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BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYAR 
JOGÁSZ EGYLET 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

(Összeállította dr. Feketéné dr. Rácsai Tünde irodavezető, a területi szervezetek, 
szakosztályok, bizottságok és az egyleti archívum alapján.) 

A Magyar Jogász Egylet (továbbiakban: MJE) főtitkára és titkársága az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 28. § (1) bekezdésében meghatározott beszámoló készítési 
kötelezettségének keretében a Civil tv. 29. § (3) bekezdésének tartalmi elemei tekintetében a 
29. § (5) bekezdése alapján a 2019. év főbb tevékenységei és programjai kapcsán az alábbi 
szakmai beszámolót készítette. 
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1 SZERVEZETI ÉLET 

1.1 Küldöttgyűlés 

(Az MJE döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, a tagok összességének képviselete, mely öt évente 
választott 135 küldöttből áll. Az Alapszabály 13. § (1) bekezdése alapján a Küldöttgyűlés évente 
egyszer tart rendes ülést, összehívásáról az Elnökség gondoskodik. A Küldöttgyűlés 2019. 
március 28.-án 11.35. órakor a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében tartotta rendes 
ülését.)  

A Küldöttgyűlés az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 

a) Az MJE 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a pénzügyi 
beszámoló. Az írásban kiküldött szakmai beszámolóhoz nem érkezett hozzászólás. 

b) A pénzügyi tevékenységről szóló beszámolóhoz, szóbeli felszólalást tett dr. Farkas 
Gabriella, a Fővárosi Szervezet küldötte. A befektetések mértékének indokolatlan 
nagyságát kifogásolta és minden költségvetési sorban szereplő összegre magyarázatot kért. 
A feltett kérdésekre Kockás Györgyné gazdasági felelős reagált. Elmondta, hogy 
„befektetése” az egyletnek nincs, vagyonát bankbetétben tartja. Az anyagi jellegű 
kiadásokban benne van a két vándorgyűlés költsége, az Egylet irodabérleti díja, közüzemi 
költségei, telefon- és postaköltségei, bankköltség, technikai költségek, nemzetközi 
kapcsolatok költsége, központi rendezvények költsége, illetve a személyi jellegű kiadások. 
Hozzászólását azzal fejezte be, hogy valamennyi adatot az Egylet Titkárságán meg lehet 
tekinteni, az adatok hozzáférhetők. 

c) A Felügyelőbizottság véleményét dr. Zsohár András bizottsági elnök ismertette. A 
befektetés, amelynek szükségességét kifogásolta a Fővárosi Szervezet küldötte, 
tulajdonképpen tartalék. Az Elnökség elfogadta a tartalékképzést. A területi szervezetek 
jogásznapjainak 200.000 Ft-os támogatását úgy az Elnökség, mint a Felügyelőbizottság 
ugyancsak egyhangúan jóváhagyta. A Felügyelőbizottság méltatta az Egylet vezetésének 
előző évi gazdálkodását, az Igazságügyi Minisztériummal kötött kedvező megállapodását, 
amelynek következtében a kiadói tevékenység finanszírozására is lehetőség nyílt.  
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d) Dr. Herbert Éva Tolna megyei küldött az Alapszabály 2.§ d., pontjából törölni javasolta a 
Jogásznapló kiadását. Javasolta, hogy a Jogásznapló megjelenéséről ne az Elnökség, 
hanem a Küldöttgyűlés döntsön. Dr. Sárközy Tamás elnök a Jogásznapló kiadásának az 
Alapszabályból való törlését egyelőre azért nem javasolta, mert reméli, esetleg lesz még 
mód a kiadásra. A Jogásznapló részét képező Zsebnaplót változatlanul kiadjuk. 

e) Dr. Réti László főtitkár ismertette a 2019. évi központi program-tervezetet, így a 42. Jogász 
Vándorgyűlés két helyszínét és időpontját, az OBH-val közösen rendezendő konferenciát, 
az egyházjogi konferencia szervezését, valamint az 1959. 4. tv. 60. évfordulója alkalmából 
emlékülést. Továbbá a 43. Jogász Vándorgyűlést tervezett időpontját és helyszínét. 

f) A 2019. évi költségvetés nullszaldós tervezetét ugyancsak a főtitkár terjesztette elő. 

g) Az Egylet 2019. évi költségvetésének tervezetét a Felügyelőbizottság elfogadásra 
javasolta. 

A Küldöttgyűlés valamennyi előterjesztést elfogadta. 

1.2 Elnökség 

(Az Alapszabály 15. § (1) bekezdése alapján az Egylet ügyvezetését az öt évre megválasztott 
Elnökség látja el. Az Elnökség 32 tagból áll. Tagja az elnök, négy alelnök, a főtitkár, a 
Küldöttgyűlés által megválasztott további hat fő, valamint a területi szervezetek elnökei. Az 
Alapszabály 15. § (4) bekezdés alapján az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább 
félévenként tartja.) 

Első ülés 2019. február21. 

h) Ezen az ülésen határozták meg a Megyei Szervezetek 200-200 ezer forintos részesedését a 
2018. évi eredményből. 

i) Elfogadták a főtitkár előterjesztésében a 2019. évi szakmai programtervezetet és a 
költségvetési-tervet. 

j) Megválasztották a hat bizottság elnökét és a tizenkét szakosztályi elnököt. Majd Molnár 
József javaslatára az Agrár- és Szövetkezeti Jogi Szakosztály szétválasztásával a 
Szövetkezeti Jogi Szakosztály elnökének Herbert Évát, a Tolna Megyei Szervezet tagját 
választották meg. 

k) Dr. Réti László arról tájékoztatta az Elnökséget, hogy a 42. Jogász Vándorgyűlést május 
23-25. között Lillafüreden rendezzük. 

l) Dr. Sárközy Tamás elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a 2019-es évben is 15 
millió forintos támogatási szerződést köt az Egylet az Igazságügyi Minisztériummal. 

 Ebből fognak részesülni a megyei szervezetek jogásznapjai 200 ezer forinttal, amelynek 
feltételeiről tájékoztatót küld ki a titkárság. 

 Nemzetközi célra az MJE 3 millió forintot szán, amelynek terhére nemzetközi referens 
megbízására, valamint ausztriai, németországi társ-szervek rendezvényein való 
részvételre is lehetőség nyílik.  

 A kutatásra szánt 3 millió forintból többek között a Ptk.-val kapcsolatos iratgyűjtemény 
összeállítására, fiatal jogászok PhD dolgozatai kiadásának támogatására, az 
Országgyűlési Könyvtárral kötendő megállapodás alapján Dr. Grad-Gyenge Anikóval, 
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Dr. Verebics Jánossal és Dr. Ződi Zsolttal megbízási szerződés kötésére lesz lehetőség 
tanulmányok készítése céljából. 

 A központi rendezvények, vándorgyűlések támogatására 3 millió forintot tervezünk. 

 Végül az informatikai fejlesztésre 2 millió forintot. 

m) A polgári perrendtartás gyakorlati tapasztalatairól az OBH-val együttműködve 
konferenciák megszervezésére kerül sor a Törvényszékekkel. Erről írásban már 
tájékoztatták a megyei szervezetek elnökeit. 

n) Dr. Sárközy Tamás az elnök és főtitkár közötti munkamegosztásról számolt be, miszerint 
az elnöké a múlt, a szakma és tudomány, a hivatásrendekkel való kapcsolattartás, a 
főtitkáré a jövő, a vándorgyűlések, központi rendezvények szervezése. 

Második Elnökségi ülés 2019. július 4. 

Elfogadták az Egylet működésének elektronikus támogatásával kapcsolatos rövid távú célok 
és feladatok előterjesztést, az MJE vezetősége 2019. június 4. napján tartott vezetőségi ülés 
javaslatai alapján 

 a főtitkár felkérésére szakértő részletes anyagot készített az MJE jövőbeni kívánatos 
digitális működéséről; 

 az MJE tevékenységének szükséges elektronizációját fokozatosan, az MJE 
adottságainak figyelembevételével kell végrehajtani. Az elkövetkezendő egy évben az 
egylet honlapjának modernizálását és tagnyilvántartás elektronizációját kell megoldani. 

Harmadik elnökségi ülés 2019. november 5.: 

Döntés született a XV. Magyar Jogászgyűlés lebonyolításáról. 

 A Jogászgyűlés elnöke Dr. Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. 

 Időpont és helyszín: Balatonfüred, Hotel Füred Spa. 2020. április 23-25. 

 A nyitó plenáris ülésen a köztársasági elnök, az igazságügyi miniszter és az 
Alkotmánybíróság elnöke fog előadni. 

 A másnapi szekcióülések pedig eljárásjogi, környezetvédelmi és hivatásrendi témák 
lesznek. 

 A szombati záróeseményen a miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a 
közigazgatás fejlesztéséről, a jogászgyűlés elnökének előadása következik és az egylet 
elnöke zárja a rendezvényt. 

Ezen az ülésen született döntés - a főtitkárral kötött megállapodás nyomán és jóváhagyása 
képpen - Benisné Győrffy Ilona titkár felmentéséről. A felszólalók egyöntetűen kifejezték 
nagyrabecsülésüket és köszönetüket az Egylet érdekében végzett több évtizedes munkájával 
kapcsolatban. Három területi szervezet és a felügyelőbizottság elnöke írásban tett javaslatot a 
titkár és az egyidejűleg szintén visszavonuló pénzügyi vezető hat havi bérének megfelelő 
jutalomra. Az Elnökség új titkárt nem választott és erre tekintettel a főtitkár bejelentette, hogy 
irodavezetőt fog alkalmazni a következő évvel kezdődően. 

Ugyancsak a főtitkár terjesztette elő a közép távú informatikai tervet. Az előterjesztés szerint 
a cél a megyei szervezetek adminisztrációs munkaterhének csökkentése. 
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Az Elnökség az elektronikus tagnyilvántartással kapcsolatosan további megbeszéléseket tartott 
indokoltnak. Az Elnökség felhatalmazta a főtitkárt, hogy az elektronikus tagnyilvántartás 
megvalósítása érdekében tegyen erőfeszítéseket a szükséges pénzügyi források biztosítására, 
valamint kérjen ajánlatot szakcégektől a technikai megvalósításra. 

Sárközy Tamás tájékoztatta az Elnökséget a nemzetközi tevékenységről. A svájci 
jogászgyűlésen vett részt meghívás alapján. Jövőre a német és az osztrák jogászgyűlésen 
fogunk részt venni. 

Az Igazságügyi Minisztériummal és az Emberi Erőforrások Minisztériumával való tárgyalások 
alapján az MJE tevékenyen részt vesz a sportjog fejlesztésében. 

A Nemzetközi Sportjogi Társaság konferenciáját 2021-ben Magyarországon szeretnénk 
megrendezni. Ennek előkészítéseként részt vett a hamburgi sportjogi konferencián 2020-ban 
indul a Sportjog szakfolyóirat is. 

Az elnök tájékoztatást adott a fiatal kutatókkal kötött szerződések keretében elkészült 
tanulmányokról tartandó december 3-i szakmai vitáról. 

A közelmúltban az igazságügyi miniszter asszonytól személyi javaslatot kért, aki az 
Igazságügyi Minisztérium képviseletében venne részt az Elnökség munkájában a megürült 
helyen. 

Végül kérte a megyei szervezetek elnökeit, hogy a 2019. évi beszámolójukat legkésőbb 2020. 
január 31-ig küldjék meg az Egylet Titkárságára. 

1.3 Honlap 

A honlap tervezőjével és szerkesztőjével a kapcsolat "elveszett" a cég elérhetetlenné vált. 

Évek óta nem számlázott az üzemeltetésért, de a kitettség kétségtelen, tudniillik nem tudjuk, 
hogy ki és hol üzemelteti és nem tudjuk, hogy egyszer csak valaki kikapcsolja a villanyt? Ez a 
kockázat bekövetkezett, és a honlap eltűnt a virtuális térből. Hetekig kutattunk. 

Sikerült Zala megyében kikutatni azt a magánszemélyt, aki korábban az üzemeltető cégnél 
dolgozott, aki a honlapot (minimális veszteségekkel) helyreállította. A függő és bizonytalan 
helyzet nem szűnt meg, ezért elkezdtük egy új honlap tervezését, de egyelőre csak a tervező 
kiválasztására, a specifikáció összeállítására és egy vésztartalék kapacitás kialakítására futotta 
a tavalyi költségvetésből.  Egyelőre működik a régi honlap. De az idén az új igényeknek és a 
középtávú informatikai stratégiának megfelelő új honlapot kell készítenünk, amihez pályázati 
forrást fogunk bevonni. 

1.4 Vagyon-, Jogi személy tagok, Ingatlanügyek 

Az Egylet vagyona elérte az egy éves finanszírozási igény mértékét, ennek további növelése 
nem indokolt. A tartalékok bővítését akkor kell folytatni, ha ezt a középtávú tervek igénylik és 
szükségessé teszik. 

Mivel a központi szervezetnek saját magának kell bevételi forrásait előteremtenie, ezért fontos 
a jogi személy tagok számának a növelése. 

A bevételek másik részét a támogatások töltik ki, ezekről a szöveges és számszaki pénzügyi 
jelentésekben olvashatók részletek. 

A bevételek harmadik csoportját a kiadókkal kötött szolgáltatási megállapodások teszik ki. 
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Végül a negyedik csoport az Újpesti rakpart bérbeadásából származó bevétel. Mint ismeretes, 
ezt az OBH bérli. A bérleti szerződés 2019-ben járt le és ez alkalmat adott arra, hogy a 
jogviszony középtávú jövőjéről újra döntsünk. Az OBH kérte egy azonos tartamú időszakra új 
szerződés kötését, azonban az Egylet erre már csak a jelenlegi bérbeadási piacon kialakult árak 
mellett látott lehetőséget. Ennek során derült ki, hogy az OBH a tulajdonos engedélye nélkül 
jelentős 5,8 millió forint értékű értéknövelő beruházást végzett, amelynek tételes kimutatását 
kértük. Az általunk igényelt bérleti díj-szintet az OBH elfogadta, mi cserébe az értéknövelő 
beruházások erejéig egy korlátozott bérbeszámítást láttunk méltányosnak. Az így kialakított új 
díj a korábbi összeg (70.000,- forint/hó), az új összeg (200.000,- forint/hó) elfogadott 
beszámítási hányaddal csökkentett összeg azaz havi 128.420,- forint. 

Sajnos ellenkező irányú folyamat történt a székhelyünk bérletével kapcsolatosan. A Magyar 
Ügyvédi Kamara a korábbi 60.000,- forintos havi díjat, 120.000,- forintra emelte. Így a két 
hatás egymást az összbevétel tekintetében kioltja. Az OBH által végzett vagyonnövekedés 
valószínűleg jelentősebb, mint a bekerülési érték volt, de ez a számviteli beszámolóban 
vagyonnövekményként egyelőre nincs kimutatva. 

2 SZAKMAI-TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG -VÁNDORGYŰLÉSEK  

(Az MJE az Alapszabály 2. §-ban foglalt céloknak megfelelően az Alapszabály 2. § b) pontja 
alapján többek között előadásokat, vándorgyűléseket, kulturális rendezvényeket szervez. Az 
MJE kétévente, a tavaszi időszakban szervezi meg a Magyar Jogászgyűlést, illetve évente, az 
őszi időszakban a Jogász Vándorgyűlést. A 2019. évben is így jártunk el.) 

2.1 Negyvenkettedik Jogász Vándorgyűlés Miskolc-Lillafüred 

A tavaszi vándorgyűlést 2019. május 23-25. napján Lillafüreden a Palotaszállóban, illetve 
párhuzamosan, ezzel egy időben a Miskolci Egyetem ÁJK Szenátusi termében rendeztük. 

 A megnyitón Dr. Cserba Lajos az MJE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének 
elnöke üdvözölte a résztvevőket. A Vándorgyűlést Dr. Sárközy Tamás az MJE elnöke 
nyitotta meg, majd a megnyitót Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter köszöntője 
következett. 

 A büntetőeljárási törvény új jogintézményei címmel tartott előadást Dr. Belovics Ervin 
legfőbb ügyész helyettes. 

 A nyitó plenáris ülésen prezentáltak az MJE kiállító vendégei, a HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., valamint a Wolters 
Kluwer Hungary Kft. 

A Vándorgyűlés második nap a szekcióülésekkel folytatódott. 

 Dr. Hajas Barnabás miniszteri biztos a Közigazgatási bíráskodás személyi és szervezeti 
kérdései címmel tartott előadást. Korreferensek Dr. Hajnal Péter kúriai bíró és Dr. 
Dudás Gábor János ügyvéd voltak. 

 „Teljesült, életben tartott és meghiúsult várakozások az új Btk. kapcsán” címmel Dr. 
Tóth Mihály egyetemi tanár tartott előadást. Korreferensek Dr. Békés Ádám ügyvéd, 
illetve Dr. Gallo Zoltán vezető ügyész (Szlovákia) voltak. 

 Cégjog a változások kereszttüzében címmel Dr. Vezekényi Ursula kúriai bíró tartott 
előadást. Korreferensek Dr. Rahóty Pál ügyvéd, illetve Dr. Kispál Sándorné Dr. Balogh 
Ágnes csoportvezető bíró voltak. 
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 A módosított Infotv. és a GDPR alkalmazásának első tapasztalatai című előadást Dr. 
Péterfalvi Attila, a NAIH elnök tartott előadást. Korreferensek voltak, Dr. Bendik 
Tamás elnöki tanácsadó, illetve Dr. Tóásó Bálint ügyvéd. 

 Ingatlan-nyilvántartás, birtokpolitika címmel tartott előadást Dr. Szinay Attila helyettes 
államtitkát, korreferensként Dr. Tóth Balázs osztályvezető, illetve Dr. Jászai Tamás 
János ügyvéd előadásai hangzottak el. 

 „Központi Hivatal” – feladattelepítés az egészségügyi igazgatásban címmel Dr. 
Kovácsy Zsombor ügyvéd tartott előadást. Korreferensek Dr. Barzó Tímea (előadása: 
a Felelősségi alapkérdések az egészségügyben címmel. Sáriné Dr. Simkó Ágnes 
Igazságügyi Minisztérium volt miniszteri biztosa a Betegjogok az egészségügyi 
törvény és a Polgári Törvénykönyv összefüggései alapján címmel tartott előadást. 

2.2 A Negyvenharmadik Vándorgyűlés Zalakaros 2019. október 10-12.  

Az Őszi Vándorgyűlését 2019. október 10-12.-én Zalakaroson a MenDan Hotelben rendeztük 
meg. 

 A Vándorgyűlést Dr. Szabó Ernő az MJE Zala Megyei Szervezetének elnöke és Dr. 
Sárközy Tamás az MJE elnöke nyitotta meg; 

 Ezt követte Dr. Varga Judit Igazságügyi miniszter köszöntője; 

 „A költségvetési gazdálkodás kérdései” című előadás, melynek előadója Dr. Kovács 
Árpád a Költségvetési Tanács elnöke volt; 

 A plenáris ülést a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. és a Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Kft. prezentációja zárta. 

A másnapi szekcióülések: 

 A „Szuverenitás, alkotmányos indentitás és az európai jog közösségi kapcsolata” 
szekcióülésen Dr. Sárközy Tamás az MJE elnökölt, társelőadók Dr. Navracsics Tibor 
az Európai Bizottság biztosa, illetve Dr. Stumpf István egyetemi tanár, volt 
alkotmánybíró voltak. 

 a „Szerzői jog, különös tekintettel a számítógépes alkotások védelmére” témájú 
szekcióülésen Dr. Bartal Géza a Kúria tanácselnöke elnökölt, előadó Dr. Grad-Gyenge 
Anikó tszv. egyetemi docens, BME GTK volt, társelőadók Dr. Lábody Péter a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalának főosztályvezetője, illetve Dr. Dudás Ágnes szoftverjogi 
szakértő voltak. 

 „A bűnszervezet újraszabályozása” szekcióülést Dr. Mészár Róza a Kúria tanácselnöke 
elnökölt. Előadó Dr. Gál István László ügyvéd, tszv. egyetemi tanár, PTE ÁJK volt. 
Korreferensek Dr. Miskolczi Barna a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyésze, 
illetve Dr. Molnár Gábor a Kúria tanácselnöke volt. 

 a „Fizetésképtelenség jogi szabályozása” szekcióülésen Dr. Szabó Ernő Pecuniaagora 
Zrt. elnöke elnökölt, Előadó Dr. Bogdán Tibor kormánybiztos volt. Korreferensek Dr. 
Bodzási Balázs tszv. egyetemi docens, BCE, illetve Dr. Fabók Zoltán ügyvéd és Dr. 
Zsombolyai Péter főosztályvezető volt. 

  „A választottbíróságok működésének eddigi tapasztalatairól” témájú szekcióülést Dr. 
Réti László az MJE főtitkára vezette. Előadó Dr. Burai-Kovács János ügyvéd, a MKIK 
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mellett működő Állandó Választottbíróság elnöke volt. Korreferensek Dr. Mikó Zoltán 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett működő Állandó Választottbíróság elnöke, 
illetve Dr. Szekeres Diána egyetemi adjunktus, BME GTK volt. 

 „Az előkészítő ülés hatása a büntetőeljárásban” témájú szekcióülésen Dr. Bánáti János 
a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke elnökölt. Társelőadók voltak Dr. Székely Ákos a 
Kúria kollégiumvezetője, Dr. Bodony István a Legfőbb Ügyészség mb. főosztályvezető 
ügyésze, illetve Ifj. Dr. Varga Zoltán ügyvéd. 

 

3 BEKAPCSOLÓDÁS A HIVATÁSRENDI TOVÁBBKÉPZÉSEKBE 

3.1 Kreditpontok ügyészeknek és közjegyzőknek 

Az Egylet már 2018. óta biztosított kreditpontokat a közjegyzői és az ügyészi hivatásrend 
képviselőinek. Ezt a gyakorlatot folytattuk 2019-ben is. A hivatásrendek megjelölték, hogy az 
adott tematikájú eseményre hány kredit pontot fogadnak el. Az ügyészi hivatásrend azt is 
kikötötte, hogy minden előadásnak legalább 50 percesnek kell lennie és 4 óránál rövidebb 
eseményre nem adható kreditpont. 

3.2 Az ügyvédi kötelező továbbképzés megindulása 

Ennek a tevékenységnek új lendületet adott a kötelező ügyvédi továbbképzés jogszabályi 
intézményesítése. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény írta elő az éves 
kötelező továbbképzést, melynek részletszabályait a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 
szabályzattal alkotta meg. 

Tagságunk de területi szervezeteink is világossá tették, hogy az Egyletnek ebbe a 
tevékenységbe a kezdetektől be kell kapcsolódnia. 

Az ügyvédi önszabályozást nagy várakozás előzte meg különösen a területi szervezetek 
részéről. A szabályzat első szövege azonban kedvezőtlen volt, mert ugyan elismerte egységes 
képzési helyként a Magyar Jogász Egyletet és nem kellett minden egyes területi szervezetnek 
külön akkreditáltatnia magát a Magyar Ügyvédi Kamaránál, de az egyes képzési események 
után kreditpontonként 30 000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat is előírt. 

A képzési helyi akkreditáció díja öt évre 180 000 Ft volt. (Az év harmadik harmadában az 
Egylet vonatkozásában az akkreditációs díjat is eltörölték) Az Egylet elsőként akkreditáltatta 
magát képzési helyként és ez az akkreditáció valamennyi területi szervezetre is kiterjed (lévén 
azok származtatott jogi személyek a Ptk. 3:32 §alapján). 

Az őszi vándorgyűlés képzési eseményként való nyilvántartásba vétele viszont még nem volt 
lehetséges. Az Egylet ugyanis elvi alapon a területi ügyvédi kamarákkal azonos akkreditációs 
és egyéb díjfizetési elbánást kért, mivel a kreditpontonkét 30 000Ft-os nyilvántartásba vételi 
díja az ingyenes, vagy legfeljebb költségáthárító alap modellre tervezett képzési programban a 
többi rendezvénynél nem tudtuk kigazdálkodni. A Magyar Ügyvédi Kamara szembesülve 
azzal, hogy a nyilvántartásba vételi díj ellehetetlenítheti az Egylet nagyon fontos közérdekű 
tevékenységét, az ősz folyamán módosította szabályzatát és szervezetünket mentesítette a 
képzési események után fizetendő nyilvántartásba vételi díj alól is. 

3.3 Automatizált internet alapú eseményszervezés és lebonyolítás 
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Mivel az Egylet központi és területi szervei egyaránt nagyszámú önkéntes segítségével végzik 
munkájukat, egy papír alapú adminisztrációt végző és 20 területi szervezet együttműködése 
mellett dolgozó „képzési apparátus” kialakítására nem rendelkeztünk pénzügyi-, helyiség- és 
humán erőforrásokkal, de szándékkal sem. Havi 2-5, különböző helyszíneken megtartott 
rendezvény többszáz jelentkezést, kreditigazolás „legyártást” és kiadást (postázást) és 
telefonos helpdeszk kialakítását feltételezte volna. Fontos volt, hogy az Egylet egységes 
arculattal, módszertannal és átláthatóan tudjon megfelelni ennek az új kihívásnak. 

Ezért a rendezvények nyilvántartását, a jelentkezések biztosítását, a jelenlét igazolásokat és 
főleg a kreditpontok személyre szabott és az ügyvédi szervezetekhez való továbbítását 
automatizálni kellett. 

Az is fontos volt, hogy külön eszközbeszerzést igénylő informatikai eszközöket se a program 
futtatása, a beléptetés és a részvétel ellenőrzése sem a területi szervezeteknél, sem a 
központban, sem a résztvevőknél ne tegyen szükségessé. 

Szeptemberben felmértük a folyamatok mozzanatait és október végére állítottuk össze az 
„Okosrendezvény” elnevezésű internetes alkalmazásunkat, amit külön bérelt szerveren 
helyeztünk el. Ugyanis a honlappal kapcsolatban írt üzemeltetési bizonytalanságok és 
kockázatok változatlanul fennállnak és ezt a kockázatot sok száz résztvevős rendezvények és 
több ezer kreditpont kontextusában nem lehetett tovább hordozni. Ezért a szolgáltatás a 
kepzes.jogaszegylet.hu címen egy letisztult, egyszerű felületen érhető el, amit tagságunk és az 
egyéb érdeklődők nagyon hamar megtanultak kezelni. Az informatikai fejlesztést első 
lépcsőben Takács Dániel végezte el, aki korábban kidolgozta az informatikai középtávú 
stratégiát is. 

Ennek nyomán kifejlesztettünk egy hardvert, szoftvert és alkalmazottakat nem igénylő 
(gyakorlatilag ingyenes) automatikus jelentkezési, rendezvény előkészítési, lebonyolítási 
rendszert. Ez a teremben ülő hallgatókat az egyes előadások után mobiltelefonos tesztírással 
levizsgáztatja, jelenlétüket ellenőrzi és így a kredit duplázásra is lehetőséget biztosít. Az 
elektronikus rendszer kiértékeli az eredményeket, ez alapján kiállítja és kiküldi a kredit 
igazolásokat. Jelent a MÜK OAB-nak. 

Az MJE Okosrendezvény program jelenlegi funkciói: 

 regisztráció a rendszerbe (egyszer kell bevinni az adatot, legközelebb már csak 
kattintani kiválasztott az eseményre (publikus felületen); 

 jelentkezés a kiválasztott eseményre (publikus felületen); 

 a résztvevői létszám követhetősége, jelenléti ívek automatikus generálása, előzetes 
rendezvény-adminisztráció (a lebonyolítónak adminisztrátori felületen); 

 visszaigazolás és QR kódos részvételi jegy kiadása (e-mailben); 

 [ha van részvételi díj: annak részleges adminisztrálása, számlázási segítség (a 
lebonyolítónak az adminisztrátori felületen)]; 

 elektronikus beléptetés (mobileszközzel); 

 jelenlét-ellenőrzés (mobileszközön a teremben); 

 helyszíni vizsgáztatás (mobileszközön a teremben); 

 kreditigazolás készítése és kiküldése a résztvevőnek (automatizált); 
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 kreditösszesítő küldése a kamarák egységes rendszerébe (MÜK Oktatási és 
Akkreditációs Bizottság); 

 részvevőkkel tetszés szerinti internet alapú utókommunikációk. 

Az egyes képzési események promotálásában részt vállalt a Média Bizottság, de segítséget 
kaptunk a hivatásrendi tagszervezetektől is. A területi ügyvédi kamarák honlapjai és hírlevelei 
az őket érintő egyleti képzéseket rendszeresen közölték tagjaikkal. 

Öt hét alatt öt kreditpontos rendezvényt bonyolítottunk le, melyen a résztvevői létszám elérte 
a 400 főt. Ebben közreműködött az Informatikai és az Ifjúsági Bizottság és egy-egy 
rendezvénnyel a Pest megyei a Komárom-Esztergom megyei és a Győr Moson Sopron megyei 
szervezet is. Ezáltal a fővároson kívül még a 2019. évben három megyében is meg tudtunk 
jelenni. A 2019-es rendezvényekről az ügyvéd résztvevők a következő évre tovább vihetik a 
megszerzett pontokat. 

3.4 Kreditpontos képzési eseményeink 2019-ben 

 2019. október 31: Automatizálás és mesterséges intelligencia a jogalkalmazásban. Veszély 
vagy lehetőség? (a részletes ismertetést lásd az Informatikai Szakosztály jelentésében a 
6.67.10. pontban) [3 kreditpont]; 

 2019. november 28: Mesterséges intelligencia és a jog (a részletes ismertetést lásd az 
Ifjúsági Bizottság jelentésében a 5.3. pontban) [4 kreditpont]; 

 2019. november 29: Tata: Szakértői bizonyítás a gyakorlatban. Igazságügyi szakértői 
vélemények bizonyító erejének problémaköre. (A részletes ismertetést lásd a Komárom-
Esztergom Megyei Szervezet jelentésében a 7.10. pontban) [3 kreditpont]; 

 2019. december 3. Pest Megye: A végrehajtási eljárások aktuális problémái a gyakorlatban 
(a részletes ismertetést lásd a Pest Megyei Szervezet jelentésében a. 7.7 pontban) [3 
kreditpont]; 

 2019. december 6. Győr: Anyagi pervezetés, a munkáltató kártérítési felelőssége a 
munkavállaló egészségkárosodására alapított igénye vonatkozásában, Versenytilalmi 
megállapodások a munkajog világában (a részletes ismertetést lásd a Győr-Sopron-Moson 
Megyei Szervezet jelentésében a 7.12. pontban) [3 kreditpont]. 

4 HAGYOMÁNYOS KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK 

(Az Alapszabály 2. §-ban foglalt céloknak megfelelően és az Alapszabály 2. § b) pontja alapján 
többek között előadásokat, vándorgyűléseket, kulturális rendezvényeket szervez. Az MJE évente 
több alkalommal Központi rendezvényeket szervez.) 

4.1 Emlékülések 

a) 2019. január 29. 10.00 órai kezdettel az MJE, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézete és 
a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara közreműködésével „A polgári jog 
fejlődése” címmel tudományos ülést tartott Dr. Verebics János tiszteletére a Budapesti 
Ügyvédi Kamara tanácstermében. 

b) 2019. szeptember 19. napján 10.00 órai kezdettel Sárándi Imre emlékkonferencia a 
Budapesti ügyvédi Kamara dísztermében. 
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c) Ünnepi konferencia az első magyar Polgári Törvénykönyv elfogadása és hatálybalépése 
60. évfordulója alkalmából 2019. november 13. napján 10.00 órai kezdettel a Budapesti 
Ügyvédi Kamara dísztermében. 

d) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 
Egyesület, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület és az MJE munkaebéddel egybekötött 
szakmai műhelybeszélgetése szervezett a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
hatálybalépésének 20. évfordulója alkalmából a Budapesti Ügyvédi Kamarában. 

4.2 Joggyakorlati konferenciák, előadások 

e) 2019. május 09. 13.00 órai kezdettel az MJE Fejér Megyei Szervezete és a Székesfehérvári 
Törvényszék közösen „Az új Pp. gyakorlati tapasztalatairól” című konferenciát rendezett 
a Székesfehérvári Törvényszék Dísztermében; 

f) 2019. június 17. napján 13.30 órai kezdettel az MJE és az Országos Bírósági Hivatal 
Elnöke a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében „Új polgári perrendtartás gyakorlati 
alkalmazásának tapasztalatai” címmel rendezett konferenciát; 

g) Az MJE és a Testnevelési Egyetem 2019. október 16. napján 10.00 órakor a Testnevelési 
Egyetem B 201-es Rio de Janeiro termében; 

h) Az MJE az általa kötött kutatási szerződések keretében szakmai vitát rendezett az elkészült 
tanulmányokból 2019. december 3. napján 10.00 órai kezdettel a Budapesti Ügyvédi 
Kamara protokolltermében. 

5 BIZOTTSÁGOK 

5.1 Jogtanácsosi Bizottság 2019. évi tevékenysége 

(Az Alapszabály 27. § alapján a Jogtanácsosi Bizottság feladata a gazdasági élet és a 
közigazgatás területén tevékenykedő jogtanácsosok, jogi előadók és egyéb munkaterületeken 
dolgozó jogászok bevonása az Egylet tevékenységébe.) 

Az MJE Jogtanácsosi Bizottsága 2019. évben is az aktualitások mentén több alkalommal is 
ülésezett. Üléseken kívül elektronikus levelezés keretében a Jogtanácsosi Bizottság tagjai a 
szükséges intenzitással tartották a kapcsolatot egymással. 

 A Jogtanácsosi Bizottság természetesen képviseltette magát 2019. év első felében az 
MJE bizottságait érintően összehívott és megtartott szakmai megbeszélésen, melyre az 
MJE székhelyén került sor. 

 Az előző évek legfontosabb - szinte más kérdést megelőző szakmai eseménye, 
eseménysora - a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 
valamint a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 
végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet hatályon kívül helyezése valamint 
a jogtanácsosi hivatásnak és tevékenységnek az új ügyvédi törvény keretei között 
történő szabályozásának előkészítése, a koncepcionális elvektől a konkrét 
jogszabályszövegek véleményezése valamint a jogtanácsosi kamarai integráció aktuális 
eseményeinek figyelemmel kísérése, az integrációnak a jogtanácsosi hivatásrendre 
gyakorolt hatásának elemzése volt. 2019. év elején felálltak a területi kamarai 
jogtanácsosi tagozatok, azaz megválasztásra kerültek a tisztségviselők és 
megalakulásra kerültek a kapcsolódó bizottságok, így az új ügyvédi törvénynek 
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megfelelően a jogászság jogtanácsosi hivatást végző rétegének új szervezeti keretei is 
létrejöhettek. 

 A fentiek alapján a jogtanácsosi hivatásrend jogállásával kapcsolatos szakmai 
egyeztetések lefolytatása, a későbbiekben megjelenő törvénytervezet szövegszerű 
véleményezése, szükség esetén a jogszabály végrehajtását előkészítő felkészülési 
időszak feladataiban történő részvétel, valamint az új keretek között történő működés 
belső szabályzatrendszerének kialakításában történő aktív részvétel is a szükséges 
mértékben a Jogtanácsosi Bizottság tevékenységét is befolyásolta. 

 A fentiek továbbá egyértelműen előre vetették továbbá a Jogtanácsosi Bizottság 2019. 
évi legnagyobb feladatát, mely a jogtanácsosi kamarai integrációból kimaradó (azaz 
peres képviseletet el nem látó és nem ellenjegyző) jogtanácsos kollégák megtalálását 
és a lehetőségekhez képest az egyleti életben történő bevonását jelentette. 

 A jogtanácsosi kamarai integrációból kimaradt kollégák megtalálása mellett szól azon 
szakmai érv is, hogy a hatályos szakvizsga rendelet 2. §-a szerint szakvizsgára csak 
olyan gyakorlati időt követően bocsátható jogász kolléga, amelyet „jogi szakvizsgával 
rendelkező jogász vagy okleveles jogász szakképzettséggel és végrehajtói szakvizsgával 
rendelkező bírósági végrehajtó közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett ellátott, 
okleveles jogász szakképzettséget igénylő, igazolhatóan jogi munka végzésére irányuló 
munkakörben” töltött el. Ezen rendelkezés alapján problémák adódhatnak pl, olyan 
gazdálkodó szervezeteknél (beleértve a gazdasági társaságokon kívül természetesen 
minden olyan szervezetet, akár közigazgatás terén is, ahol jogtanácsos 
foglalkoztatására sor kerülhet) jogtanácsosi feladatokat ellátó kollégák esetében, akik 
nem területi kamarai tagok (mert nem látnak el peres és/vagy hatósági képviseletet és 
nem is ellenjegyeznek pl.) valamint egyedül végzik munkakörük ellátását, azaz nincs 
szakvizsgázott jogász felettesük. Ezen kérdés szakmai elemzése és az erre vonatkozó 
tájékoztatás egyleti felvállalása ugyancsak sürgető kérdésként merülhet fel. 

 A szükséges mértékig a Jogtanácsosi Bizottság 2019. évben is részt vett az MJE 
alapvető dokumentumainak (alapszabály stb.) módosításával, karbantartásával 
kapcsolatos javaslatok véleményezésében, kidolgozásában, illetve az éves 
felülvizsgálatban, egyéb, akár szövegszerű módosítási javaslatok megtételében a 
jövőben is szívesen részt vesz. 

 A Jogtanácsosi Bizottság az ügyvédi tevékenységet végzők kötelező képzése – mint az 
egyik legjelentősebb új jogszabályi előírás és egyben egyleti tevékenység - keretében 
is igyekszik olyan témákat keresni és felvetni az Egylet, mint akkreditációval 
rendelkező szervezet oktatásszervező tevékenysége keretében, mely kifejezetten a 
kamarai jogtanácsos kollégák napi munkavégzését érinti és befolyásolja. 

A fentiek alapján a Jogtanácsosi Bizottság 2019. évben is betöltötte a Magyar Jogász Egylet 
Alapszabálya alapján betöltendő hivatását, azaz a gazdasági élet és a közigazgatás területén 
tevékenykedő jogtanácsosok, jogi előadók és egyéb munkaterületeken dolgozó jogászokat a 
lehetőségek mentén igyekezett bevonni az Egylet tevékenységébe. 

5.2 Oktatási- és Kommunikációs Bizottság 

(Az Alapszabály 26. § szerint az Oktatási és Kommunikációs Bizottság szervezi az Egylet 
szakmai továbbképző tanfolyamait, marketing tevékenységet végez, ápolja az Egylet 
kapcsolatait, az írott és elektronikus sajtóval, karbantartja az Egylet honlapját.) 
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 A Bizottság 2019. március 29. napján tartotta alakuló ülését. Az ülésen áttekintésre 
került a MJE felépítése, működése. Megfogalmazásra került, hogy a bizottság 
elsődleges feladata a MJE által szervezett konferenciák népszerűsítése, marketingjének 
biztosítása. Ennek körében fontos a sajtó megkeresése, illetve különböző fórumokon 
rendezvények népszerűsítése, a potenciális résztvevők tájékoztatása. A legfontosabb 
fórumok: online (pl. Facebook), offline (TV-k rádiók, szakmai lapok). A bizottság 
tagjai lehetőségekhez mérten részt vesznek a MJE által szervezett rendezvényeken. 

 A Bizottság – a Negyvenkettedik Jogász Vándorgyűléshez kapcsolódó feladatok 
egyeztetése céljából – 2019. május 17. napján ülésezett. Felkértük az előadókat az 
előadások témájának rövid ismertetésére, melynek segítségével megfogalmaztunk egy 
Tájékoztatót a sajtó képviselői részére. A bizottság a tájékoztatót kiküldte a sajtó 
képviselőinek (több mint 20 sajtóorgánum részére), valamint telefonon is tájékoztatta 
őket a rendezvényről. 

 A Negyvenkettedik Jogász Vándorgyűlésen a bizottság több tagja is részt vett. A 
rendezvény mind a helyi, mind az Országos médiumokban visszhangot kapott. Néhány 
példa az online megjelenések közül: 

https://www.jogiforum.hu/hirek/4047 

https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/ismet-lillafureden-a-jogasz-vandorgyules-
3636986/ 

https://boon.hu/cimke/42-jogasz-vandorgyules/ 

http://ugyvedforum.hu/cikkek/2019/04/forro-kerdesek-be-pp-gdpr-kozigazgatasi-
birosag-esa-tobbiek-mje-42-jogasz-vandorgyules-lillafured-miskolc-majusban 

 Fentieken túl a Borsodi Napló külön cikket jelentetett meg az eseményről. Kiemelném 
továbbá, hogy az Ügyvédek lapjában megjelent több rezümé az előadásokról (pl.: Dr. 
Dékány Dóra: GDPR – Négy betű hatása az elmúlt egy évre), illetve a Közigazgatási 
bíróságok felállításáról szóló cikk megjelenésének elmaradása kizárólag annak 
tudható be, hogy lapzárta előtt a törvény visszavonásra került. 

 A bizottság 2019. szeptember 13. napján ülésezett annak érdekében, hogy a 
Negyvenharmadik Jogász Vándorgyűléssel kapcsolatos feladatokat egyeztesse. Ismét 
megkeresésre kerültek a sajtóorgánumok mind levél, mind telefon formájában. 

 Negyvenharmadik Jogász Vándorgyűlésen a bizottság több tagja személyesen is részt 
vett. A rendezvényről több sajtóorgánum is beszámolt: 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-igazsagugyi-miniszter-a-
jogaszvandorgyulesen-3356280/ 

https://jogaszvilag.hu/cimke/43-jogasz-vandorgyules/ 

https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2019/10/10/varga-a-globalis-technologiai-
cegekvizsgalatara-van-szukseg 

 A Jogász Vándorgyűléseken túl a bizottság a területi szervek munkáját is igyekezve 
segíteni, mind a központi, mint a területi szervek által szervezett eseményeket 
meghirdette a Facebook oldalon, ezzel biztosítva, hogy több mint 3000 ügyvédhez érjen 
el az információ. A közösségi médiában történő visszajelzések alapján számos olyan 
jogász vett részt az eseményeken, akik kizárólag ezen a fórumon értesültek róla. 
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A meghirdetett és népszerűsített további események – a teljesség igénye nélkül: 

 MJE Veszprémi Szervezetének konferenciája; 

 Sárándi Imre emlékülés; 

 Jogásznap – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet; 

 Sportjogi konferencia; 

 Az 1959-es Ptk. emlékülés; 

 Őszi Tatai Jogásznap; 

 Pest Megyei Jogásznap; 

 Magyar Jogász Egylet által kötött kutatási szerződések keretében; 

 MJE Baranya Megyei Szervezet – Jogásznap; 

 MJE Somogy Megyei Szervezet - Nagy elődök nyomában; 

 A Magyar Ügyvédi Kamara a segítségünket kérte a Magyar Ügyvédnap 
sajtómegjelenéseivel kapcsolatos szervezésben. A rendezvényről előzetesen 
tájékoztatást küldtünk a sajtó részére, a helyszínen a szervezést személyesen segítettük. 
A rendezvény – a korábbiaknál jelentősebb – sajtóvisszhangot kapott. Az online 
megjelenéseken túl a kamarai képviselők rádió interjúban is beszámoltak az 
eseményről. 

Az online megjelenések: 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/11/23/varga-a-birosagok-kotelesek-
leszneka-kuria-jogertelmezeset-kovetni# 

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/a-jogalkotas-letfontossagu-a-
gazdasagmukodeseben-1887147/ 

https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/a-jogalkotasnak-
fontosszerepe-van-a-gazdasag-mukodeseben 

https://magyarnemzet.hu/belfold/varga-judit-a-birosagok-kotelesek-lesznek-a-
kuriajogertelmezeset-kovetni-7522943/ 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20191123-varga-judit-a-birosagok-kotelesek-
lesznek-akuria-jogertelmezesetkovetni 

https://mandiner.hu/cikk/20191123_varga_judit_a_birosagok_kotelesek_lesznek_a_kur
ia_jogertelmezeset_kovetni 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/egysegesitheti-a-joggyakorlatot-az-
igazsagugyiminiszterium-torvenyjavaslata-2139792/ 

http://m.atv.hu/belfold/20191123-varga-judit-a-birosagok-kotelesek-lesznek-a-
kuriajogertelmezeset-kovetni 

https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/egysegesitheti-a-joggyakorlatot-az-
igazsagugyiminiszterium-torvenyjavaslata-2048613/ 

https://m.origo.hu/itthon/20191123-varga-judit-a-birosag-kotelesek-lesznek-a-
kuriajogertemezeset-kovetni.html 
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https://index.hu/belfold/2019/11/23/kuria_jogertelmezes_birosagok_varga_judit/amp 

https://nepszava.hu/3058184_varga-judit-a-biroknak-a-kuria-jogertelmezeset-kell-
kovetniuk 

A bizottság 2019-ben sikeres évet zárt. Elmondhatjuk, hogy a Magyar Jogász Egylet által 
szervezett rendezvények sajtóvisszhangja megnőtt, illetve jogász körökben egyre több 
potenciális résztvevő szerez tudomást az eseményekről. 

5.3 Ifjúsági Bizottság 

(Az Alapszabály 28.§ szerint az Ifjúsági Bizottság feladata a joghallgatók, illetve a fiatal 
végzett jogászok, így elsősorban a fiatal ügyvédek, a bírósági és ügyészségi fogalmazók 
bevonása az Egylet tevékenységébe.) 

Az IB a 2019-es évben általában kétheti rendszerességgel ülésezett. A bizottsági ülések során 
megtárgyalásra kerültek: 

- a megvalósítani kívánt rendezvények aktuális kérdései, 

- a tagtoborzással kapcsolatos kérdések, 

- az online jelenlét kérdése, 

- a joghallgatók, fiatal jogászok különféle szervezeteivel, egyetemekkel, szakmai műhelyekkel 
való együttműködés. 

Rendezvények: 

Az IB legnagyobb szabású rendezvényére 2019. november 28-án került sor a BÜK 
dísztermében, „Mesterséges intelligencia és a jog” címen. A rendezvényen hivatásrendjeink 
jeles képviselői szóltak a kihívásokról a versenyjog, az adatvédelem, a felelősség-telepítés, a 
kiberbűnözés, a bűnüldözés és az ügyvédi hivatás aspektusából. A MÜK a rendezvényt 4 
kreditponttal vette nyilvántartásba. A konferencia nagy sikernek örvendett, közel 150 
résztvevővel. 

A rendezvényen előadók és témáik: 

 Téma: a mesterséges intelligencia és a versenyjog (Dr. Tóth András, a Gazdasági 
Versenyhivatal Versenytanácsának elnöke és tanszékvezető egyetemi docens); 

 Téma: a mesterséges intelligencia és az adatvédelem /angol nyelvű előadás tolmácsolás 
nélkül/ (Dr. Gizem Gültekin Várkonyi, PhD kutató); 

 Téma: a mesterséges intelligencia és a felelősség (Dr. Kökényesi-Bartos Attila, a Pest 
Megyei Főügyészség csoportvezető ügyésze); 

 Téma: a mesterséges intelligencia és az ügyvédi hivatás (Dr. Klenanc Miklós, ügyvéd 
és Dr. Baksa Márk, ügyvédjelölt); 

 Téma: a mesterséges intelligencia és a bűnüldözés (Dr. Somogyi Zoltán, a Győri 
Törvényszék kollégium vezetőbírája és az OBH kiberbűnözéssel foglalkozó bírósági 
hálózatának vezetője); 

Az eseményt Dr. Nacsa Mónika moderálta. 

Az IB kisebb, csapatépítő rendezvényei mellett megemlítendő a 2019. július 18-án az AIJA és 
a BÜK Ügyvédjelölti Tagozatának közös szervezésében a Szász Pál ösztöndíjprogram határon 
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túli magyar joghallgatói részére megrendezett esemény is, közel 40 fő jelenlétével. Az IB 
részéről az eseményt Dr. Baksa Márk szervezte. 

Tagtoborzás: 

Mind rendezvényeinken, mind azon túl rendszeresen ismertettük az MJE-t és annak 
programjait, aminek eredményeképpen közel 20 fő új tag adta be tagfelvételi kérelmét. 

Online jelenlét: 

Főtitkár Úrral egyeztetettek szerint Dr. Klenanc Miklós és Dr. Baksa Márk hozzáférést kaptak 
az MJE Facebook-oldalához, az IB tevékenységeinek hirdetése és az MJE-nek a fiatalok 
közötti népszerűsítése céljából. 

Együttműködés: 

Az IB folyamatosan együttműködik a MÜK-kel, a BÜK-kel, az AIJA-val és a BÜK ÜJT-vel. 

2020-as tervek: 

A 2020-as évben a fenti tevékenységünket kívánjuk aktívan folytatni. 

Idei első ülésén az IB döntött arról, hogy környezetjogi kérdésekkel foglalkozó konferenciát 
szervez, külön kitérve a kapcsolódó versenyjogi, adózási és közjogi kérdésekre. 

Együttműködni kívánunk mind a budapesti, mind a vidéki jogi karokkal, ott népszerűsítő 
rendezvényeket tartani (pl. önéletrajzíró workshop keretében, stb.). 

Az online jelenlét hasznosítására az IB online stratégiát szándékozik kidolgozni az IB 
célcsoportjának aktív bevonásával. 

Mindezek természetesen a tagtoborzás célját is szolgálják, csakúgy, mint a jogi karokkal 
közösen megvalósítani kívánt, a joghallgatók számára szervezett előadások, pl. ügyvédi 
protokoll és divat, softskill képzések, stb. témában. 

5.4 Nemzetközi Bizottság 

(Az Alapszabály 24.§ alapján a Nemzetközi Bizottság kezdeményezi és szervezi az Egylet 
nemzetközi kapcsolatait, a nemzetközi tudományos rendezvényeket, az előadók és küldöttségek 
cseréjét.) 

a) Nemzetközi vonatkozású pályázatok 

A fellelhető nemzetközi pályázatok alapvetően két típusba sorolhatók. Az egyik kategória a 
különböző konferenciákon való részvétel lehetőségének biztosítása, a másik elérhető kategória 
pedig a személyre szóló ösztöndíjak, publikációk támogatása, kutatás-finanszírozás, stb. 
Ezekben az esetekben az MJE a pályázni kívánó kollégákat tudja egyedileg támogatni, 
különböző ajánlások, comfortletterek révén, másrészt maguknak az elérhető lehetőségeknek a 
felkutatásával és azok meghirdetésével. Ebből a célból egy többcsatornás, több "periszkópos" 
rendszeres ösztöndíj- és pályázatfigyelés kialakítása lehet célszerű, amelybe az egyes 
hivatásrendek képviselőit is érdemes bevonni, hogy a legkülönbözőbb platformokon megjelenő 
pályázatok minél szélesebb spektrumát fedje le a figyelőrendszer. Olyan nemzetközi 
pályázatot, ami magának az egyletnek a primer forrásbővítését szolgálná, nem leltünk fel az 
eddigiek során. 

b) Szomszédos államokban lévő magyar jogász társaságok 
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Három jelentősebb ilyen szervezet működik: 

- Vajdasági Magyar Jogász Egylet (Szerbia) 

Újonnan alakult civil szervezet, melyet tizenketten azért alapítottak, hogy önkéntes alapon 
összefűzzék a szakma és hivatás magyar művelőit a Vajdaságban: bírókat, ügyészeket, 
ügyvédeket, közjegyzőket, végrehajtókat, ezek munkatársait, vállalati, intézményi, 
közigazgatási jogászokat, vezetőket, közéleti szereplőket, tudományos dolgozókat, jogászokat 
bármilyen munkahelyen és munka nélkül, vagy joghallgatókat. 

- Erdélyi Magyar Jogászok Társasága (Románia) 

Az EMJT szakmai és baráti kapcsolatot ápol, illetve rendszeres találkozókat szervez a Kárpát-
medencében tevékenykedő jogászokkal, bírókkal, ügyvédekkel, valamint egyetemi 
professzorokkal. 

A kapcsolat aktív, az MJE delegáció többek között részt vett 2019-ben az V. Jogászgyűlésen a 
Madarasi Hargitán. 

- Forum Iuris Egyesület (Románia) 

A Forum Iuris Egyesület a jog szak tudományos háttérszervezete. 2010-ben alakult, célja a 
jogászképzés modernizálása, a tudományos kutatói munka kereteinek megteremtése. 

- Európai Jogászgyűlés 

A 2019. évi European Law Institute Annual Conference and Meetings Bécsben került 
megrendezésre 2019. szeptember 4-6. között.  

(A Tudományos Bizottság az Alapszabály 23. § (1) bekezdés szerint a Tudományos Bizottság 
a szakmai, tudományos tevékenység területén az Elnökség véleményező, javaslattevő szerve.) 

A Bizottság a 2019-ben javaslatot tett a két Jogász Vándorgyűlés szakmai programjaira, 
közreműködött az előadók felkérésében. 

A Tudományos Bizottság a bevett gyakorlatnak megfelelően tesz javaslatot a 2020. évi 
vándorgyűlés, illetve jogászgyűlés szakmai programjára. 

Amennyiben az MJE saját forrásból, avagy külső támogatással szakmai pályázatot tud kiírni, 
annak témáira a Bizottság javaslatot kíván tenni. 

Amennyiben napirendre kerül(het) a szakvizsga-rendszer megújítása, illetve a szakvizsgára 
felkészítő hivatásrendi képzések felülvizsgálata, a Bizottság készséggel közreműködik 
(felkérés esetén) ebben a munkában is. 

5.5 Kiadói Bizottság 

(Az Alapszabály 25. § alapján a Kiadói Bizottság feladata az Egylet Kiadványainak (Magyar 
Jog, Jogászegyleti Értekezések, idegen nyelvű kiadványok, stb.) gondozása.)  

A tárgyévben változatlanul magas színvonalon jelentek meg a Magyar Jog számai, ami dicséri 
dr. Tóth Mihály és dr. Sári Péterné áldozatos munkáját. Az év második felére „cikkbőség” állt 
elő, így egyes írások várólistára kerültek. 

5.6 Tudományos Bizottság 
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(Az Alapszabály 26. §-a szerint a Tudományos Bizottság a szakmai, tudományos tevékenység 
területén az Elnökség véleményező, javaslattevő szerve. Ennek keretében feladata állásfoglalás 
szakmai, tudományos kérdésekben; szakmai-tudományos pályázatok meghirdetése, a 
pályamunkák elbírálásának előkészítése;  együttműködés a szakosztályokkal tudományos, 
szakmai konfrenciák, rendezvények szervezésében, javaslattétel a rendezvények szakmai 
programjára; a területi szervezetek szakosztályai szakmai munkájának támogatása.) 

A Tudományos Bizottság javaslatot tett a Miskolc-Lillafüreden megrendezett Negyvenkettedik 
Jogász Vándorgyűlés és a Zalakaroson tartott Negyvenharmadik Jogász Vándorgyűlés 
szakmai-tudományos programjára és közreműködött az előadók felkérésében. 

A Bizottság tagjai személyükben is támogatták az egylet szakmai munkáját tudományos 
előadások tartásával, a megindult kreditpontos továbbképzéseken való előadói 
közreműködéssel (pl. az elnök a polgári perrendtartás gyakorlati tapasztalatairól tartott előadást 
a Csongrád megyei, illetve a Vas megyei szervezet felkérésére, valamint  a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara felkérésére) . 

A Bizottság közreműködött a fiatal jogászok számára meghirdetett pályaművek értékelésében. 

6 SZAKOSZTÁLYOK 

(Az Alapszabály 35. § (1) bekezdése alapján az Egylet Elnöksége és a Területi Szervezetek a 
tagok szakmai és tudományos tevékenységének szervezésére szakosztályokat hozhatnak létre.) 

6.1 Európai Unió Joga Szakosztály 

A korábbi évek gyakorlatától eltérően 2019-ben sajnos nem tudtunk konferenciát szervezni. 
Azonban 2020-as programunkban szerepel egy olyan konferencia megrendezése, amelynek a 
témája "A jogállamiság kérdései az Európai Unióban - európai értékek megsértése, vagy 
politikai motiváció?" 

6.2 Családjogi Szakosztály 

A 2019. évben a családjogi szakosztály önálló programot nem szervezett, részben a szakosztály 
vezetésének változása okán. Prof. Dr. Szeibert Orsolya társelnök Asszonnyal történt egyeztetés 
alapján a szakosztály az alábbi időpontokban kíván programokat szervezni: 

- 2020. március 05. Debrecen és a környező megyék; 

- 2020. május Kecskemét (konkrét időpont még egyeztetés alatt) és a környező megyék 

- 2020. október 05. Budapest és Pest megye 

A megjelölt időpontokban a családjog neves szakembereinek és a MJE helyi szervezetének 
közreműködésével szervezünk családjogi tárgyú képzéseket, amelyek konkrét tematikájáról 
eseményenként tájékoztatjuk az MJE vezetését. Az MJE segítségével és támogatásával a 
szakosztály arra törekszik, hogy segítse a az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzését, 
valamint szélesítse a nem ügyvédi tevékenységet folytató tagok családjogi tárgyú ismereteit. 

6.3 Büntetés-végrehajtási Szakosztály 

 Az MJE Büntetés-végrehajtási Jogi Szakosztály 2019. évi programjairól, valamint a 2020. évre 
vonatkozó tervek rövid bemutatása: 
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 Rendezvényeinken a résztvevők száma a témától, az esemény időpontjától függően 
változott; 30-120 fő közötti volt.  

 Tagjaink több tanulmányt is megjelentettek a büntetés-végrehajtási jog hatékonyságát 
illetően, továbbá a nemzetközi összehasonlító bv. jog köréből is. 

 A beszámolási időszakban is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elősegíthessük 
tagjaink konferenciákon részvételi lehetőségeit, szakmai és tudományos 
továbbképzését. Az egyes tudományos szervezetekben is aktív tevékenységet fejtettünk 
ki. Oktatómunkában részvételünk során az egyetemi oktatáson kívül előadásokat 
tartottunk szakmai továbbképzéseken, posztgraduális képzéseken, több konferencián és 
egyéb szakmai rendezvényeken.  

 Számos szakmai folyóiratban publikáltunk, illetve néhányan szerkesztőként vagy 
lektorként is közreműködtünk ezeknél a folyóiratoknál. Publikációink az elmúlt évben 
megközelítik az ötvenet, a tagjaink által tartott előadások száma pedig ennél is többet. 

 Három szakmai könyvről és két jogi szakvizsgára felkészítő segédkönyvről is számot 
tudunk adni ebből az időszakból. 

 Szakmai együttműködésünk jó példái azok a több száz résztvevővel megrendezett 
szakmai-tudományos konferenciák, amelyek megszervezésében és lebonyolításában 
meghatározó szerepünk volt. Ezek közül is kiemelkedő színvonalúnak véleményezték 
az MTA Székházában 2019. november 27-én megtartott szakmai-tudományos 
konferenciát. Nagy érdeklődés volt az Igazságügyi Palotában, a MIÁ-ban valamint az 
OKRI-ban tartott közös konferenciák iránt is.  

 Tagjaink munkájukkal összefüggő profilú, egy vagy több hazai vagy nemzetközi 
szervezetnek is tagjai és/vagy tisztségviselői. Külön csak a szakmát népszerűsítő 
előadásokat is tartottunk, sőt kifejezetten öt ilyen konferencia szervezésében 
működtünk közre. (Ezek közül kettő Budapesten, három pedig vidéken volt.) 

2020. évben terveink között szerepel az MTA-val közös rendezvény a feltételes szabadságra 
bocsátás gyakorlati működésével és szabályozásával kapcsolatos témákból konferenciák 
szervezése, azokon előadások tartása, további bv. jogi tanulmányok készítése, a hatékonyság 
és a fogvatartottak jogi helyzete témák elemzése. 

Tervezzük havonta szakmai-tudományos kerek-asztal megbeszélések tartását is. 

6.4 Biztosítási Jogi Szakosztály 

A Szakosztály szakmai tevékenysége 2019-ben: 

1.Szakmai rendezvények 

Ez évben a szakosztály három nagyobb volumenű szakmai rendezvényt szervezett. 

 Áprilisban a BÜK székházának nagy tanácstermét megtöltötték az érdeklődők „Az új 
Pp. gyakorlatában felmerült, kártérítési pereket érintő értelmezési, jogalkalmazási 
kérdések” címen szervezett szakosztályi ülésen, amelyen a bíróság, az ügyvédség és a 
biztosítók jogtanácsosainak szempontjait, tapasztalatait ismerhették meg a három 
előadásból, melyeket kérdések/válaszok és vita követett. 
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 Biztosításközvetítői munkacsoport a XVI. Biztosításszakmai Konferencia (2019. 
szeptember 22-24.) keretében, Siófokon „Az összeférhetetlenséggel, az 
érdekkonfliktusok kezelésével és az ösztönzőkkel kapcsolatos szabályoknak való 
megfelelés a gyakorlatban” címen tartott rendezvényt a biztosításközvetítőket és a 
biztosítókat aktuálisan érintő témákban. Az előadás jelentős hallgatóság előtt zajlott, az 
előadók között köszönthettük az EIOPA, a Magyar Nemzeti Bank és a Generali 
Biztosító Zrt. képviselőit. 

 Decemberben, a MABISZ székházának nagy tanácstermében „Biztosítási és kártérítési 
ügyek az Alkotmánybíróság legújabb gyakorlatában” címmel rendezte meg a 
szakosztály 2019. évi harmadik nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényét, 
melynek előadói az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és 
szakosztály vezetőségének képviselői voltak. 

 A Szakosztály tagjai aktív szerepet vállaltak a 2019. évben indult „Kártérítési és 
Biztosítási Jog” című online tudományos folyóirat első két számának előkészítésében, 
szerkesztésében, tartalmának kialakításában. 

 A Szakosztály honlapján továbbra is folyamatosan hírt adott a szakosztály 
működéséről, 260 regisztrált kollégákat rendszeresen Hírlevelek küldésével is 
informálták. 2018-ban 10 Hírlevelet küldött ki. 

 2019. októberében Lisszabonban került sor az AIDA Europe 8. konferenciára, amelyen 
négy magyar küldött vett részt, közöttük szakosztályunk vezetőségének képviselője is. 

 Egyebekben a szakosztály rendszeresen tartotta a kapcsolatot az AIDA nemzetközi és 
európai szervezetével. 

A Szakosztály 2020-ra tervezett szakmai tevékenysége 

1.Szakmai rendezvények 

Ez évben egy szakosztályi ülést tervez tartani, „A biztosítási feltételekkel kapcsolatos 
közérdekű keresetek tapasztalatai” témájában, továbbá az Értékesítési Munkacsoport ülését a 
FBAMSZ 2020. évi siófoki alkuszkonferenciájához kapcsolódva, melynek a témajavaslatai 
egyeztetés alatt vannak. 

XVI. AIDA Budapest Biztosítási Kollokvium 

2020 novemberében ezúttal 16. alkalommal szervezi meg az AIDA Budapest Biztosítási 
Kollokvium elnevezésű nemzetközi konferenciát. 

A Kollokvium címe, témája: „Technológiai robbanás, jogalkotási cunami – A felelősségi 
szabályok és biztosítások új kihívásai” 

Az előadók felkérésére 2020. első negyedévében kerül sor. 

A Szakosztály szakmai rendezvényeiket az Ügyvédi tevékenységről szóló törvény és a MÜK 
szabályzatai alapján továbbképzésként akkreditáltatni kívánja, ez ügyben felveszi a kapcsolatot 
az MJE vezetésével. 

2. Tudományos tevékenység 
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Továbbra is kiemelt célja a szakosztálynak az egyetemi oktatók, hallgatók bevonása 
munkánkba. E körben 2020-ban is vizsgáljuk - elsősorban a Kollokvium témáihoz kapcsolódó 
– biztosítási és kártérítési témájú tudományos művek létrehozásának ösztönzését. 

2020-ban is aktívan közreműködik a „Kártérítési és Biztosítási Jog” című online tudományos 
folyóirat szerkesztésében. 

3. Szakosztályi belső élet 

(a) Továbbra is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot 260 regisztrált kollégánkkal, hírt adunk 
számunkra Hírleveleinkben a szakosztály működéséről, belföldi rendezvényeinkről és az 
AIDA nemzetközi rendezvényeiről. 

(b) Honlapunkon is közzétesszük a szakosztályhoz kapcsolódó híreket, eseményeket, hazai 
rendezvényeink előadásainak és az AIDA nemzetközi rendezvényeinek anyagait. 

4. Nemzetközi kapcsolatok 

2020-ban az AIDA Europe Zürichben tartja 9. konferenciáját, melyen tervezik a szakosztály 
több tagjának saját költségen történő részvételét. A szakosztály továbbra is rendszeres 
kapcsolatot tart az AIDA nemzetközi és európai szervezetével. 

6.5 Agrárjogi Szakosztály 

A Szakosztály által 2019. május 16. napján 10.00 órai kezdettel a Szegedi Tudományos 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézete által került megrendezésre az 
Agrárjogi-és Környezetvédelmi konferencia, „Új kutatási irányok az Agrár- és 
Környezetvédelmi jog területén című országos konferencia a Szegedi Tudományegyetem 
Rektori Hivatal, Dugovits tér 13. Fsz. 5. termében. ahol valamennyi jogi kar képviseltette 
magát. 

6.6 Jogi Informatikai Szakosztály 

A Jogi Informatikai Szakosztály a 2019-es évben egy viszonylag nagyszabású eseményt 
szervezett, az október 31-én megrendezett "Automatizálás és mesterséges intelligencia a 
jogalkalmazásban" c. műhelybeszélgetést. Az esemény társszevezői a Polgári Eljárásjog 
Szakosztály és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete 
(ITKI) voltak. Az előadások az alábbi sorrendben követték egymást: 

 Dr. Klein Tamás, a Károli Gáspár Református egyetem (Továbbiakban: KRE) oktatója 
az első prezentációban a robot-személyiség, a mesterséges intelligenciák és az 
algoritmusok általános jogi problémáiról beszélt. 

 Dr. Udvary Sándor, szintén a KRE oktatója azt a kérdést feszegette, hogy vajon a 
polgári eljárásjog milyen pontokon, meddig automatizálható, és melyek azok a 
mozzanatai, amelyek ellenállnak ennek. 

 Dr. Ződi Zsolt, az ITKI kutatója, az MJE szakosztály-elnöke bemutatta a külföldön már 
jól ismert bíró- és ügyvédprofilozó rendszerek működését, és beszélt a közelmúltban 
nagy port felvert franciaországi „betiltásukról”. 

 Dr. Vadász Pál az ITKI kutatója bemutatta, és közérthetően elmagyarázta azokat a 
technológiákat, - hangsúlyosan az ún. NLP, természetes nyelvfeldolgozással 
kapcsolatos technológiákat, - amelyeken a mesterséges intelligenciák jelenleg 
alapszanak. 
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 Dr. Osztovits András bíró, a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatója az ítélkezést 
segítő informatikai megoldásokról, és a mesterséges intelligencia felhasználási 
lehetőségeiről beszélt külföldi példákat is hozva. 

 A konferenciát Homoki Péter ügyvéd zárta, aki egészen konkrét alkalmazásokat és 
módszereket mutatott be, amelyek segítségével az ügyvédi tevékenységet lehet 
automatizálni. A rendezvényre 46 regisztráció érkezett, és kb. 40-en el is jöttek. 

A rendezvényről tudósítás található az NKE ITKI honlapján: 

https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/11/05/muhelykonferencia-az-automatizalas-es-a-
mesterseges-intelligencia-szereperol 

Dr. Ződi Zsolt előadásának rövid ismertetése úgyszintén megtalálható a honlapon: 
https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/11/06/a-biro-es-ugyvedprofilozo-programok-
franciaorszagi-betiltasarol 

Polgári Jogi Szakosztály tavalyi tevékenysége és 2020-as tervei 

2019-ben a Polgári Jogi Szakosztály vezető szerepet vállalt több, Sárközy elnök úr által 
kezdeményezett, a Magyar Jogász Egylet égisze alatt lebonyolított rendezvény 
előkészítésében, megrendezésében, az azokhoz kapcsolódó kiadványok előkészítésében. 

 2019. januárjában a Magyar Jogász Egylet, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézete 
és a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara közreműködésével 
tudományos ülést rendezett a Polgári Jogi Szakosztály elnöke, Dr. Verebics János 
tiszteletére, melyen mások mellett Dr. Pázmándi Kinga, a Társasági és Cégjogi 
Szakosztály elnöke is előadott. 

 A 2019. szeptember 19-én a Magyar Jogász Egylet szervezésében, az Ügyvédi Kamara 
Dísztermében került sor a Dr. Sárközy Tamás által kezdeményezett, az elmúlt évtizedek 
nagy magyar civiljogtudósinak emléket állító rendezvénysorozat (2016: Dr. Világhy 
Miklós, 2017: Dr. Eörsi Gyula, 2018: Dr. Csanádi György) keretében a Sárándi 
emlékkonferencia megtartására. A konferencián Sárközy Tamás és Dr. Lenkovics 
Barnabás idézte fel Sárándi professzorral kapcsolatos emlékeit, tudományos 
munkásságának, életpályájának átfogó bemutatására Dr. Verebics János vállalkozott. A 
rendezvényhez kapcsolódóan elkészült egy, a konferencia előadásait, valamint Sárándi 
Imre válogatott tanulmányait tartalmazó emlékkötet is, melynek kézirata a kiadónak 
átadtuk. 

 A tavalyi év kiemelten fontos polgári jogi rendezvénye Magyar Jogász Egylet az első 
magyar Polgári Törvénykönyv elfogadása és hatálybalépése 60. évfordulója alkalmából 
rendezett konferenciája volt 2019. november 13-én. A konferencián Dr. Vékás Lajos 
professzor, az MTA alelnöke, Dr. Verebics János, a Polgári Jogi Szakosztály elnöke, 
Dr. Sándor István, Dr. Menyhárd Attila, Dr. Miskolczi Bodnár Péter és Dr. Lenkovics 
Barnabás egyetemi tanárok, valamint Dr. Csehi Zoltán, az Európai Bíróság bírája adtak 
elő. Az előadások alapján készült tanulmányokból Sárközy tamás szerkesztésében 
ünnepi konferencia kötet készült, melynek kézirata a kiadónak átadtuk.. 

 2019. december 3-án a Magyar Jogász Egylet az általa kötött kutatási szerződések 
keretében elkészült tanulmányokról – köztük számos civilisztikai tárgyú munkáról 
rendezett szakmai vitát: az előadók között volt a Polgári Jogi Szakosztály elnöke is. Az 
Egylet tervezte a kutatás keretében született tanulmányok megjelentetését, a Dr. 
Sárközy Tamás által szerkesztett kötet kéziratait a kiadónak átadtuk. 
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2020-ra nézve  

a Polgári Jogi Szakosztály konkrét elképzeléseket még nem fogalmazott meg. Elhunyt 
elnökünk folytatni kívánta ebben az évben is a civiljog-történeti emlékkonferenciák sorozatát, 
s közösen terveztünk más, gazdasági civiljogi-civiljog-történeti tárgyú témák napirendre 
tűzését is. Ezek pontosításában az új egyleti vezetés szakmai álláspontjára kívánunk 
hagyatkozni, ha a Sárközy professzor által elindított megemlékezéssorozatot az Egylet nem 
kívánja folytatni, s inkább gyakorlatibb témák felvetése lesz az igény, terveinket ehhez 
igazítjuk. Amit mindenképpen szeretnénk – ez inkább a Jogászegylet egészének ügye lenne – 
az a Sárközy professzor 80. születésnapján, október 26-án (vagy a körül) egy 
emlékkonferencia. 

6.7 Agrárjogi Szakosztály 

Az Agrárjogi Szakosztály 2020-ban egy szakosztályi ülést tervez: 

Lakásszövetkezetek – társasházak működése – változások az ingatlan-nyilvántartás 
témakörben. 

Tervezett időpont: 2020. II. félév 

Eredetileg ezt a témakört a tavalyi évben tervezték feldolgozni. A végrehajtási jogszabályok 
azonban még nem jelentek meg, így a szakosztályi ülést 2020-ra halasztották. 

7 AZ MJE MEGYEI SZERVEZETEINEK BESZÁMOLÓI 

Az Alapszabály 29. § (1) bekezdése alapján a területi szervezet az Egylet belső szervezeti 
egysége, amely a fővárosban és megyénként szerveződik. 

7.1 Fővárosi Szervezet:2019. évi szakmai rendezvényeiről 

A beszámolási időszakban három Jogásznapot tartottunk: 

 Június 21-én az új Pp. perfelvételi szakaszáról, illetve ingatlanjogi kérdésekről; 

 Július 05-én az Országos Bírói Tanács tagjai konzultációt tartottak a bíróságokhoz való 
hozzáférésről a XXl. század első negyedében címmel az Egylet tagjainak. 

 Augusztus 31-én szintén az új Pp.-ről tartottunk Jogásznapot .Joghajó rendezvény 
keretében. 

A Szakosztályok működéséről: 

 Az Ingatlanjogi Szakosztály január 1 1-én, március 8-án, és december l9-én tartott ülést; 

 A Fogyasztóvédelmi Szakosztály április 25-én. szeptember 25-én, és november 29-én; 
tartott szakosztályi ülést; 

 Az Informatikai Szakosztály május 6-án, december 19-én tartott ülést, Rész előadást 
tartottak azaugusztusi Joghajó rendezvényen is, ahol a résztvevőknek ajándékba ILEX Zrt. 
szoftver utalványokat ajándékoztak. A szakosztály megszervezte a Fővárosi Szervezet 
reklámozását a sok ezer látogatót vonzó ILEX honlapon, ezzel is növelve a szervezet 
ismertségét. 

2020. évi tervek 
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Ebben az évben várhatóan 3 Jogásznapot fog szervezni a Fővárosi Szervezet. 

A már módosítás alatt álló közigazgatási perrendtartásról és az új Be. tapasztalatairól. 

A harmadik jogásznap témái csak a II. felévben kerülnek kiválasztásra. 

Várhatóan 3-3 ülést fognak szervezni a Fővárosi Szervezet aktív szakosztályai. 

Az Ingatlan SzakosztáÍy nyitja az ülések sorát február 21-én. 

7.2 Tolna Megyei Szervezetének 2019. évi tevékenységei: 

 Tolna Megyei Jogászbál (20l9.január 19.) A bált a Bartina Néptanc Egyesület nyitotta 
meg, a zenét a mohácsi Coctail-Band zenekar szolgáltatta. 

 Tolna Megyei Jogásznap Szekszárdon 2019.május 31-én a Tolna Megyei Jogásznap 
keretében három szakmai előadással szolgált a Tolna Megyei Szervezet. dr. Eszteri 
Dániel főosztályvezető-helyettes (NAIH Engedélyezési és Incidens bejelentési 
Főosztály) ,,A mesterséges intelligencia és a személyes adatok védelme” című 
előadásával kezdte meg a rendezvényt. Majd dr. Réti László ügyvéd, az MJE főtitkára 
– „Az új Polgári perrendtartás első tizenhét hónapja és ami ezután következik" c. 
előadásával és dr. Balogh Ágnes PhD egyetemi docens (PTE-ÁJK Büntető jogi 
Tanszék) ,,Az életkor jelentősége a büntető jogban" c. előadásával folytatta. Végül dr. 
Makai Lajos tanácselnök bíró (Pécsi Ítélőtábla),,Kihívások az új büntető eljárási 
tőrvényben" c. előadása zárta a szakmai rendezvényt. Ezt követően a Magyar Jogász 
Egylet Tolna Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte a vendégeket és a jogászokat a 
Vármegyeházán tartott állófogadáson. 

 Szakmai előadások a Dombóvári Helyi Csoport szervezésében 
 A Tolna Megyei Szervezet Dombóvári Helyi Csoportja, dr. Kutas Péter vezetésével 

2019. évben is szervezett el adásokat. 
 2019. április 2-én dr. habil Polyák Gábor egyetemi docens az internetes 

forgalomirányító szolgáltatok szabályozási kérdéseivel kapcsolatos előadását követően 
vacsora és kötetlen beszélgetés fogadta a vendégeket Dombóvaron. 

 2019. október l-jén dr. Szőke Gergely László egyetemi adjunktus a Munka 
Törvénykönyvének a személyes adatok kezelésére vonatkozó előadását hallgathatták 
meg a vendégek, amelyet vacsora és kötetlen beszélgetés követett. 

 A Dombóvári Helyi Csoport 2019. december 10-én tartotta meg a hagyományos Jogász 
Vacsoráját Dombóváron dr. habil Herger Csabáné egyetemi docens házassági 
vagyonjoggal kapcsolatos előadásával. 

 Évzáró rendezvény A Tolna Megyei Szervezet 2019. november 29. napján megtartotta 
Évzáró rendezvényét, amelyen Prof. dr. habil Fenyvesi Csaba egyetemi tanár 
kriminalisztikai témájú előadását követően vacsora fogadta a hallgatóságot. 

7.3 Veszprém Megyei Szervezete elnökének szakmai beszámolója a 2019. évről 

 A Veszprém megyei szervezet 2019. április 29-én tartotta meg a Veszprémi 
Törvényszékkel közös rendezésben a Pp. konferenciát, melyen nagy létszámmal vettek 
részt a megye gyakorló polgári jogászai. A konferencián dr. Maka Mária a törvényszék 
polgári kollégiumvezetője „a perindítás és a keresetlevél visszautasítása”, dr. Cseke 
Ivett kollégiumvezető-helyettes „a perfelvételi módok és nyilatkozatok egyes szabályai” 
címmel tartott előadást.  

 A megyei szervezet 2019. május 31-én rendezte meg az Eötvös Károly Jogásznapot.  
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 A rendezvényen „az új büntetőeljárási törvény alkotmányjogi kihívásairól, a büntető 
eljárás sarkalatos kérdéseiről” Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró tartott nyitóelőadást.  

 Dr. Borbély Zoltán ügyvéd, az MJE Oktatási és Kommunikációs Bizottságának elnöke 
„a bűnügyi tájékoztatás sajtójogi dilemmáit” osztotta meg a résztvevőkkel. 

 A jogásznap a Magyar Jogász Egylet elnökének, Dr. Sárközy Tamás professzor úrnak 

„Vállalatcsoport a Polgári Törvénykönyvben, a magyar konszernjog aktuális kérdései” 

címet viselő előadásával zárult.  

 Társasági eseményként említést érdemel a Dunántúli Jogászbál, mely a Zala és a Vas 
megyei szervezetekkel közösen került megrendezésre, továbbá a megyei szervezet 
2019. november 15-én megtartotta tartotta meg a hagyományos Márton napi 
Jogászvacsorát. 

7.4 Vas Megyei Szervezete 2019. évben az alábbi programokat valósította meg:  

 Dunántúli Jogásznap 2019. február 1-3. Sümeg 
 XXIII. Vasi Jogásznap (időpont: 2019. március 1.) központi téma: Sportjog. A 

rendezvény Horváth Boldizsár köztéri szobránál rendezett koszorúzási ünnepséggel 
kezdődött, majd a Claudius Szállodában folytatódott szakmai programmal. Előadók 
voltak: Dénes Ferenc, dr. Borbély Zoltán, dr. Hoós Tibor és dr Sárközy Tamás. A 
rendezvény megyei szervezetünk hagyományos, kultúrprogrammal egybekötött 
fogadásával zárult. 

 Továbbképző tanfolyamok (2019. február 11., február 18., február 25. és március 4.). 
Az átlagosan 50 fős részvétellel megrendezett továbbképző tanfolyamokon előadást 
tartott dr. Rácz József kollégiumvezető, dr. Bazsóné dr. Görög Anikó járásbírósági 
elnök, dr. Kovács Bálint törvényszéki bíró és dr. Varga Zoltán törvényszéki bíró.  

 2019. december 20-án a Szombathelyi Törvényszékkel közös szervezésben Kitonich 
János jogtudós emlékére jogtörténeti konferencia került megrendezésre, közel 100 fő 
részvételével. 

2020. évi program: 

Megyei szervezetünk 2020. március 6-án - immáron 24. alkalommal - rendezi meg a Vasi 
Jogásznapot, amely egyben Horváth Boldizsár volt igazságügyminiszter emléke előtt tisztelgő 
rendezvény. 

A Jogásznap szakmai programjának központi témája: "A természetvédelem vadászati jogi 
aspektusai" 

Előadást tart Dr. Varga Judit igazságügyminiszter, dr. Kónya István kúriai elnökhelyettes, dr. 
Gömbös Sándor hivatalvezető (ORFK), dr. Fuglinszky Ádám egyetemi tanár (ELTE) és dr. 
Barta Judit tszv. egyetemi docens (Miskolc). 

A Jogásznap fővédnöke dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet elnöke. 

7.5 Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Szervezete 

Tagság, taglétszám, tagdíj 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet taglétszáma évről évre emelkedik. Ez 
köszönhető és a vezetőség és a tagok közvetlen, személyes kapcsolatának is. Tavaly 167 fő 
tagunk volt, az idén 182 re emelkedett a létszám. 

A tagsággal a vezetőség elektronikus úton tart kapcsolatot – minden rendezvényről az elnök 
beszámol a tagságnak. A tagok részt vesznek a rendezvényeken. 

A tagdíjfizetési fegyelem javult. Döntő szerepe van ebben a vezetőknek, akik tagjai az Egylet 
vezetőségének és a tagdíj megfizetése egy, a vezető által felkért személy közreműködésével 
valósul meg/Polgármesteri Hivatal, NAV, Kormányhivatal/ 

Rendezvények: 

 Paragrafus Kupa-2019.március 30. 

XXI. alkalommal rendezte meg a Jogász Egylet Megyei Szervezete minden hivatásrend 
képviselői részvételével a teremlabdarúgó bajnokságot a Nyíregyházi Bem József Általános 
Iskola tornatermében. 

 Pp. Konferencia – 2019.április 26. 

Az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Jogász Egylet együttműködése folytán a 
társhivatásrendek, a bírók a helyi törvényszékeken találkozhattak és megoszthatták a 
tapasztalataikat a 2018.január 1. napján hatályba lépett új polgári perrendtartásról. 

Április 26-án a Törvényházban volt a konferencia, melyet a MJE Szabolcs Megyei elnöke 
nyitott meg, majd az új Pp. hatályosulásáról dr. Nyakó Zsuzsanna törvényszéki elnök tartott 
köszöntő előadást. 

A perindításról, a keresetlevél visszautasításáról dr. Nádas György egyetemi docens, a 
perfelvételi eljárás szabályairól dr. Pribula László Ítélő táblai kollégiumvezető tartott előadást. 
dr. Szűcsné dr. Vida Ágnes vezette a továbbiakban a kérdésfeltevés- válaszadások részt. 

 2019. május 10. Baktalórántháza 

Magyarország parlamenti válogatott csapata, a Magyarországi görög katolikus papok, 
kispapok csapata, valamint a MJE Paragrafus Kupa válogatott csapatának labdarugó mérkőzése 
egyedülálló hazai sport életünkben.2011-től kezdődően minden évben barátságos mérkőzést 
vívtak a görög papok és a Paragrafus Kupa válogatottja. Első két évben Nyíregyházán, majd 
Ajakon, Gyulaházán, Kisvárdán, Vásárosnaményban, Csengerben és Fényeslitkén. 
Fővédnökök Kocsis Fülöp metropolita és Szócska Ábel püspök és a jogász hivatásrendek 
vezetői. Ebben az évben a Parlament csapata játszott, egy félidőt a papokkal egy félidőt a 
jogászok csapatával. 

A jogászokkal 2:2, a papokkal 3:2 lett a mérkőzés eredménye a parlamenti csapat javára. A 
mérkőzés előtt a Máriapócsi Kegytemplomban volt a csapatoknak és résztvevőknek rövid 
vecsernye, a mérkőzés után a Dégenfeld kastélyban volt fogadás és díjátadás a kiváló 
teljesítményt nyújtó résztvevők számára./5597ft.értékű díjazás történt a megyei szervezetűnk 
nevében a főszervező Tassy Tamás és a egyenlítő gólt rugó dr. Bukovenszki Zoltán rendőr 
alezredes/ 

A Jogásznap sikeresen lezajlott, kb. 100-120 fő részvételével. A kiváló előadók és az általuk 
választott téma váltotta ki a nagy érdeklődést. 

Az elnök megnyitója után az 50 perces előadások következtek, szünettel, majd kb. fél 14 órakor 
ebéddel folytatódott a rendezvény. Megtisztelte a Jogásznapot Baracsi Endre a megyei 
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közgyűlés elnöke dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Balla Lajos a debreceni Ítélőtábla elnöke 
Tóth Imre a Miskolci törvényszék kollégiumvezetője, a helyi törvényszék, a főügyészség, az 
ügyvédi kamara, a NAV, és a Kormányhivatal vezetői. 

Az előadóknak Szabolcsra és Nyíregyházára emlékeztető könyveket és pálinkát adtunk. 

 2019.szeptember 20. Záhony 

Öreg Fiúk- Görögkatolikus papok – MJE Paragrafus Kupa válogatottja közötti labdarugó 
mérkőzés. 

Magyarország Öreg Fiúk csapata barátságos mérkőzést játszott a papokkal és Paragrafus Kupa 
válogatottjával Záhonyban. A mérkőzés előtt görögkatolikus imádkozás volt a helyi 
templomban, Szabó Tamás püspöki helynök úr vezetésével, majd sor került a mérkőzésekre. 

 Mindkét csapattal szemben az Öreg Fiúk győztek. A mérkőzés után a helyi polgármester 
Helmeczi László fogadást adott a pálya melletti sátorokban, ahol a résztvevők 
megajándékozására is sor került. A Jogász Egylet megyei alelnöke dr. Kruták Gyula adta át a 
legjobb labdarugónak és a szervezőknek az ajándékot – 22.175.ft. értékben. 

 2019.november 16-ára nagyon gazdag programmal jogászbált terveztünk. Minden 
lehetséges előkészületet megtettünk: sajtótájékoztató, terem, zenekar biztosítása, 
ékszerbemutató, tombolák, meghívók elkészítése. A rendezvény megtartására még sem 
került sor, mert nem volt kellő számú résztvevő – ezért a bált nem tartottuk meg. 

 A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 2018.január 22. napján 2.000.000.Ft. pénzbeli 
támogatást nyújtott a Szabolcs Megyei szervezetnek, melynek felhasználásáról 
2019.december 31. napjáig el kellett számolni. Az adomány felhasználása a szervezet 
tevékenységével kapcsolatos költségekre, előadások, vándorgyűlések, jogi 
ismeretterjesztésre történt, szabályszerű elszámolás megtörtént – szöveges indokolás és 
számlamásolatok- az elszámolást elfogadta a Kft. ügyvezető igazgatója dr. Bozóky 
Anita 2020. január 16-án. 

 Újabb támogatás iránt nyújtott be a megyei szervezet kérvényt 2019. decemberében, 
melynek elbírálása folyamatban van, eredménye még nem ismert. 

 Rendezvény tervek 2020-ra: 

2020.április 4-én megtartjuk a Paragrafus Kupa teremlabdarúgó mérkőzéseket 

Országos rendezvény -Jogászgyűlés lesz – ennek időpontja még nem ismert – a Jogász Egylet 
stratégiai kérdései kerülnek megvitatásra 

2020. október 1-3 között a Sóstó Gyógyfürdőn megnyílt Hungest Hotelben lesz megtartva a 
44. Jogász Vándorgyűlés. 

Ennek a rendezvénynek nagy jelentősége van a szervezetünk életében, mert országos 
rendezvényt még nem tudtunk eddig rendezni – megfelelő szállodai kapacitás hiányában. 
Szerencsére az új szálloda pont ilyen országos rendezvények tartására is alkalmas, ezért 
elnyertük a rendezés megtartásának lehetőségét. Mivel országos rendezvény az MJE központi 
vezetősége a főszervező, a helyi vezetőség mindent megtesz, hogy a központi elképzeléseket 
és a szervezést  segítse és előmozdítsa a sikeres vándorgyűlést. 

Minden tagunk figyelmébe ajánlom már most és kérem, hogy a siker érdekében működjön 
együtt a szervezőkkel. 
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Szakmai továbbképzés, tudományos ismeretterjesztő előadások későbbi időpontban 
meghatározva/téma és előadók/ 

7.6 Somogy Megyei Szervezet 

2019. évi szakmai tevékenységeink: 

 tagjaink szinte teljes létszámban részt vettek a „Jogi Beszélgetések” elnevezésű 
kaposvári rendezvényen (2019. március 21-22.), 

 a Kaposvári Törvényszékkel együttműködve 2019. május 6-án szakmai 
konferenciát szerveztünk a Pp. gyakorlati alkalmazása során felmerülő kérdésekről, 

 2019. november 29-én „Nagy elődök nyomában” elnevezéssel egy-egy, a megye 
életében is maradandó emléket hagyó bíró, ügyvéd, ügyész, valamint a somogyi 
születésű, a jogi pályát ügyvédként és bíróként Somogy megyében kezdő első 
magyar királyi főügyész, dr. Leveldi Kozma Sándor életét elevenítettük fel. 

2020-ban is részt veszünk a „Jogi Beszélgetések” elnevezésű kaposvári konferencián, 
„Közlekedés és a jog” elnevezéssel 2020 októberében a közlekedés büntetőjogi, szabálysértési, 
közigazgatási és kártérítési vetületeit kívánjuk szakirányú előadók segítségével áttekinteni, 
karácsony előtt jótékonysági borvacsorát tervezünk, amelynek bevételét valamely családokat 
segítő szervezetnek ajánljuk fel. 

7.7 Pest Megyei Szervezet 

2019. évi szakmai programjai 

 2019. március 27. napján került megrendezésre a Pest Megyei Szervezet Tavaszi 
Jogásznapja, gyermekvédelem témakörben. A kapcsolattartás szabályairól előadást 
tartott dr. Cseh Szakál Hajnalka, a BFKH főosztályvezető-helyettese, az igazságügyi 
klinikai pszichológia módszereiről dr. Csernay Ákos klinikai szakpszichológus, 
igazságügyi szakértő, valamint aktuális gyermekvédelmi kérdéseiről dr. Szeibert 
Orsolya, az ELTE ÁJK habilitált egyetemi docense tartott előadást. 

 2019. május 29-én tartották meg éves taggyűlésüket, melynek helyszíne a Budapesti 
Ügyvédi Kamara díszterme. 

 2019. szeptember 6. napján hajókirándulással egybekötött szakmai napot rendezett a 
Pest Megyei Szervezet, hivatásuk gyakorlásának szubjektív feltételeiről, szabályairól 
és egyes szakmai szempontból közérdeklődésre számot tartó esetekről, ezek 
kezeléséről. 

 2019. december 2. napján MBVK színháztermében került megtartásra a Pest Megyei 
Szervezet első kreditpontos szakmai napja, amely a bírósági végrehajtás tárgykörében 
került megtartásra. 

7.8 Nógrád Megyei Szervezet 

2019. évi szakmai programjai 

 2019. március 2-án megrendezésre került a XXVIII. Jogászbál Balassagyarmaton, 
a Törvényszék dísztermében. 



  Magyar Jogász Egylet - döntéselőkészítő anyag 
 

02 MJE közhasznúsági jelentés és beszámoló a 2019-es tevékenységről.docx  30 

 2019. március 28-án a Balassagyarmati Törvényszék 106-os tárgyalótermébe „Az 
új Pp. gyakorlati alkalmazásai” konferencia megrendezésére került sor a Magyar 
Jogász Egylet Nógrád Megyei Szervezete és a Balassagyarmati Törvényszék közös 
szervezésében. A rendezvényt megnyitotta dr. Vízler Edina a Magyar Jogász 
Egylet Nógrád Megyei Szervezetének elnöke, köszöntőt mondott dr. Tatár-Kis 
Péter a Balassagyarmati Törvényszék elnöke. 

 Az új Pp. hatályosulása címmel Pappné dr. Makka Éva a Balassagyarmati 
Törvényszék tanácselnöke a perindítás és a keresetlevél visszautasítása 
témakörben adott elő, Kunné dr. Sándor Krisztina a Balassagyarmati Törvényszék 
civilisztikai kollégiumvezetője „A személyi állapotot érintő perek az új polgári 
perrendtartásban” témában adott elő, a programot kerekasztal beszélgetés zárta; 

 2019. november 15. napján a Balassagyarmati Törvényszék 106-os 
tárgyalótermében jogász nap keretében a Ctv. kodifikációval kapcsolatos 
tájékoztatás, a Ctv. és a Ptk. gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémák 
megvitatása témakörben adott elő Kissné dr. Juhász Edit, a Balassagyarmati 
Törvényszék bírája. Az előadást követően kerekasztal beszélgetésre került sor. 

2020. évre tervezett programok: 

2020. márciusában a XXX. Jogászbál megszervezésére kerül sor Balassagyarmaton, a 
Törvényszék épületében. 

2020. tavaszán jogász nap megszervezése Balassagyarmaton. 

2020. őszén kerékpár túra szervezése valósul meg Szklabonyára és Horpácsra, Mikszáth 
Kálmán életének főbb állomásait érintve. 

7.9 Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 

2019. évi szakmai programjai: 

a) 2019. június 14. - Új jogintézmények gyakorlati szemszögből címmel - szakmai 
konferencia, melynek helyszíne: Megyeháza Árpád terme (Debrecen, Piac u. 54. szám). 

A konferencián a következő előadások hangzottak el: 

 A szakszerű fellebbezés ismérvei címmel: 

Dr. Drexlerné dr. Karcub Edit, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnökének előadása 

 Az uniós adatvédelmi rendelet gyakorlati alkalmazása címmel: 

Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elnökének előadása; 

 Közigazgatási bíráskodás 2020 január 1-től címmel 

Dr. Figula Ildikó, az Észak-Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális 
Kollégium kollégiumvezetője előadása 

 Újdonságok az ügyészi eljárásban az új Be. tükrében (egyezség, mértékes 
indítvány, iratmegismerés joga, stb.) címmel 

Dr. Pocsai Edit, a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség főügyésze előadása 
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A jogász napot állófogadás zárta pont a sikeres konferencián kb. 130 vendéget 
köszönthetünk. 

b) 2019. szeptember 7. - Családi és szabadidős program, melynek helyszíne: az Oláh 
Gábor utcai pihenőház 

A közel 180 fős programunk nagyon sikeres volt, köszönhetően a sportversenynek, a 
látványos bemutatóknak és a szabadidős programoknak. 

 

2020. évi szakmai programterve 

2020. május - szakmai konferencia (új Be., Pp., Közigazgatási Bíróságok) 

2020. szeptember 7. - szabadidős program  

 

7.10 Komárom-Esztergom-Megyei Szervezet 

Általános összefoglaló 

A Magyar Jogász Egylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 2019. évben is elérte az évre 
kitűzött szakmai és társasági céljait. Az Egyleti taglétszám továbbra is növekedett, a 
nyilvántartott tagság aktivitása megmaradt. Több sikeres rendezvényt és közös programot 
szerveztünk, melyek alapján több visszajelzés is megerősítette, hogy a tagság érzi a Jogász 
Egylet működését, és érzi azt, hogy érdemes a Jogász Egylet tagja lenni. 

Részletes beszámoló 

Taglétszám 

A Magyar Jogász Egylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete stabil taglétszámmal 
rendelkezik, ebből is eredően a tagdíjbevétel számít a Szervezet legjelentősebb anyagi 
forrásának. Jelenlegi aktív taglétszámunk 238 fő, akik közül majdnem mindenki legalább 1 
rendezvényünknek aktív részese, többen vannak, akik majd mindegyik rendezvényünkön részt 
vesznek. 

Bevételek, gazdálkodás 

2019. évben is több támogatót tudtunk bevonni a Szervezet munkájába. Ez szám szerint az 
évben 2 gazdasági társaság támogatót jelent. Ezen felül a Tatabányai Törvényszék, a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi 
Kamara támogatása nyújtott részben anyagi, részben személyes támogatást a Szervezetünknek. 

Az egyedi támogatások jellemzően 10.000.- Ft és 100.000.- Ft közötti összegek. 

Alapvetően a tagdíjbevétel a nagy számú rendezvény finanszírozásának forrása, az éves tagdíj 
2018. évtől 5.000.- Ft, mely ingyenes részvételi lehetőséget biztosít a helyben szervezett 
szakmai programjainkra. 

A szakmai rendezvényeken ugyanis a tagdíját az adott évre befizetett tag számára 
térítésmentesen ellátást (jellemzően büféebédet, kávét és üdítőt) biztosítunk, másoktól 
önköltségi árat kérünk el. 
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Szakmai és társasági rendezvények 

1./ 2019. március 02. napján került megrendezésre a hagyományos megyei jogászbál, 
amely a megyei jogászság körében több évtizedes hagyománnyal rendelkező kiemelkedő 
társasági eseménye volt. A 2019. évi Jogászbálon mintegy 200 vendégünk volt. A Jogászbál 
fővédnöke Michl József, Tata Város Polgármestere volt. A Bálon megjelentek a helyi 
hivatásrendi vezetők, továbbá egyetemi oktatók is. 

2./ 2019. május 10. napjának 13:00 órájától a Tatai Járásbíróság nagytermében az új 
Polgári Perrendtartás gyakorlatával kapcsolatos előadások kerültek megtartásra, konzultációs 
lehetőséggel. A rendezvényen közreműködtek: dr Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai 
Törvényszék Elnöke, dr Bartus Erika, és dr. Süke András a Tatabányai Törvényszék bírái. 

Az előadások az alábbi tárgykörökben hangzottak el: 

 -Megnyitók (dr. Csorba Zsolt Ödön és dr Becker Tibor) a keresetlevél 
visszautasításával és az ellenkérelem előterjesztésével kapcsolatos bírói gyakorlat (dr 
Bartus Erika) 

 a perfelvételi szak kérdései a bírói gyakorlatban (dr. Süke András) 

 konzultáció a fenti kérdésekben 

A rendezvényen mintegy 60 fő volt jelen. 

3./ 2019. január 23. napján 18:00 órától került sor a tatai Gottwald Kávéházban a 
Jogászegyleti Beszélgetések sorozat alkalmára, melyen meghívott vendégünk Tóásó Előd 
tatabányai informatikatanár mesélt bolíviai „kalandjairól”, elfogásáról, börtönéveiről és 
bírósági tárgyalásáról is. Tóásó Előd beszélgetőtársa dr. Szilvási Csaba ügyvéd kollégánk volt.  

A rendezvényen 15 fő vett részt. 

4./ 2019. október 7. napján a tatai Gottwald Kávéházban (Tata, Kossuth tér) előadást tartott 
számunkra Dr Kovács Gábor tanszékvezető egyetemi docens "A Seuso kincs nyomában" 
címmel, a Seuso kincs kalandos története és visszaszerzésének jogi aspektusairól. 

A rendezvényen mintegy 40 fő vett részt. 

5./ Tavaszi Jogásznap 

2019. május 24. napján 11.00 órától a Tavaszi Jogásznap keretében konferenciát tartottunk 
Szervezetünk tagjai számára Tatabányán, a KPVDSZ Művelődési Ház nagytermében. 

A konferencián több jogág oldaláról jártuk körül az alábbi, hétköznapinak tűnő rövid tényállást: 
Amennyiben egy cég üzletkötő munkavállalója átszerződik a konkurens céghez, és ott a 
megszerzett tapasztalatait, esetleg megszerzett információt felhasználva korábbi munkáltatója 
gazdasági érdekeit sértve végzi tevékenységét, hogyan ítélhető meg ezen magatartás 
munkajogi, polgári jogi – versenyjogi, és büntetőjogi szempontból. 

5./ Őszi Jogásznap 

2019. november 29. napján Tatán a Hotel Gottwaldban (kreditpontos képzéssel összekötött 
teltházas jogásznapot tartottunk, melynek középpontjában a szakértői bizonyítás kérdései 
álltak. .  

 „A „C.S.I. hatása” a szakértői bizonyításra” – előadó: dr. Kovács Gábor (igazságügyi 
orvosszakértő, tanszékvezető egyetemi tanár, professzor (Széchenyi István Egyetem), 
Széchenyi István egyetem Kriminalisztikai és Kriminológiai Kutatóközpont vezetője; 
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 „Az Igazságügyi szakértői vélemények hitelt érdemlősége a büntetőeljárásban” -előadó: 
dr. Nogel Mónika (ügyvéd, egyetemi tudományos kutató, Széchenyi István egyetem 
Kriminalisztikai és Kriminológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa);  

 „Hitek és Tévhitek a poligráffal kapcsolatban” – előadó: dr. Gárdonyi Gergely (r. ezredes, 
rendőrségi főtanácsos a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Bűnügyi Szolgáltatási 
Főosztály főosztályvezetője, Széchenyi István egyetem Kriminalisztikai és Kriminológiai 
Kutatóközpont tudományos munkatársa); 

 „Szakértői bizonyítás a büntetőeljárás bírói szakában” - előadó: dr. Budai Vince 
(Tatabányai Törvényszék Büntető Kollégiumvezető);  

 „Az igazságügyi genetika aktuális kihívásai jogalkalmazói és törvényszéki gyakorlatban” 
- előadó: dr. Pádár Zsolt (igazságügyi genetikus szakértő, a PTE Orvostudományi Karának 
és a Széchenyi István egyetem Kriminalisztikai és Kriminológiai Kutatóközpont 
tudományos munkatársa.) 

2020. évi szakmai programterve 

1./ 2020. február 15. napján kerül megrendezésre a hagyományos megyei jogászbál, amely 
a megyei jogászság körében több évtizedes hagyománnyal rendelkező kiemelkedő társasági 
esemény. A Jogász Egylet megyei szervezetének legjelentősebb társasági eseménye, amely 
immáron az év egyik jelentős báli eseményévé nőtte ki magát a megyénkben. A bálon 
reményeink szerint ismét képviselteti magát valamennyi jogász hivatásrend, és a hivatásrendi 
vezetők is személyesen tiszteletüket teszik: így jelezte részvételi szándékát Kormánymegbízott 
Úr, Főügyész Asszony, Törvényszéki Elnök Úr, és a KEM Ügyvédi Kamara Elnöke, valamint 
dr. Völner Pál az IM parlamenti államtitkára, továbbá Michl József Tata Város Polgármestere 
is. Az idei Jogászbál Fővédnöke: dr. Menyhárd Attila, Tanszékvezető egyetemi tanár. 

2./ 2020. február 17. napján a tatai Gottwald Kávéházban tartja következő rendezvényét a 
Jogász Irodalmi Szalon, melyen dr. Dávidházi Péter akadémikus irodalomtudós tart előadást 
Radnóti Miklós bori noteszének felhasználásával. 2020. év további részében is folytatni 
kívánjuk a nagy sikerű irodalmi estek szervezését. 

3./ 2020. májusában rendezzük a hagyományos Tavaszi Jogásznapot, melyre az idei évben 
is színvonalas szakmai előadásokat tervezünk. Tervezett témaköre: jogász szakmai kártérítési 
felelősség. 

A Konferencia témája még szervezés alatt áll. 

4./ 2020. májusában ismét tervezünk részt venni a Tatai Patara rendezvényein, melynek 
keretében az idei évben is egy középkori tárgyalás előadására kerül sor. 

5./ 2020. május 13-17. között szakmai kirándulást szervezünk Erdélybe, melynek 
keretében felvesszük a kapcsolatot a Hargita Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédjeivel is. 
Jelenlegi állás szerint minegy 50 fő vesz részt a kiránduláson, egy nagy busznyi résztvevő. 

6./ 2020. nyarán egy jogász társasági estet szeretnénk szervezni, hagyományteremtő céllal. 
Az estre színvonalas zenekart kívánunk meghívni, egyfajta nyári jogászbált képzeltünk el. 

7./ 2019. évben elindítottuk a „Jogászegylet beszélgetések” sorozatunkat is, melynek 
helyszíne szintén Tatán, a Kossuth téren lévő Gottwald Kávéház. Ezt 2020-ban is folytatni 
kívánjuk tagjaink aktív közreműködésével. 
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8./ 2020 évben is folytatni kívánjuk a tatabányai Jászai Mari Színházzal való 
együttműködést, és egy újabb közös Jogászegyleti színházi alkalmat szeretnénk szervezni. A 
programot a színház igazgatójával már egyeztetjük. 

9./ 2020. őszén ismét megrendezzük az Őszi Jogásznapot, szakmai előadássorozattal, 3-4 
előadással, alapvetően szakmai továbbképzési céllal. 

 Az előadók gyakorló jogászok, akik az aktuálisan felmerülő, a jogászegyleti tagok 
szélesebb rétegét érintő jogi kérdésekben tartanak előadást a megjelentek számára. Az előadók 
személye és az előadások tárgykörei egyeztetés alatt vannak. 

10./ A fentieken túlmenően 2020. évben is szeretnénk folytatni minden bevált és már az 
érdeklődés fókuszába került programot, amelyek az előző évben is szervezésre kerültek. Ilyen 
a túrázás hagyománynak ápolása, valamint sportprogramok szervezése a Komárom-Esztergom 
Megyei Ügyvédi Kamara közreműködésével, lehetőség szerint minél szélesebb körben. 

7.11 Heves Megyei Szervezet 

2019. évi programjairól készült tájékoztatás 

 Az MJE Heves Megyei Szervezete 2019. március 27. napján a Jogászportrék 
sorozatban a dr. Fábián Ágoston életéről szóló film vetítése, aktuális témákhoz kötött 
szakmai beszélgetés keretében az Egri Fuzióban. 

 2019. március 29. az új Pp. gyakorlati alkalmazási tapasztalatai és súlyponti kérdései - 
szakmai nap az Egri Törvényszékkel közös szervezésben. 

 2019. június 28-29. kétnapos kirándulás Paksra, illetve Szekszárdra, találkozás az MJE 
Tolna Megyei Szervezetének tagjaival, látogatás és kerekasztal beszélgetés a 
Szekszárdi Törvényszéken és a Tolna Megyei Főügyészségen. 

 2019. szeptember 30. Gyöngyös - az új Pp. alapján az Egri Törvényszék illetékességi 
területén indult peres eljárások főbb tapasztalatai - kerekasztal beszélgetés. A 
Jogászportrék sorozatban dr. Fábián Ferenc életéről szóló film vetítése. 

 2019. december 5. az Egri Érseki Jogakadémia megszűnésének 70. évfordulója 
alkalmából "A Jogakadémiai és Egyetemi Jogászképzés" rövid története című szakmai 
nap. 

2020. évi programjairól készült tájékoztatás 

2020. február - a Jogászportrék sorozatban elkészülő, dr. Halmos Bélával készített 
portréfilm vetítése, aktuális témához kötött szakmai beszélgetés keretében. 

2020. április - a büntetőeljárás aktuális kérdései című szakmai nap az Egri Törvényszék 
dísztermében. 

2020. május - a Jogászportrék sorozat következő filmjének vetítése. 

2020. június - kétnapos kirándulás Sárospatakra és Sátoraljaújhelyre. 

2020. június-szeptember - a Jogászportrék sorozat soron következő filmjének vetítése 
borvacsorával egybekötött Jogász Egyleti Est. 

2020. október - a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közös rendezvény a 
kártérítéssel és a sérelemdíjjal kapcsolatos legújabb bírói gyakorlat témakörében. 
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2020. november - december - jogtörténeti érdekességek című szakmai előadás és 
kerekasztal beszélgetés. 

7.12 Győr-Moson- Sopron Megyei Szervezet 

2019. évi programjairól készült tájékoztatás 

 Az MJE Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködésben 
2019. február 22. napján tartotta a 2019. évi adójogi változásokat bemutató szakmai 
napot. 

 2019. április 5. napján a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc ÁJK a "Megújúlt 
a büntetőeljárás. Az "Új" Be. alkalmazásának első tapasztalatai" címmel 
büntetőeljárási szakmai nap került megrendezésre. 

 2019. május 30. napján a Pp. Országos Konferencia sorozat győri állomásának 
keretében szakmai kerekasztal-beszélgetésre került sor a Győri Törvényszéken az 
MJE Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, a Győri Ítélőtábla és a Győri 
Törvényszék közös szervezésében. 

 2019. december 6. napján került sor a Megyei Jogásznap megtartására a Széchenyi 
István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán.  

 A 2019. évben az MJE Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének taglétszáma 
150 főre gyarapodott. 

2020. évi programjairól készült tájékoztatás 

 A 2020. évi adójogi változások - 2020. március  

 A közigazgatási eljárás megváltozott szabályai - 2020. április vagy május 

 Megyei Jogásznap - tematikája és időpontja a későbbiekben kerül meghatározásra. 

7.13 Fejér Megyei Szervezet 

2019. évi programjairól készült tájékoztatás 

 2019. november 8. napján szakmai tanácskozást tartott "Elektronikus ügyintézés a  
közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban ma és holnap" címmel.  A rendezvényen 
előadóként részt vett: 

 Dán Mihály e-közigazgatási referens, Belügyminisztérium, E-Közigazgatási Főosztály,  

 Dr. Kékedi Szabolcs főosztályvezető, Országos Bírósági Hivatal Elektronikus 
Eljárások Főosztálya,  

 Dr. Réti László ügyvéd, MJE főtitkára, a Magyar Ügyvédi Kamara Törvényelőkészítő 
Bizottság elnöke, 

Az eseményt dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere 
nyitotta meg, a hallottakat az MJE Fejér Megyei Szervezetének elnöke, dr. Bóka Viktor foglalta 
össze.  

A megközelítőleg 70 fő részvételével lezajlott program állásfoglalással zárult. 
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2020. évi program-tervéről készült tájékoztatás 

 2020. ősze: Jogásznap. 

7.14 Csongrád Megyei Szervezet 

2019. évi programjairól készült tájékoztatás 

 2019. január 16. - az MJE Csongrád Megyei Szervezete, a Szegedi Törvényszék, az 
SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete, valamint az MTA - SZAB 
Jogtudományi Szakbizottság Gazdasági Jogi Munkabizottsága közös rendezvénye 
keretében "Az új Pp. tapasztalatairól" címmel szakmai napot rendeztek. 

 2019. január 20. napján került megrendezésre a XXVII. Megyei Jogász Nap.  

 2019. január 25. napján a Hunguest Hotel Forrás Szálló adott otthont az XXV. 
Hagyományos Jogász Bál rendezvénynek, ahol megjelentek a Vajdasági Magyar Jogász 
Egylet képviselői is. 

 Az MJE Csongrád Megyei Szervezetének Küldöttei részt vettek az MJE 
Küldöttgyűlésén, amelyen az éves beszámolót követően napirendre kerültek a jövő 
célkitűzései és feladatai. 

 2019. május 16. napján "A munkajogi ítélkezés aktuális kérdései" címmel tartott szakmai 
délutánt. 

2020. évi program-tervéről készült tájékoztatás 

Az MJE Csongrád Megyei Szervezete alapvető célkitűzése a Hódmezővásárhelyi-, a 
Makói-, a Szentesi-, a Csongrádi Helyi Városi Csoportjai tudományos közéleti 
tevékenységének, valamint a tudományi jogági szekció tevékenységének szinten tartása és 
további élénkintése. Ezen tervek megvalósításával az Alapszabály 1.§ (1) bekezdésben 
megfogalmazott célkitűzéseknek is eleget tudnánk tenni, mely szerint az Egylet célja "...a 
magyar jogélet fejlesztése, a tudomány művelése, a jogélet különböző területein működő 
jogászok szakmai-tudományos együttműködésének előmozdítása". 

2020. január 24. napján kerül megrendezésre a XXVIII. Megyei Jogásznap. 

2020. január 24. napján a Hunguest Hotel Forrás Szálló adott otthont az XXVI. 
Hagyományos Jogász Bál rendezvénynek. 

A Csongrád Megyei Szervezet Vezetősége az idei évben kiemelt célként kívánja kezelni a 
jogászi hivatásrendek egymáshoz közelítését, e körben pedig a fiatalok integrálását. Ennek 
keretében a korábban útjára indított "Jogász Egyleti Teadélutánok" elnevezésű szakmai 
programot az idei évben. 

Az MJE Csongrád Megyei Szervezete segíti és támogatja az SZTE ÁJK 
Tanszékei/Intézetei által 2020. évben is megrendezésre kerülő tudományos konferenciákat. 

Az idei évben is terveznek részt venni a Veritas Kupa és az ennek keretében 
megszervezendő Családi Nap megszervezésében. 

2020. szeptemberében az Őszi Tudományos Jogásznap keretében az új büntetőeljárási 
törvény gyakorlati tapasztalatairól terveznek előadást. 
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2020. őszén tervezik megszervezni az I. Országos Asztalitenisz Bajnokságot az Egylet 
megyei szervezetei számára. 

További céljuk az MJE Csongrád Megyei Szervezetének a már meglévő nemzetközi 
kapcsolatainak további ápolása és kiszélesítése a különböző jogterületeken dolgozó 
külföldi jogászkollegákkal. 

Részt kívánnak venni tagjaik útján a tavasszal és ősszel megrendezésre kerülő MJE 
Vándorgyűlésein. 

Előkészítik és megszervezik a 2021. januárjában megrendezésre kerülő XXX. Megyei 
Jogásznapot. 

7.15 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet 

2019. évi programjairól készült tájékoztatás 

 2019. március 29. napján 10-12 óra között Pp. Konferencia került megrendezésre, a 
rendezvény helyszíne a Miskolci Törvényszék III. emeleti előadója volt. Előadások 
témái:  

- "A perindítás és a keresetlevél visszautasítása" 

- a "Perfelvételi módok és nyilatkozatok egyes szabályai" 

- "Kerekasztal-vita". 

 2019. június 21-22. napján Jogász Juniálist rendeztek a Miskolci Egyetem 
sportpályáján. 

 A Jogásznap keretében 2019. november 22. napján 10-12 óra között Civiljogi 
jogcsaládhoz köthető továbbképzést szerveztek. 

 2019. november 29-én dr. Bencze János Jogász Hivatásrendi Labdarúgó Emléktornát 
rendeztek a Miskolci Egyetem sportpályáján, melyen a bírósági és ügyészi hivatásrend 
is képviseltette magát. 

2020. évi programterv 

Ebben az évben is megtartják a Jogásznapi ünnepségüket, melynek helye és időpontja még 
szervezés alatt. 

A jogászi társ-hivatásrendek tagjainak bevonásával az idén is terveznek Jogász Juniálist. 

Ez év őszén is megszervezik a Jogász Hivatásrendek közötti Labdarúgó emléktornát. 

7.16 Békés Megyei Szervezet 

2019. évi programjairól készült tájékoztatás 

 2019. június 14. napján tartottunk szakmai rendezvényt az Országos Bírósági Hivatal 
vezetőinek felkérése alapján "Konferencia az új Polgári Perrendtartás gyakorlati 
alkalmazási tapasztalatai" címmel a Gyulai Törvényszékkel történt közös rendezésben, 
melynek helyszíne a Gyulai Vigadó volt. Dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék 
elnöke "Az új Pp. hatályosulása" címmel tartotta meg köszöntő előadását, ezt követően 
"Perindítás és a keresetlevél visszautasítása" címmel dr. Zámbori Tibor cívilisztikai 
kollégiumvezető, majd pedig "Keresetváltoztatás" tárgyban dr. Futóné dr. Major 
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Mónika bíró tartott előadást. A szakmai nap zárásaként dr. Legeza László, a Békés 
Megyei Ügyvédi Kamara elnökének részvételével volt lehetőség észrevételeket, 
reflexiókat tenni. 

2020. évi program-tervéről készült tájékoztatás 

 Az idei évben 2020. március 17. napján Jogásznap rendezvényt tartunk.  

 Az idei év második felében szintén tervezünk Jogásznap rendezvényt tartani, melyet 
aktuális, a tagság igényeinek megfelelő témákban kívánunk megszervezni. 

7.17 Bács-Kiskun Megyei Szervezet 

2019. évi programjairól készült tájékoztatás 

 2019. február első napján megrendezésre került az 51. Jogásznap, amelyet dr. Bicskei 
Ferenc, az MJE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke nyitott meg. A szakmai 
konferencia témái: 

- az igazságügyi orvos-szakértők kiemelt szerepel, a bizonyítás nehézségei a 
bírósági eljárásokban és az egészségkárosodással kapcsolatos 
társadalombiztosítási eljárásokban, 

- kártérítés vagy sérelemdíj? 
- az egészségügyi intézmények elleni (un. "orvosi műhibás") perek szabályai és 

tapasztalatai az új Ptk. hatálybalépését követően. 
 2019. február 2-án került megrendezésre a hagyományos jogász bál. 

 2019. május 13. napján az "Új Pp. gyakorlati alkalmazási tapasztalatai és súlyponti 
kérdései" címmel szakmai konferencia került megrendezésre a Kecskeméti 
Törvényszék, valamint az MJE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének közös 
szervezésében. 

2020. évi program-tervéről készült tájékoztatás 

2020. január 31. napján kerül megrendezésre az 52. Jogásznap 

 A szakmai konferencia témái: 

 - Hol a pénz? A bűnös vagyon felkutatása és visszaszerzése. 

 - Hová tűntek a munkajogi jogviták? 

 - Digitalizáció, egységesítés és egyszerűsítés a közigazgatásban az új évtized küszöbén. 

Tervezett továbbá egy szakmai konferencia - előreláthatólag a tavasz végén, vagy az ősz elején 
-, melynek témája: "Az elektronikus ügyintézés a közigazgatásban, a bíróságokon, az 
ügyészségeken, valamint a nyomozóhatóságokon". 

7.18 Baranya Megyei Szervezet 

2019. évi programjairól készült tájékoztatás 

 2019. január 26. napján a korábbi éveknek megfelelően ismét nagy sikerrel rendeztük 
meg a közös jogász-orvosbált Pécsett, a Hotel Palatinus Bartók Termében. 
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 2019. december 6. napján rendeztük meg a hagyományos megyei jogásznapot az alábbi 
programmal; 
- „Az új polgári perrendtartás a gyakorlat tükrében” (előadó: dr. Kovács Ildikó 

kollégiumvezető, Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma) 
- „A hatálytalanság a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

rendszerében” (előadó: dr. Gelencsér Zoltán kollégiumvezető, Pécsi Törvényszék 
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkajogi Kollégiuma) 

- „Az előkészítő ülés a hatályos büntetőeljárási törvényben. Hatékonyság és 
időszerűség és a klasszikus eljárásjogi alapelvek viszonya” (előadó: dr. Wirth Béla 
kollégiumvezető, Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiuma) 

- „Az új büntetőeljárási törvény tapasztalatai – ügyészi szemmel” (előadó: dr. Takács 
István vezető ügyész, Pécsi Járási Ügyészség) 

2020. évi programtervezete 

2020. január 25. napján a korábbi éveknek megfelelően ismét közös jogász-orvosbál kerül 
megrendezésre Pécsett, a Hotel Palatinus Bartók Termében. 

Terveink szerint 2020. december első felében megrendezzük a hagyományos megyei 
jogásznapot. 

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karával közös szakmai összejövetelt 
kívánunk tartani. 

7.19 Zala Megyei Szervezet 

 2019. február 2. – Sümeg, Hotel Kapitány: Dunántúli Jogászbál, melynek társrendezői 
voltak az MJE Veszprémi és Vas Megyei Szervezeti. 

 2019. június 6. – Országos szakmai rendezvényt bonyolítottunk le Dr. Benedek Ferenc 
néhai pécsi jogászprofesszor emlékére, melynek anyagát könyvben is kiadtuk. A 
megemlékezés helyszíne a Zalaegerszegi Törvényszék díszterme volt. 

 2019. június 21. – Pécsi Tudományegyetem ÁJK épületében Dr. Benedek Ferenc volt 
római jogi tanszékvezető szobrának avatása. 

 2019. október 17.  – Deák Ferenc születésének 216. évfordulója alkalmából tartandó 
megemlékezés, koszorúzás Zalaegerszegi Törvényszék elnökével és a Zala Megyei 
Főügyésszel közösen. 

2020. évben a következő rendezvényeket tervezzük: 

2020. február 8. – Dunántúli Jogászbál Sümeg, Hotel Kapitány Szálloda 

2020. február 28. – Deák Ferenc Jogásznap (Zalaegerszeg, arany Bárány Hotel) 

7.20 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 

2019. évi programjairól készült tájékoztatás 

 2019. február 23. Jogászbál 

 2019. március 20. A Megyei Szervezet Vezetőségi ülése 
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 2019. május 7. A Szolnoki Törvényszékkel közös rendezésben szervezett konferencia 
"Az új Polgári Perrendtartás gyakorlati alkalmazásának tapasztalatairól" 

 2019. szeptember 26. Jogásznap - dr. Andréka Tamás, az Agrárminisztérium 
Jogalkotási Főosztályának vezetője "Birtokrendezés az agráriumban" és dr. Sárközy 
Tamás, az MJE elnöke "A választottbíráskodás kérdései" címmel tartottak előadást. 

2020. évre vonatkozó tervek: 

2020. február 22. Jogászbál 

2020. március hó a Megyei Szervezet Vezetőségi ülése 

2020. szeptember 24. Megyei Jogásznap 

2020. október hó - a Megyei Szervezet Vezetőség ülése 

8 A JOGI KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA 

Az Egylet közhasznú tevékenységét tagságán kívül álló személyek és szervezetek részére is 
végzi. Valamennyi rendezvényünk nyitott a tagságon kívüli jogászok számára, akiknek 
részvételi aránya meghaladta az 50 %-ot. 

A közhasznú tevékenység fő fórumai a Jogászgyűlések és a Jogász Vándorgyűlések, melyek 
egyben bevételeink meghatározó részét is hozzák.  

E mellett folyamatos a magyar jogélet fejlesztéséhez, a jogtudomány műveléséhez, a jogélet 
különböző területein működő jogászok tevékenységéhez kapcsolódó nemzeti emlékhelyekhez 
kötődő tevékenység is. A teljesség igénye nélkül:  

 Szabadkán az egykori törvényszék épületének meglátogatása (résztvevők: dr. Sárközy 
Tamás Elnök, dr. Réti László főtitkár, Nyilas Mihály a Vajdasági Magyar Jogász Egylet 
elnöke, Józsa László szabadkai ügyvéd.) 

 Újvidéken a helyi ügyvédi kamara történelmi épülete és a péterváradi erőd felkeresése 
(résztvevők: dr. Réti László főtitkár, dr. Klenanc Miklós Ifjúsági Bizottság elnök, Józsa 
László ügyvéd.)  

 Szombathelyen Horváth Boldizsár volt igazságügyi miniszter szobrának 
megkoszorúzása (résztvevők: dr., Sárközy Tamás Elnök, dr. Bánáti János alelnök, dr. 
Réti László főtitkár, dr. Spitz János a helyi és dr. Molnár József Fővárosi Szervezet 
elnöke és a helyi szervezet vezetősége, tagjai); 

 Székesfehérváron a jogásznap alkalmával az Árpádházi királyok temetkezési helyének 
felkeresése (résztvevők: dr. Sárközy Tamás elnök, dr. Réti László főtitkár),  

 Szekszárdon a törvényszék, és a Vármegyeháza történelmi épületében megemlékezés 
(résztvevők: dr. Réti László főtitkár, dr. Nőt László a Tolna Megyei és dr. Molnár 
József, a Fővárosi szervezetek elnökei), 

 Zalaegerszegen a megyei jogásznapon előadás Deák Derenc és kortásai címmel (dr. 
Mezey Barna egyetemi tanár). 

Az alapvető jogok védelme előmozdítása érdekében felvilágosító tevékenység, 
ismeretterjesztés folytatása tárgyköréből ki kell emelnünk Péterfalvi Attila NAIH elnök, Czine 
Ágnes és Stumpf István alkotmánybírók előadásait rendezvényeinken. 
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Valamennyi testületi tagunk, tisztségviselőnk, szervezeti egységünk társadalmi munkában 
folytatva tevékenységét, így önkénteseink száma meghaladja a 200 főt.  

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttműködve különdíjat ajánlottunk fel és 
finanszíroztunk a PPKE "XXXIV. OTDK előkészítése és megvalósítása" elnevezésű projektje 
keretében. A 100 000,- Ft-ot az egyetem által megjelölt, a Projekt Közigazgatási jog I. 
tagozatában induló, a tagozatok bíráló bizottságai és az OTDT Állam- és Jogtudományi 
Szakmai Bizottsága által arra érdemesnek ítélt hallgató kapta. 

9 AZ EGYLET TERÜLETI SZERVEZETEI 

1. Magyar Jogász Egylet Baranya Megyei Szervezete, 7623 Pécs, Jókai út 26.  

  Elnök: Dr. Varga-Koritár György 

2. Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun Megyei Szervezete, 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.  

  Elnök: Dr. Bicskei Ferenc 

3. Magyar Jogász Egylet Békés Megyei Szervezete, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

  Elnök: Dr. Krizsán Anett 

4. Magyar Jogász Egylet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete, 3515 Miskolc, 
Egyetemváros 

  Elnök: Dr. Cserba Lajos 

5. Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete, 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 

  Elnök: Dr. Görög Márta 

6. Magyar Jogász Egylet Fejér Megyei Szervezete, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

  Elnök: Dr. Bóka Viktor 

7. Magyar Jogász Egylet Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, 9021 Győr, Munkácsi u. 3. 

  Elnök: Dr. Gottlieb László 

8. Magyar Jogász Egylet Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

  Elnök: Gulyásné dr. Birinyi Ildikó 

9. Magyar Jogász Egylet Heves Megyei Szervezete, 3300 Eger, Barkóczy u. 1. 

  Elnök: Dr. Karsai Tamás 

10. Magyar Jogász Egylet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szerv., 5000 Szolnok, Jókai u. 10. 

  Elnök: Dr. Varga Árpád 

11. Magyar Jogász Egylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, 2801 Tatabánya, Előd 
vezér u. 17. 

  Elnök: Dr. Becker Tibor 

12. Magyar Jogász Egylet Nógrád Megyei Szervezet, 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. 

  Elnök: Dr. Vizler Edina 

13. Magyar Jogász Egylet Pest Megyei Szervezete, 1052 Budapest, Szervita tér 4. II./1. 

  Elnök: Dr. Fülöp László 
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14. Magyar Jogász Egylet Somogy Megyei Szervezete, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky. u. 
3. 

 Elnök: Dr. Tavasziné dr. Nett Csilla 

15. Magyar Jogász Egylet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, 4400 Nyíregyháza, 
Bocskai u. 2. 

  Elnök: Dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin 

16. Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete, 7100 Szekszárd, Béla tér 3. 

  Elnök: Dr. Nőt László 

17. Magyar Jogász Egylet Vas Megyei Szervezete,  9700 Szombathely, Szily J. u. 7. 

  Elnök: Dr. Spitz János 

18. Magyar Jogász Egylet Veszprém Megyei Szervezete, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky. 
u. 11. 

  Elnök: Dr. Kovácsfiné dr. Nagy Judit 

19. Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete, 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. 

  Elnök: Dr. Szabó Ernő 

20. Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezete, 1066 Budapest, Zichy J. u. 30. III/4. 

  Elnök: Dr. Molnár József 

10 AZ EGYLET SZAKOSZTÁLYAI ÉS BIZOTTSÁGAI 

A Magyar Jogász Egylet Elnöksége 2019. február 21-én tartott ülésén megválasztotta a 
bizottságok vezetőit, meghatározta az Egylet szakosztályait és megválasztotta azok vezetőit. 

10.1 Az Egylet bizottságai és vezetői 

Felügyelő Bizottság Zsohár András (Budapest) 

Ifjúsági Bizottság Klenanc Miklós ügyvéd  (Budapest) 

Jogtanácsosi Bizottság Palatin Gábor kamarai jogtanácsos (Budapest) 

Kiadói Bizottság Tóth Mihály egyetemi tanár (PTE ÁJK) 

Nemzetközi Bizottság S. Szabó Péter ügyvéd (Budapest) 

Oktatási és Kommunikációs Bizottság Borbély Zoltán ügyvéd (Budapest) 

Tudományos Bizottság Szabó Imre egyetemi tanár (SZTE ÁJK) 

 

10.2 Az Egylet szakosztályai és annak vezetői 

Agrár Jogi Szakosztály    Csák Csilla egyetemi tanár (ME ÁJK) 

Alkotmányjogi Szakosztály    Cservák Csaba egyetemi docens (Károli 
       Gáspár Református Egyetem ÁJK) 

Bank- és Értékpapírjogi Szakosztály   Ferencz Iván vezető jogtanácsos,  
       (Fundamenta Lakáskassza Zrt.) 
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Biztosítási Jogi Szakosztály    Csurgó Ottó (ügyvéd) 

       Kiss Ferenc Kálmán (ügyvéd) 

Büntetőjogi és Büntetőeljárás Jogi Szakosztály Kónya István elnökhelyettes (Kúria)  

Büntetés-végrehajtási Jogi Szakosztály  Vokó György (OKRI igazgatója) 

Családjogi Szakosztály    Subasicz Éva ügyvéd (Budapest) 

       Szeibert Orsolya egy.docens (ELTE ÁJK) 

Európai Unió Joga Szakosztály   Bordás Mária egyetemi tanár (NKE) 

Jogi Informatikai Szakosztály    Ződi Zsolt egyetemi docens (BCE) 

       (Kiadói és Magyar Jog szerk.biz. tag) 

Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi   Szabó István tszv. egy tanár (PPKE JÁK) 

Szakosztály       

Környezetvédelmi Jogi Szakosztály   Gellérthegyi István ügyvéd (Budapest) 

Közigazgatási Jogi Szakosztály   Balázs István egyetemi tanár (DE ÁJK) 

Média és Reklámjogi Szakosztály   lemondott 

Polgári Eljárásjogi Szakosztály   Udvary Sándor egyetemi docens (Károli 
       Gáspár Református Egyetem ÁJK) 

Polgári Jogi Szakosztály    Verebics János egyetemi docens (ELTE 
ÁJK) 

Szellemi Tulajdonjogi Szakosztály   Grád Anikó egy.docens (BME) 

Szövetkezeti Jogi Szakosztály   Herbert Éva vállalkozó (Szekszárd) 

Társasági és Cégjogi Szakosztály   Pázmándi Kinga egyetemi docens (ELTE 
       ÁJK) 

10.3 Változások a korábbi ciklushoz képest: 

 a közjogi szakosztály szétvált alkotmányjogi és közigazgatási jog szakosztállyá, 

 az agrár és szövetkezeti jogi szakosztály szétvált külön agrár és szövetkezeti 
szakosztállyá, 

 új szakosztályként jelent meg a jogi informatika. 
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11 MAGYAR JOGÁSZ EGYLET ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA  

11.1 Tagság, szakosztályok, bizottságok, testületek 

A Magyar Jogász Egylet (MJE)1 a Ptk. szerinti egyesület,2 közhasznúsági jogállással.3 A 3600 
fős jogászi tagság valamennyi regulált jogászi hivatásrendből,4 de az azokon kívüli 
jogászokból5 és joghallgatókból is rekrutálódik.6 

Az alapszabály rögzíti az MJE szakmai céljait, működésének fórumait, a tagsággal, a 
nyilvántartott adatokkal, kapcsolatos feladatait. 

Az MJE-nek húsz, a megyék közigazgatási területén szervezett területi szervezete is van, 
amelyek a Ptk. 3:32-33 §§. szerinti szervezeti egységek önálló jogi személyiséggel (u.n. 
„származtatott jogi személyek”). A Ptk. és az alapszabály értelmében a területi szervezetek az 
MJE szervei, amelyek a központi szervezettel hierarchikus pozícióban vannak.  

A „rendes tag” természetes személyek felvétele és másik területi szervezethez történő átvétele 
– belépési nyilatkozat alapján – az általuk választott területi szervezet vezetőségének 
hatáskörébe tartozik. A területi elnökség általi felvétellel a Magyar Jogász Egylet és az őt 
felvevő területi szervezet tagjává válnak.7 Rendes tag lehet a jogi doktori oklevéllel rendelkező 
jogász és a joghallgató, tehát nem feltétel a hivatásrendi tagság, vagy munkavégzésre irányuló 
jogviszony. a rendes tagok maguk döntik el, hogy melyik területi szervezethez kívánnak 
csatlakozni. A területi szervezetek vezetik a területi tagnyilvántartásokat. Tagnyilvántartási 
adataikról évente egyszer adnak számszerű beszámolót, amit sz MJE manuálisan összesít. Az 
elvi lehetőség ellenére tehát magukról a tagokról nincs központi vagy összekapcsolt 
nyilvántartás. 

Az MJE elnöksége veszi fel a „különleges jogállású” tagokat (jogi személyek, pl. ügyvédi, 
közjegyzői, végrehajtói irodák és kamarák), amelyekkel együttműködési megállapodást köt. A 
„tiszteletbeli és örökös tagok” választása és „örökös tiszteletbeli elnök” címet adományozása 
a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. és vezeti az ő tagi nyilvántartásaikat.  

Az országos szervezetnek a belső működést támogató bizottságai vannak. A szakmai-
tudományos tevékenységre és 17 szakosztálya működik és a területi szervezeteknek is számos 
szakosztálya van. ezen kívül szervezhetők u.n. „csoportok”.  Ezek évente mintegy 200 szakmai 
rendezvényt tartanak. Az MJE szakosztályainak és bizottságainak felsorolását a 10. fejezet 
tartalmazza. 

Az MJE legfőbb szerve a küldöttgyűlés, operatív (ügyvezető) csúcsszerve a 32 fős elnökség. 
Az elnökségnek hivatalból tagjai a választott egyéni tisztségviselők, (elnök, alelnökök, 
főtitkár), a küldöttgyűlés által választott hat tag és a területi szervezetek elnökei.  

 
1 Alapszabály a honlapon elérhető. 
2 Nyilvántartási száma: 01-02-749. A Fővárosi Bíróság 6.Fpk. 60.954/1. sz. végzésével 1989. december 18-án vette 
nyilvántartásba. Adószáma: 19816054-2-41 
3 Az MJE Alapszabálya 1.§.  
4 Bírák, ügyészek, közjegyzők, ügyvédek, végrehajtók. 
5 Különösen: közszolgálati tisztviselők és alkalmazottak, verseny- és civil szféra.  
6 Alapszabály 5.§ (1) bekezdés. 
7 Alapszabály 5.§ (3) bekezdés 
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Az Egylet „vezetősége” az Elnökségen belül működik, annak tagjai az elnök, az alelnökön és 
a főtitkár. A vezetőség az elnök tanácsadó szerve, előzetes véleményt alakít ki az elnökségi 
ülés napirendjén szereplő ügyekben. 

A szervezet legfőbb képviselője az elnök, vezeti a Küldöttgyűlést. Az alelnökök helyettesítési 
vagy önálló feladatait az Elnökség határozza meg.  

A főtitkár önállóan képviseli az Egyletet, a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak 
megfelelően folyamatosan intézi az Egylet ügyeit, gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A legutolsó választás 2018. december 20.-án volt, a mandátumok öt évre szólnak. A 2020. 
február 4-én elhunyt Sárközy Tamás utódját még nem választották meg.  

11.2 Foglalkoztatás 

A tisztségviselőket a küldöttgyűlés választja öt esztendőre. Egyéni tisztségviselők: az elnök, 
négy alelnök és a főtitkár8, akik nem kapnak sem díjazást, sem szabadon felhasználható 
költségtérítést. A központi szervezetnél 2020 január 1-től két munkaviszonyban álló 
alkalmazott van (irodavezető és adminisztrátor). Velük kapcsolatban az előírt belső 
nyilvántartásokat vezetik.  A titkári munkakört jelenleg nem töltötték be.  

Az Egylet a külső megállapodásokon alapuló tudományos együttműködési projektekre és 
egyes saját működtetési feladataira megbízási szerződéseket köt. A külső feladatokra a 
leszerződött forrásokat használja fel és a forrást biztosító szerv felé történik tételes elszámolás. 
Az egyéb igénybe vett szolgáltatások szerződéses és pénzügyi bonyolítása sztenderd módon 
történik.  

A saját fejlesztést célzó esetleges projektekre forrásul pályázati támogatások és az MJE 
központi szervezetének felhalmozott vagyona (kb. 60 millió forint készpénz) szolgálhatnak. 

11.3 Vagyon, tagdíj, nyilvántartások 

Ennek megfelelően a rendes tagok tagdíjai a területi szervezetek vagyonát, a jogi személyeké 
a központi szervezet bevételét képezik. A tagdíjakat évente írják elő, automatikus tagdíj-előíró, 
vagy – kivető rendszerekről nincs információ.  

Az MJE nem végez vállalkozási tevékenységet. További bevételei a létesítő okiratban 
meghatározott cél szerinti tevékenységekből, a pénzeszközök betétbe, értékpapírba történő 
elhelyezéséből és ingatlana használatának átengedéséből erednek.  

Az MJE fő bevételei 2018-ban a saját rendezésű jogászgyűlések és vándorgyűlések részvételi 
díjaiból (40 %), a különleges jogállású tagok tagdíjaiból (12 %), támogatásokból (12 %), és az 
Igazságügyi Minisztériummal kötött tudományos együttműködési szerződésből (23 %), 
származtak. A 2019-es évben ezek az arányok lényegesen nem változtak. 

A felhalmozott vagyont az egy évi költségvetés nagyságrendjén tartják. Az éves költségvetési 
többleteket korábban a vagyon szintre hozására, újabban a területi szervezetek jogásznapjainak 
támogatására fordították. 

 
8 Elnök: Sárközy Tamás egyetemi tanár (elhunyt 2020. február 4.), alelnökök: Bánáti János, a MÜK elnöke, 
Bartal Géza, a Kúria tanácselnöke, Lajtár István  legfőbb ügyész helyettes, Tóth Ádám, a MOKK elnöke, főtitkár: 
Réti László ügyvéd. 
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Az MJE és a területi szervezetek önálló vagyonnal, költségvetésekkel és számviteli 
nyilvántartásokkal, könyvelési rendszerekkel rendelkeznek.  

A megelőző évről szóló pénzügyi információkat az MJE titkára január hónap folyamán gyűjti 
be a területi szervezetektől. Konszolidált kimutatás nem készül. 

A február elején véglegesítik számviteli szabályok szerint készített „kettős könyvvitelt vezető 
egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet” elnevezésű 
dokumentumot, és a költségvetési tervet, amit az elnökség vitat meg és a küldöttgyűlés elé 
terjeszt. 

Az MJE tagsági igazolványt, személyazonosítót jelenleg nem ad ki, a területi szervezetek ilyen 
esetleges tevékenysége nem ismert. 

11.4 Gyűlések, rendezvények  

A szakmai rendezvények általában nyitottak, nemcsak a tagok vesznek rajta részt.  

 Az országos jogász- és vándorgyűlések előzetes jelentkezéshez kötöttek, kb. 150-300 
fős részvétellel. Azokon plenáris és szekcióülések vannak A gyűlések részvételi díjai 
az egyes igénybeveendő szolgáltatásoktól (pl. szállás- étkezési szolgáltatások, társasági 
programok) függenek. A jelentkezési lapokon ezeket kiválasztják és a lebonyolítás és 
a számlázás ezek alapján történik.  

 A területi szervezetek évente legalább egy jogásznapot tartanak. Egyes területi 
szervezetek rendeznek regionális szakmai jogásznapokat, más rendezvényeket a 
szomszédos országok hasonló szervezeteivel.  

 Ugyancsak rendeznek olyan társasági eseményeket, bálokat, amelyeknek nincs 
szakmai programja. Ezeket saját maguk bonyolítják le, saját könyveléssel. 

 A kisebb (változó, 30-100 fős) létszámú szakosztályi, alkalmi rendezvények, tematikus 
képzések többségükben nincsenek regisztrációhoz kötve, ezek meghirdetése a rendezők 
által fenntartott – feltehetőleg nem csak a tagokat tartalmazó névjegyzékeken alapszik. 
Ezek változóan ingyenesek, költségtérítésekhez vagy részvételi díjhoz kötöttek. Az 
eseményeket a területi adminisztrátorok vagy feltöltik a honlapra, vagy nem. Év végén 
az MJE titkárának/irodavezetőjének körlevele alapján készül jelentés a területi szervek 
munkájáról, amit kézzel összesítenek.  

 képzési események – lásd a 3. fejezetet.  

Az MJE rendszeresen ír ki pályázatokat és a díjazott pályaműveket nyomtatott formában 
közzéteszi.  

Az MJE pénzjutalommal támogatja az Országos Diákköri Konferencia egy díjazottját. 

A közhasznú tevékenységet tagságon kívüli személyek számára is nyújtani kell. 

11.5 Alkalmasságunk továbbképzési igénybevételre 

A tudományos gyűlések plenáris és szekcióülései, a központi és területi szakosztályi 
konferenciák, képzések alkalmasak arra, hogy a jogi hivatásrendek (bírói, ügyészi, közjegyzői, 
végrehajtói) és a nem hivatásrendbe szervezett jogi szakmai területek művelői számára előírt, 
vagy az adott szakterületen elvárt akkreditált továbbképzésként is funkcionáljanak.  
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11.6 Kiadványok, honlap 

Az Egylet évente kiadja a Jogásznapló nevű kiadványát,9 amely enciklopédikus igényű 
összefoglalója a jogászok munkáját érintő szervezeti információknak. A papír alapú kiadvány 
felett eljárt az idő, különösen azért, mert a szervezetek nevei, adatai és vezetői gyakran 
változnak és ez az on line világban gyorsabban nyomon követhető. Ezen kívül egyre több 
állami szervezet jelentet meg ilyen saját és közvetített információkat, amelyek folyamatosan 
frissülnek. 2019-re az MJE ráadásul nem talált kiadót a nagyalakú kiadványra, ezért annak csak 
a zsebnapló formáját jelentette meg.  

Az egyesület nyomtatott folyóirata a Magyar Jog, és a Jogászegyleti Értekezések. 

Évente egy-egy alkalommal kiadja az Országos Jogászgyűlés és a vándorgyűlések anyagait. 
Jelenleg elektronikus tudás- vagy közleménytárat nem tart fennt. 

Külön eseti együttműködési megállapodások keretében az MJE közreműködik jogi 
tudományos dokumentációs feladatok elvégzésében. A szerkesztőket, szerzőket megbízási 
jogviszonyban foglalkoztatja. 

Az MJE honlapja statikus, csak időközönként frissül. Megjelenésében idejét múlta. Nincsenek 
csak azonosítással hozzáférhető oldalai. A területi szervezetek jelszavas hozzáféréssel 
feltölthetik eseményeiket, rendezvényeiket és saját szervezeti adataikat. A honlap „sütiket” 
nem használ. 

11.7 Transzparencia 

A jogszabályi kötelezettségeknek az MJE eleget tesz.  

11.8 Nyilvántartási adatok 

Fővárosi Bíróság 20.Pk.60954/1989/35.   Nyilvántartási szám: 01-02-749 

Adószám: 19816054-2-41 

11.9 A pénzügyi terület feladatai 

11.9.1 Könyvelés:  

Parallel Kft Armada könyvelő, számlázó és házipénztár program. Évi  

 2000 könyvelési tétel 
 270 pénztári tétel,  
 500 kimenő számla  

fordul elő.  A rendezvények előtti és utáni 1-1hónapban sűrű forgalom. 

11.9.2 Gazdasági vezető/munkatárs/könyvelő általános feladatok 

 szerződések nyilvántartása, naplózása, megkötés, módosítás előkészítése, kifizetések 
előtt pénzügyi szignó kiadása (van-e rá érvényes jogcím, költségvetés, igazolt teljesítés, 
illetve fedezet);  

 vevők, szállítók analitikus nyilvántartása; 
 

9 Alapszabály 2. § d) 
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 könyvelés, az utalványozott számlák alapján + a banktól automatikusan a könyvelésbe 
juttatott információk ellenőrzése. (tárgyhót követő ötödik napig leadni, utána rövid 
jelentés a főtitkárnak); 

 08-as bevallás elkészítés, beadás NAV felé (legkésőbb három nappal a beadás 
határideje előtt az összes adatot meg kell kapnia); 

 havi áfa bevallás elkészítése, beküldése (tárgyhót követő ötödik napig leadott);  
 adóbevallások elkészítése a könyvelésből (benyújtó irodavezető); 
 statisztikai jelentések év végi elkészítése; 
 tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, időszaki leltározás, selejtezés; 
 zárlati munkák, mérleg és számviteli tv. szerinti beszámoló elkészítése; 
 kiemelt támogatás  a számszaki elszámolások vezetése, időszaki jelzés vezetése 

részére; 
 bérszámfejtés (alkalmazottak – két fő és megbízási díjasok 10-20 fő között); 
 bejelentők és adatmódosítások beadása különböző hatóságokhoz; 
 számlázás rendezvények (Magyar Jogászgyűlés, Jogász Vándorgyűlés évente 2 

alkalom, 17 jogi személy tag, évente egyszer);  
 részvételi díj számítások rendezvényeken; 
 éves költségvetési terv készítés (számszaki és szöveges); 
 éves költségvetési beszámoló készítés (számszaki és szöveges); 
 a felügyelő bizottság számára információkiadás; 
 kötelező szabályzatok aktualizálása; 

11.10 Az Irodavezető feladatai  

11.10.1 Általános feladatok:  

 az alapszabály szerinti titkári feladatok ellátása a poszt betöltéséig; 
 az elnök, a főtitkár személyes asszisztensi feladatok biztosítása, mindennapi teendők 

segítése; 
 az éves tevékenységi beszámoló összeállítása; 
 a napi posta és elektronikus küldemény- és üzenet forgalom folyamatos felügyelete; 
 elektronikus és papír alapú iratnyilvántartások rendezése; 
 egyes ügyek elektronikus és papír alapú aktáinak naprakész vezetése; 
 jogászgyűlések, vándorgyűlések, más rendezvények megszervezése és 

lebonyolításának irányítása, helyszíni levezénylése. A résztvevői listák összeállítása és 
adatbázisok kezelése; 

 konferencia/rendezvény- részvételi díjak specifikálása és számítása; 
 az Egylet rendezvényein megszerezhető hivatásrendi továbbképzési kreditpontokkal 

kapcsolatos folyamati ügyintézések (kapcsolattartás a hivatásrendi illetékesekkel, 
előzetes eseménybejelentések, engedélyeztetések elvégzése, kredit-jogosultságok 
helyszíni azonosítása, jelentések megtétele és igazolások kiadása). A területi 
szervezetekkel való egyeztetés, amennyiben e feladatokat maguk kívánják végezni;  

 a központi rendezvények honlapon történő beharangozása és más népszerűsítő 
tájékoztatók elkészítése, kiadása; 

 egyéb rendezvényszervezésben való vezetői közreműködés; 
 tudástár fejlesztése; 
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 kapcsolattartás az előadókkal. Az előadásvázlatok begyűjtése, vagy elkészítése. Az 
azokkal kapcsolatos teljesítések ellenőrzése; 

 rendezvények, testületi ülések hanganyagainak gondozása; 
 a székhely helyiségcsoportja tisztaságának, rendjének biztosítása; 
 mindaz, a munkaköréhez tartozó szakmai feladat, amellyel a felettese megbízza. 

11.10.2 A gazdasági területet érintő feladatok 
 az Egylet közzétételi kötelezettségeinek teljesítése (főleg: honlap); 
 az adóbevallások kivételével a hatósági bejelentések teljesítése – ahol az előírt, 

elektronikus úton (pl. OBH- hoz cégkapun benyújtás); 
 számlázás felügyelete (rendezvények, jogi személy tagok);  
 az Egylet költségvetési tervezetének és beszámolójának előkészítése; 
 kötelező szabályzatok (jelenleg: adatkezelési, számviteli politika, befektetési, 

pénzkezelési, leltározási és értékelési szabályzat) aktualizálása; 
 tárgyi eszközök időszaki leltározása, selejtezés; 
 utalványozás előkészítése (szerződés alapján a partnerek adatainak és a fizetési 

feltételek ellenőrzése, teljesítési igazolás beszerzése és kiadása, az utalványozáshoz 
szükségses, felszerelt dokumentáció elkészítése. A pénzügytől a számfejtés beszerzése, 
az utalási információk véglegesítése. Engedélyeztetés a főtitkárral, utána pedig bevitel 
a banki programba és jóváhagyási értesítés küldése a főtitkárnak.)  

11.11 Gazdálkodási tárgyú szabályzatok 

 Bizonylati rend 
 Értékelési szabályzat 
 Eszközök és források leltározási szabályzata 
 Főkönyvi számok listája 
 Pénzkezelési szabályzat 
 Selejtezési szabályzat 
 Számlarend 
 Számviteli politika 

 

Budapest, 2020. április 27. 


