
A Felügyelőbizottság jelentése az Egylet 2019 évi szakmai tevékenységéről és költségvetésének 
teljesítéséről. 

Az Egylet 2019-ben a küldöttgyűlési és elnökségi határozatokba foglalt feladatait teljesítette a törvényeknek 
és alapszabályának megfelelően működött. 

1.A költségvetési beszámoló es a közhasznúsági jelentés megalapozott takarékos gazdálkodást mutat- A 
kitűzött célok megvalósultak. Különösen az informatikai fejlesztések, a tagnyilvántartást, a kreditpontos 
képzést, az „okosrendezvény” szervezést előkészítő munka eredménye dicséretes.  A központi rendezvények 
gyarapodása színvonala a vándorgyűlések szervezettsége népszerűsége elismerésre méltó. 

A vendéglakás hasznosítása beváltotta az előzetes várakozást. Indokolt az inflációt követő bérleti díj emelése 
a bekövetkezett beruházások beszámítása. 

A tagok jövedelemadó befizetési hajlandóságát nem sikerült növelni. Újabb erőfeszítések szükségesek. 

A Jogi Publikációért Alapítvány vagyonának kamatbevételéből származó támogatás csökkenése indokolttá 
teszi a hasznosítás formájának áttekintését. 

Az IM-MJE együttműködési megállapodás végrehajtása jelentős eredményeket hozott a központi 
rendezvények, a területi szervek támogatása, stabil működése tekintetében .A jogásznapok számának 
gyarapodása szakmai színvonaluk emelkedése örvendetes tény .A jogász fiatalok tudományos pályáztatása, a 
kiadványok gyarapodása egyértelmű előrelépést mutat. 

A Felügyelőbizottság az Egylet 2019-es szakmai tevékenységéről és költségvetésének teljesítéséről, 
közhasznúsági jelentéséről szóló előterjesztést elfogadását javasolja. 

Határozati javaslat: A küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a 2019 évi szakmai 
tevékenységről és költségvetésről 

2 A felügyelőbizottság jelentése az Egylet 2020 évi szakmai program és költségvetési tervezeteiről. 

Az IM-MJE közötti együttműködési megállapodásban foglalt feladatok az elmúlt évben megvalósultak. 
Megfontolandó a megállapodás megújítása kiegészítése. Célszerű lenne a megállapodást kiterjeszteni a 
jogalkotást megelőző illetve követő hatásvizsgálatok elkészítésében való részvételre.(Talán megelőzhető 
lenne a börtönperekhez hasonló károkozó jogalkotás, jogalkalmazás ,a jogászok pellengérre állítása ) 

Megfontolandó a területi szervek támogatásának felülvizsgálata a taglétszám, bevétel, teljesítmény 
arányába való differenciálás. (FB .korábbi javaslata) 

Javasolt a jogászi életpályák bemutatása, interjúk emlékezések Magyar Jog egyéb kiadványokban való 
közreadása. 

A Felügyelőbizottság az Egylet 2020 évi szakmai programját és költségvetési tervét elfogadásra javasolja. 

Határozati javaslat A küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését az Egylet 2020 vi szakmai 
programjáról és költségvetéséről szóló jelentés 
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