
A Magyar Bírói Egyesület Országos Választmányának 

tagjai részére 

Tisztelt Választmányi tagok! 

 

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Magyar Bírói Egyesület Elnöksége a MABIE Országos 

Választmányát 2021. május 17. napjára, míg az ülés határozatképtelensége esetére a megismételt ülést 

2021. május 31. napjára, hétfőre 

hívta össze. A meghívóban nyilvánvaló elírást vétettünk, amikor vasárnapi napot adtunk meg. 

A május 17. napján megtartott választmányi ülés határozatképes volt, azonban valamennyi napirendi 

pont megtárgyalására nem jutott idő. Ezért az OV úgy határozott, hogy az ülést félbeszakítja és azt 

május 31-én folytatja az eredetileg kitűzött és elfogadott napirend szerint, a sorrendet is betartva. 

A folytatólagos ülés kezdete: 2021. május 31., de. 9.00 óra. 

Várható befejezés ideje május 31., du. 13.00 óra 

Formája: Az ülést a járványhelyzet miatt személyes megjelenés helyett – az Alapszabály X/2/A/4. § 

(2) bekezdése alapján – kép és hang rögzítését egyszerre lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz, 

hivatali skype segítségével tartjuk meg. Az ülésen való részvételhez szükséges linket külön 

emailben küldöm meg. 

 

Az ülésre valamennyi választmányi tagot e levelemben – kizárólag elektronikus úton – 

ismételten meghívom. 

 

Az OV ülése nem nyilvános; azon a tagokon kívül az Elnökség által meghívottak és az alapszabály 

vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. Az 

ülésre az Elnökség meghívja a területi szervezetek elnökeit és a Felügyelő Bizottság tagjait, akik 

az ülésen tanácskozási joggal részt vehetnek, előzetes bejelentést követően, a részükre megküldött 

linken keresztül történő csatlakozással. 

Az elfogadott napirend – a 2021. május 17. napján megkezdett választmányi ülésre kiküldött 

napirendnek megfelelően - a következő (a felsorolás a megtárgyalásuk sorrendjére utal, elfogadásról 

az OV határozott, az eredeti meghívóban 10. és 13.-18. napirendi pont alatt): 

 

1. Tájékoztató a Res Iudicata Bírói Tudatosságért Egyesület megalakulásáról, céljairól, az 

együttműködési megállapodás megkötésének előkészítéséről elvi döntés (előterjesztő: dr. 

Vajda Edit) 

 

2. Döntés az OBT által elkészített új Etikai kódex tervezetével kapcsolatos MABIE álláspont 

kialakításának szükségességéről, igenlő válasz esetén döntés az ezt előkészítő szakmai bizott-

ság létrehozásáról. (Oltai Judit)  

 

3. A nyugdíjas bírák anyagi helyzetének javítására vonatkozó megkeresések ismertetése, döntés 

abban, hogy a MABIE felvállalja-e a kérdést, igenlő válasz esetén az elvek, javaslatok és 

szükséges eljárás kidolgozását végző szakmai bizottság létrehozása. (Oltai Judit) 

 

4. Döntés a honlapszerkesztési szabályzat létrehozásának szükségességéről, igenlő döntés esetén 

a szabályzat megalkotását végző szakmai bizottság létrehozása. (Vajda Edit, Pongrácz Zsolt)  

 

5. A MABIE és a „Bírák az Igazságszolgáltatásért” Alapítvány kapcsolatával, az együttműködés 

lehetőségének áttekintése (Pongrácz Zsolt) 



 

6. A Grecsák Károly emlékérem kitüntetési szabályzatának aktualizálására vonatkozó igények 

felmérése, szükség esetén a módosítás előkészítését végző szakmai bizottság létrehozása 

(Pongrácz Zsolt) 

 

7.  Egyebek, amelyre javaslatokat várunk. 

 

Kérem, hogy 2021. május 28. napjáig a részvételi szándékát, illetve a távolmaradás tényét a 

meghívottak e-mailben jelezzék azzal, hogy a teljes programon, vagy csak egy részén tud-e részt 

venni.  

Az üléssel kapcsolatos észrevételeiteket is válasz-emailben várom. A tanácskozáson megtárgyalandó 

kérdések előkészítő anyagait, illetve a tervezeteket már megküldtem a 2021. május 17. napján 

megkezdett választmányi ülést megelőzően.  

 

A kép és hang rögzítését egyszerre lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz a hivatali Skype 

alkalmazás lesz, amely programba célszerű az ülés megkezdését megelőző 10 perccel bejelentkezni. 

A belépésre szolgáló meghívót és linket az itt használt és a hivatali emailcímre is elküldjük. 

Belépéshez a meghívó elfogadása szükséges, a Skype vállalati programba történő bejelentkezés után. 

Szükséges, hogy olyan eszközről csatlakozzon valamennyi résztvevő, amely kép és hang 

továbbítására is alkalmas (laptop, okostelefon, kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép), 

hogy meggyőződhessünk a csatlakozó személyéről. Az ülés ideje alatt csak az tartsa bekapcsolva a 

mikrofonját, aki éppen hozzászól. 

 

 

 

Pécs, 2021-05-26 

    Üdvözlettel:   

       dr. Oltai Judit Zsófia, 

          a MABIE elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 


