

megvitatott OBH utasítás-tervezetben szereplő juttatás olyan béren kívüli személyi juttatási forma, 

melynek részletes feltételeit és mértékét a MABIE-vel együttműködve kellett volna megalkotni 

annak ellenére is, hogy egy korábbi szabályzatot módosít. 

(Bszi, Bjt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban) 

 

 

  

OV.2021/VIII. (05.17.) számú határozat 

 

A MABIE OV indokoltnak látja a bíró tárgyalási kötelezettségének, a tárgyalási napok 

kihasználtságával kapcsolatos elvárás és a peren kívüli, valamint a peres ügyek tárgyaláson kívüli 

befejezések tárgyalási napként történő elszámolása szabályozásának országos egységesítését. Az 

ország különböző bíróságainak SZMSZ-ei ezeket nem egységesen szabályozzák, illetve az 

igazgatási gyakorlat az igazgatási szabályzat és a SZMSZ rendelkezéseink nem feleltethető meg. Ez 

a bírói munkateher és teljesítmény országos szintű összehasonlítását megnehezít, illetve szerepe van 

a bíróvizsgálatnál is. 

 

Felhívja az OBH elnökének a figyelmét az eltérő szabályozási gyakorlatra és az egységesítés 

szükségességére. 

 

 

OV.2021/IX. (05.17.) számú határozat 

 

A MABIE OV kéri az OBH elnökét, hogy lehetőség szerint évente biztosítsa az emelt szintű orvosi 

vizsgálat a pénzügyi fedezetét. 

 

 

OV.2021/X. (05.17.) számú határozat 

 

A MABIE OV a szolgálati bíróság eljárását illetően a szabályozandó területekre kidolgozott és az 

ülésre beterjesztett javaslatot magáénak fogadja el és azt az Igazságügyi Minisztérium felé a 

Stratégiai Partnerségi megállapodás alapján megküldi. 

 

 

 

 

OV.2021/XI. (05.17.) számú határozat 

 

A MABIE OV szükségesnek tartja a bírák részére adható pótlékok körében felmerült eltérő 

gyakorlat megvizsgálását. 
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OV.2021/XII. (05.17.) számú határozat 

 

A MABIE OV az Európai Bírói Egyesület (European Assotiation of Judges – EAJ) elnökének 

kérésére a MABIE 2021. évben 300 Euroval támogatja az EAJ által létrehozott Támogatási Alapot, 

a Provident Fund-ot. A MABIE bankszámlájáról az összeg átutalására a MABIE elnökét hívja fel. 

 

 

 

A Magyar Bírói Egyesület 

Országos Választmányának (OV) 2021. május 17. és május 31. napján skype igénybevételével 

megtartott ülésén meghozott határozatok 

 (a 2021. május 31.-i ülésnap határozatai) 

 

OV.2021/XIII. (05.31.) számú határozat 

 

A MABIE OV jelölőbizottságot hoz létre a MABIE alelnök megválasztásának előkészítésére.  Elnöke: 

Trappné Kiszely Rita, tagjai: dr. Boros Katalin, dr. Kalmár Éva, dr. Szabó Mária, dr. Csontos Tibor. 

 

 

OV.2021/XIV. (05.31.) számú határozat 

 

A MABIE OV eseti bizottságot hoz létre a nyugdíjba vonult bírák MABIE-hez intézett beadványainak 

vizsgálatára, továbbá a bírói nyugdíjak aránytalanságának kivizsgálására, megállapításaik rögzítésére, 

javaslatuk kidolgozására. A bizottságba a MABIE OV tagjai közül  dr. Halász Etelkát, dr. Szabó 

Máriát és dr. Kozlovszky Ágnest delegálja, felkéri dr. Ujkéry Csabát és dr.Tóth Évát a bizottság 

munkájában való részvételre. 

 

OV.2021/XV. (05.31.) számú határozat 

A MABIE OV nem látja szükségesnek, hogy a Bírák Etikai Kódexének az OBT 2020. december 2-ai 

ülésén elfogadott módosított szövegtervezetével kapcsolatos álláspontját kialakítsa és megjelenítse. 

 

OV.2021/XVII. (05.31.) számú határozat 

 

Az OV hozzájárulását adja, hogy a MABIE elnöke a Res Iudicata Bírák a Társadalom Tudatosságáért 

Egyesülettel tárgyalásokat kezdjen és az együttműködési megállapodás tervezetét kidolgozza. 

 

OV.2021/XVIII. (05.31.) számú határozat 

 

Az OV elhatározza a honlapszerkesztési szabályzat megalkotását, mely feladat elvégzésével a 

honlapszerkesztési bizottságot kéri fel. 

 

 

 

A Magyar Bírói Egyesület 

Országos Választmányának (OV) 2021. október 8. és október 15. napján skype 

igénybevételével megtartott ülésén meghozott határozatok 

 (a 2021. október 8-i ülésnap határozatai) 

 

Az Országos Választmány az 



A Magyar Bírói Egyesület 

HATÁROZATAINAK TÁRA 

2021. 

 

OV.2021/XIX. (10.08.) számú határozatával 

 

 

egyhangúlag dr. Kalmár Évát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja. 

 

 

 

OV.2021/XX. (10.08.) számú határozatával 

 

 

egyhangúlag dr. Arany Jánost és dr. Szabó Károlyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

 

 

 

OV.2021/XXI. (10.08.) számú határozatával 

 

 

egyhangúlag dr. Oltai Judit Zsófiát levezető elnöknek, dr. Vajda Editet, Trappné dr. Kiszely Ritát 

helyettes levezető elnöknek megválasztja. 

 

 

 

Az Országos Választmány az 

 

OV.2021/XXII. (10.08.) számú határozatával 

 

 

40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendet. 

 

 

 

Az Országos Választmány az 

 

OV.2021/XXIII. (10.08.) számú határozatával 

 

 

39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Magyar Bírói Egyesület 2020. évi 

pénzügyi beszámolóját.  

 

 

 

Az Országos Választmány az 

 

 OV.2021/XXIV. (10.08.) számú határozatával 

 

37 igen és 1 nem szavazattal elfogadja a cselekvési tervet.  

 

 

 

Az Országos Választmány az 
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OV.2021/XXV. (10.08.) számú határozatával 

 

 

32 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a MABIE elnökének a korábbi választmányi ülés óta 

történtekről szóló beszámolóját. 

 

 

 

Az Országos Választmány az 

 

OV.2021/XXVI. (10.08.) számú határozatával 

 

 

28 igen és 2 nem szavazattal akként foglal állást, hogy az Igazságügyi Minisztériumot és az országos 

Bírósági Hivatalt tájékoztatja arról, hogy foglalkozik a bírák nyugdíjának rendezésével. 

 

 

 

Az Országos Választmány az 

 

OV.2021/XXVII. (10.08.) számú határozatával 

 

 

29 igen szavazattal egyhangúlag, kiindulópontnak elfogadja a honlapszabályzat létrehozásáért felelős 

bizottság elnökének beszámolóját. 

 

 

 


