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1/2020. (IV. 16.) MJE vezető tisztségviselői rendelkezés 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó elektronikus hírközlő eszközhasználatról 

és a tagok azonostó adatainak megállapításáról1 
 

A rendelkezés célja, hogy a veszélyhelyzet során a személy-és vagyonegyesítő szervezetek 
működésére vonatkozó eltérőrendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. Rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3.§-ban, 4.§ (1) bekezdésben, a 7.§-ban, a 38.§-ban, és a 39.§ (3) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján  
 
a Magyar Jogász Egylet (a továbbiakban: Egylet) központi szervezetében megállapítsa 
azokat a szabályokat, amelyek  

 a tagokkal való levelezésre, 
 a testületi ülésezés során az elektronikus hírközlő eszközök használatára,  
 az ülés tartása nélküli döntéshozatalra, 
 az Egylet és tagjai jognyilatkozatainak alakiságaira és 
 a tagok jognyilatkozatai esetében a tag azonosíthatóságához szükséges 

adattartalmakra  

a veszélyhelyzet idején alkalmazandók és azokat a tagokkal közölje.  
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A veszélyhelyzeti akadályoztatás megállapítása 

1. Megállapítom, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az 
Egylet központi testületi szervei közül a Küldöttgyűlés és az Elnökség a kijárási 
korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett akadályozott a döntéshozatalban. A 
már Kitűzött Küldöttgyűlés nem tartható meg. 

Levelezés és írásbeli egyeztetés e-mailben és honlapfunkciók útján 

2. A veszélyhelyzet fennállása alatt az Egylet levelezését a tagokkal – ide értve a legfőbb 
döntéshozó és az ügyvezető szerv (a továbbiakban együttesen „Döntéshozó Testület”) 

 
1 A 2020. április 27-i módosításokkal egységes szerkezetben. 
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döntését előkészítő írásbeli egyeztetést is - elektronikus levelezésben (a továbbiakban: 
emailben) vagy honlapján keresztüli interaktivitással folytatja le. 

A jognyilatkozatok elektronikus megtételének módja és irányai 

3. Az Egylet szervei és tisztségviselői az írásbeli jognyilatkozatokat a tagok irányába – 
ideértve a legfőbb döntéshozó és ügyvezető szerv (a továbbiakban együttesen 
„Döntéshozó Testület”) működésével összefüggő okiratokat is –  

a) minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással vagy  

b) elektronikus bélyegzővel,  
c) ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással 

(AVDH) való hitelesítéssel aláírva  

az Egylet, illetve a rendes és különleges jogállású tag elektronikus levelezési címére (e-
mail) küldhetik meg. 

4. A tagok írásbeli jognyilatkozatokat az Egylet irányába – kivéve, ha egyes elektronikus 
jognyilatkozatokra e Rendelkezés azonosítási többletkövetelményeket ír elő –  

a) az Egylet, illetve vezető tisztségviselőinek az Egylet honlapjain közzétett elektronikus 
levelezési címére (e-mail) küldhetik meg. vagy 

b) az Egylet honlapjának e célra kifejlesztett felületén tölthetik fel. 

5. A Döntéshozó Testület tagja (a továbbiakban és csak e Rendelkezés és végrehajtása 
alkalmazásában: „Testületi Tag”) 10. pont szerinti elektronikus Döntéshozatalban 
kizárólag az e Rendelkezés előírásai szerinti azonosítást követően adhat le szavazatot. 

A tag elektronikus azonosíthatóságához szükséges adattartalmak 

6. Az azonosításhoz az Egylet a tag személyes elektronikus adatlapján nyilvántartásba veszi:  

a) a tag által saját és otthoni személyes hozzáféréssel és a döntéshozatali eljárások, 
továbbá más, személyes azonosítást igénylő programok (pl. távképzések, 
konferencialátogatások) során - jogosulatlan személy általi használattól elvontan - 
működtetett elektronikus kézbesítési (e-mail) címét és mobiltelefonszámát;  

b) a Testületi Tag által alkalmazni kívánt hírközlő eszközeinek azon adatait, amelyek a 
Döntéshozatalban való részvétele műszaki alkalmassága megállapításához a 14. és 15. 
pontok szerint elégségesek; 

c) a tag közösségi média (pl. facebook, twitter) elérhetőségét, amely nem érdemi közlési 
pont, csak a kapcsolattartás hatékonyságát segíti.  

d) A tag az adatlapján megadhatja más felhasználó (asszisztens) e-mail címét is, amelyen 
keresztül az előterjesztések letölthetők és amely a nem érdemi üzeneteknek a 
rendszerbe való bejuttatását is lehetővé teszi (az asszisztens szavazni nem tud). 

7. Az 6. pont b)-d) szerinti adatokat a tag nem köteles közölni, de ezen eszközei 
alkalmatlanságára a Testületi Tag a döntéshozatali akadályozottságként kifogásként nem 
hivatkozhat.  

8. Az azonosítás céljára gyűjtött adatokat az Egylet zárt elektronikus felületen, a tag 
személyes adatlapján tárolja, amit a tag táveléréssel személyesen módosíthat. 

9. Az Egylet a tag és az asszisztense számára biztosítja a csak általuk ismert és mint 
jogosultak által megváltoztatható titkos belépési jelszó igénybevételét és használatát. 
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Elektronikus döntéshozatalok: Távülés és Távszavazás. A véleményezés. 

10. A Rendelet hatálya idején az Egylet Küldöttgyűlése és Elnökségi ülései és e szervek 
testületi döntései  

a) elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével tartott távüléseken (a továbbiakban: 
„Távülés”) és  

b) ülés tartása nélkül távszavazás (a továbbiakban: „Távszavazás)  

útján tartandók, illetve döntéseik így hozandók meg (e Rendelkezés alkalmazásában 
mindkettő együtt: „Döntéshozatal).  

11. A Távszavazás az önállóan eljáró vezető tisztségviselő döntésétől függően lebonyolítható 
a 4. pontban írt módon is. 

12. A jelen Rendelkezés megfelelően alkalmazható a Döntéshozatalnak nem minősülő 
testületi vélemények (a továbbiakban: „Véleményezés”) beszerzésére is. 

Felületek, elektronikus hírközlő eszközök és -alkalmazások 

13. A Döntéshozatalra – a 3. és 4. pontban említett jognyilatkozattétel, valamint a 15.2 
pontban felsorolt informatikai alkalmazások mellett, vagy azokkal kombinálva - az Egylet 
internetes honlap elérései (a továbbiakban: „Felület”) használatosak. (Jelenleg a 
https://kepzes.jogaszegylet.hu/ és a http://jogaszegylet.hu/.) 

14. A Döntéshozatalhoz igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközök:  

a) egyidejűség mellett történő kommunikációnál: működő interneteléréssel rendelkező 
számítógép, laptop, tablet, erre alkalmas tévékészülék, okos telefon; 

b) továbbá, az a) pontban meghatározott eszköz mellett, a többfaktoros (két hírközlő 
eszköz egyidejű használatát igénylő) azonosításhoz: személyhez kapcsolt 
telefonszámon elérhető mobiltelefon, vagy mobiltelefonszámon SMS fogadására 
alkalmas más hírközlő eszköz.  

15. A Döntéshozatalhoz a kommunikációnál igénybe vehető informatikai alkalmazások:  

15.1. böngészők:  

a) chrome ,vagy b) microsoft edge (explorer) ,vagy c) mozilla (firefox) . 

15.2. szoftverek: 

a) a Skype szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 8.50.0.38 vagy újabb verziója; 
b) a Skype for Business szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 16.0.4795.1000 

vagy újabb verziója; 
c) a Microsoft Teams szoftvernek (i) a Windows és macOS operációs rendszerre kiadott 

1.2.00.4664 vagy újabb verziója, vagy (ii) az iOS operációs rendszerre kiadott 1.0.80 
vagy újabb verziója, vagy (iii) az Android operációs rendszerre kiadott 
1416/1.0.0.2019071503 vagy újabb verziója; 

d) a bluejeans.com honlapon keresztül elérhető videotelefon-szolgáltatás; 
e) a Google Hangouts Meet azon szolgáltatása, amely a kép- és hang egyidejű rögzítését 

és mentését az alkalmazáson belül biztosítja; 
f) a LogMeIn https://www.gotomeeting.com weboldalon elérhető azon GoToMeeting 

szolgáltatása, amely a kép- és hang egyidejű rögzítését és mentését az alkalmazáson 
belül biztosítja. 
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16. A Döntéshozatalnál az adott esetben alkalmazni kívánt szoftverről a Testületi Tag számára 
kellő időben, alkalmanként előzetesen tájékoztatást kell adni. 

17. A Döntéshozatalban való részvétel - a 11. pontban írt kivételtől eltekintve - a Testületi 
Tag által csak személyesen és „kétfaktoros”2 személyazonosítást követően lehetséges. A 
Testületi Tag az internetes Felületre e-mail cím és jelszó párossal lép be. Ezt követően a 
szavazás megindítása előtt az általa megadott mobiltelefonszámra sms üzenetet kap, amit 
a Felület adott mezőjébe beír és ezzel személyét és egyidejű jelenlétét azonosítja.  

18. A rendszer a belépéseket, kilépéseket, valamint a szavazatok leadásának tényét naplózza. 
A Döntéshozatal esetén a leadott szavazat tartalma nem rendelhető a szavazó a 
személyéhez és a leadott szavazat időpontjához, továbbá nem képezi részét a napló 
információknak.  

19. A Távülést „egyidejűség” biztosításával kell lebonyolítani. 

Időkapu 

20. A Döntéshozatalnál a szavazást „időkapun” belül kell végrehajtani.  

a) Az időkapu a szavazat leadására megszabott olyan időtartam, amelyet:  
(i) Távszavazásnál egy naptári napon belül órákban, vagy naptári napok között 

előzetesen,  
(ii) Távülésnél 30 másodpercnél nem rövidebben, a szavazás elrendelésekor 

határoznak meg.  

b) Ahol jogszabály vagy az alapszabály az adott döntéshozatalra naptári napokban 
meghatározott minimális időt biztosít, ott az időkapu ennél a meghatározott 
időtartamnál rövidebb nem lehet.  

c) Az időkapu kezdő és befejező naptári napját számszerűen meg kell határozni. 
d) Amennyiben az időkapu nem folyamatosan (24 órában) van nyitva, úgy az időkapu 

perióduson belül, minden naptári napon reggel 8 és este 18 óra között kell nyitva 
tartani. Ezt a korlátozást a szavazásra történő felhívásban és a szavazó felületen jelezni 
kell. 

e) Az időkapun belül a Felületre többször is be lehet lépni és a határozati javaslatokról 
tetszőleges időpontban, de csak az időkapu keretein belül lehet szavazni.  

f) a Felületen keresztül történő szavazás(ok) előtt sms útján való másodfaktoros 
azonosítás történik. 

Szavazás 

21. Szavazni a Felületen közzétett, vagy közölt határozati javaslatokra lehet. 

22. Minden egyes határozati javaslatról külön-külön szavazólapon kell dönteni.  

a) A szavazólap tartalmazza a határozati javaslatot és hozzá rendelve egy-egy „Igen” és 
“Nem” (vagy más, a szavazat egyértelmű kiválasztásának megfelelően elnevezett 
több) boxot, amelyek közül csak az egyiket lehet kiválasztani.  

b) A szavazat leadására – a határozattól függően beállítva – 30-tól 180 mp (szavazat 
leadási időtartam), de maximum az időkapun belüli időtartam áll rendelkezésre. A 
szavazási leadási időtartam elteltével követően a rendszer az adott szavazólapot 

 
2 Többfaktoros azonosítás: „valami, amit csak te tudsz (pl. jelszó), valami, amit csak te birtokolsz (pl. mobilkészülék) 
és valami, ami csak te vagy (pl biometrikus jegy).” 
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Felületről kilépteti, a Testületi Tag tovább léphet vagy a szavazólapot ismételten 
megnyithatja. 

c) A szavazás sorrendje Távszavazáskor a Testületi Tag által felcserélhető, az egyes 
határozati javaslatokat tartalmazó szavazólapok a Testületi Tag által átugorhatók, 
mellőzhetők.   

d) Minden határozati javaslatról csak egyszer lehet szavazni, a leadott szavazat nem 
módosítható.  

e) A szavazat sikeres leadását a rendszer a Felületen a Testületi Tagnak visszajelzi.  

23. A szavazás eredményét a Felület kimutatja. 

24. Ha a határozat elfogadása szavazategyenlőség miatt nem állapítható meg, a Titkárság és 
legalább két Testületi Tag – az azonos számú érvényes szavazatot szerzett határozati 
javaslatok között sorsolással dönti el az eredményt. 

25. A Döntéshozatal során tapasztalt műszaki probléma vagy más kifogás tárgyában a 
Testületi Tag észrevételt, kifogást tehet, amit a tikárság kivizsgál. A kivizsgálásról a 
bejelentőt tájékoztatni kell. 

26. A Döntésről a Testületi Tagot elektronikus levelezési címén is tájékoztatni kell.  

Vegyes rendelkezések 

27. A Döntéshozatal adminisztrálásáról a főtitkár ügykezelési utasítást ad ki a titkárságnak. 

28. E rendelkezés kihirdetése az Egylet honlapján történik és a kihirdetést követő napon lép 
hatályba.  Hatályát veszíti a veszélyhelyzet megszűnésekor, vagy ha egy, a Rendelet 
kivezetésére vonatkozó jogszabály más időpontot állapít meg, akkor azon a napon. 

 
Budapest, 2020. április 16. 
 
Dr. Réti László 
Főtitkár 
  





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. RÉTI
LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.04.28. 20.59.47


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. RÉTI LÁSZLÓ
Születési hely: BUDAPEST                 12
Születési dátum: 1957.06.08.
Anyja neve: KRISZTINKOVICH GABRIELLA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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