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TÁJÉKOZTATÁS AZ ELNÖKSÉG TAGJAI SZÁMÁRA 
 

távszavazás részeredményességéről  
 
A 2020. április 22-én az Elnökség általi távszavazásra bocsátott határozati javaslatok közül a “II. 
Határozati javaslat a rendes évi Küldöttgyűléssel kapcsolatban” megjelölésű  határozati javaslatra 
2020. április 30-án beérkezett a 16-dik szavazat.  Ennek folytán ezen határozati javaslatról a 
távszavazás már eredményes. 
 
A határozat:  
 
„Az elnökség a 2020. évi rendes Küldöttgyűlést ülés tartása nélküli, döntéshozatal (Távszavazás) 
útján 2020. május 9. és 24. között kell lebonyolítani. A döntéshozatali eljárás napirendjei: 
 
1.Alapszabály módosítása (Asz.14.§ (1) a) pont. ¾-es többség szükséges. Asz. 36.§ (2) bekezdés). 
2.Beszámoló a Jogász Egylet 2019. évi szakmai tevékenységéről. (Előterjesztő: Dr. Réti László ft.)  
3.Beszámoló a Jogász Egylet 2019. évi költségvetésének teljesítéséről, javaslat az eredmény 
felosztására (eredmény-beszámoló, közhasznúsági melléklet). (Előterjesztő: Elnökség.) 
4.A Felügyelőbizottság jelentése az Egylet 2019. évi szakmai tevékenységéről és költségvetésének 
teljesítéséről. Előterjesztő: Dr. Zsohár András, a Felügyelőbizottság elnöke 
5.Az Egylet 2020. évi szakmai programjának tervezete. (Előterjesztő: Dr. Szabó Imre a Tudományos 
Bizottság Elnöke) 
6.Az Egylet 2020. évi költségvetésének tervezete.  (Előterjesztő: Elnökség.) 
7.A Felügyelőbizottság jelentése a 2020. évi szakmai program-tervezetről és a költségvetés 
tervezetéről (Előterjesztő: Dr. Zsohár András, a Felügyelőbizottság elnöke.)  
 
Az elnökségi tagok általi szavazásra megnyitott időkapu nyitva marad, 2020. május 9-én 01 órakor 
záródik. 
 
A Küldöttgyűlés döntéshozatala elé terjesztett valamennyi határozati javaslatot - letölthető 
elektronikus PDF formátumban - a titkárság a Magyar Jogász Egylet hivatalos honlapján a 
„jogaszegylet.hu” oldalon a “Bemutatkozás / Testületek hírei” aloldalon elhelyezte. 
 
Tisztelettel felkérem a megyei szervezetek elnökeit, hogy a küldötteket szíveskedjenek tájékoztatni 
arról, hogy az előterjesztések az egylet honlapjáról letölthetők és tanulmányozhatók. A küldötteknek 
(csak e-mailben) külön is küldünk értesítést. 
 
A küldöttek számára a távszavazásra kijelölt időkapu 2020. május 7-én 13 órakor nyílik és május 
22-én éjfélig marad nyitva. 
 
A Küldöttek és az Elnökség tagjai számára a szavazási felület a kepzes.jogaszegylet.hu oldalon lesz 
elérhető az időkapu megnyitásakor. 
 
      Tisztelettel 
 
Budapest, 2020. május 3. 

 
Dr. Réti László 

főtitkár 





A szolgáltató elérhetőségei


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


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


I G A Z O L Á S


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


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


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


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


Az azonosítás időpontja: 2020.05.03. 20.19.47


Az azonosított ügyfél adatai:


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


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



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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