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 a Magyar Jogász Egylet elnöksége által 2020. február 26-án elfogadott 

határozatok 
 

1/2020. (II.26.) számú elnökségi határozat 
Az Elnökség a 2019. üzleti évről szóló költségvetési és számviteli beszámolójának tervezetével 
egyetért és az előterjesztés szerinti tartalommal 51.059.426. forint- kiadás, 52.676.195.- 
forint-bevétel és 1.616.769. forint-mérleg szerinti eredménnyel a küldöttgyűlésnek 
előterjeszti. 
 
2/2020. (II.26.) számú elnökségi határozat  
Az Elnökség a 2020. évi költségvetés tervezetét támogatja és 60.320.000 bevételi és kiadási 

főösszeggel a küldöttgyűlésre előterjeszti.  
Az Elnökség jóváhagyja a jogi személy tagok belépését és a velük kialakított együttműködések 
tartalmát. Támogatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a területi ügyvédi kamarák, 
szakmai szövetségek belépését. Felkéri a főtitkárt, hogy gondoskodjék a jogi személyek 
különböző csoportjait érintő, de csoportsajátosságok szerint egységes tagdíjrendszer 
kidolgozásáról. 
 
3/2020. (II.26.) számú elnökségi határozat 
Az Elnökség a Sárközy Tamás elnök elhunyta folytán megürült elnöki tisztség betöltése 
érdekében:  

a) pótválasztás tartását határozza el  
b) elfogadja a módosított előterjesztés szerinti eseti választási szabályzatot.  
c) az előterjesztés 5.1. pontja szerint a Küldöttgyűlést 2020. május 13. napjának 11. 

órájára hívja össze. A Küldöttgyűlés színhelye: a Budapesti Ügyvédi Kamara 
díszterme, 1055 Budapest, Szalay utca 7. A megismételt Küldöttgyűlés időpontja: 
2020. május 18. 11. óra.  

 
4/2020. (II.26.) számú elnökségi határozat 

Az írásos előterjesztés helyett a küldöttgyűlésnek olyan alapszabály változatot kell 
előterjeszteni, ami kizárólag a bírósági hiánypótlásokban kifogásolt elemeket módosítja.  

 
5/2020. (II.26.) számú elnökségi határozat 
Az Elnökség Dr. Spitz János, Dr. Törőcsikné dr. Görög Márta, Dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin, 
Dr. Fülöp László. Dr. Gottlieb László személyében a Jelőlőbizottság tagjait megválasztja. 
 
 
 

Dr. Feketéné dr. Rácsai Tünde s.k. 
jegyzőkönyvvezető 

Dr. Réti László s.k. 
főtitkár 

 





A szolgáltató elérhetőségei


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


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


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


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


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


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


Az azonosítás időpontja: 2020.04.20. 22.11.35


Az azonosított ügyfél adatai:


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


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



http://niszavdh.gov.hu
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