
JEGYZŐKÖNYV 

a MÁOK Fővárosi Szervezete 

2021. január 14-én 20 órakor online, ZOOM alkalmazás keretei között lebonyolított 

vezetőségi üléséről 

 

Jelen vannak: dr. Bendzsel Dániel, dr. Csikós Katalin, dr. Demjén Zsófia, dr. Fodor Kinga, dr. Ipolyi 
Tamás, dr. Kendik Zsolt, dr. Koltai Zsófia, dr. Perényi János, dr. Pesti József, dr. Pintér Zsolt, dr. 
Szakmáry Katalin, dr. Szentpétery Zselyke, dr. Tancsa Nóra, dr. Tretter Olga dr. Vizi Zsuzsanna 

 

A jegyzőkönyvet dr. Csikós Katalin titkár vezeti 

A jegyzőkönyv későbbi hitelesítését dr. Fodor Kinga és dr. Vizi Zsuzsanna fogja végezni 

Dr. Bendzsel Dániel elnök köszönti a résztvevőket 

Dr. Csikós Katalin megállapítja, hogy 12 fő vezetőségi tag van jelen, az ülés határozatképes. 

Dr. Bendzsel Dániel kérdezi, hogy a megjelent bizottsági elnökök szeretnének-e külön napirendi pontot. 
Nem szeretnének külön napirendi pontot. 

Dr. Bendzsel Dániel kérdezi, nincs-e javaslat a napirend módosítására? Nincs javaslat a napirend 
módosítására. 

Dr. Bendzsel Dániel kérdezi, ki fogadja el a napirendet? Szavazás: 12 igen, egyhangú 

 

Az elfogadott napirend: 

1) Tájékoztatás az átadás-átvétel kapcsán (Dr. Csikós Katalin) 

2) Új irodavezető felvétele, szerződéskötés (Dr. Bendzsel Dániel) 

3) Új online számlázásra alkalmas rendszer bevezetése (Dr. Bendzsel Dániel) 

4) Új kamarai honlap fejlesztése, ezzel kapcsolatos szerződéskötés (Dr. Bendzsel Dániel) 

5) Adategyeztetések és online praxis ellenőrzések megkezdése (Dr. Koltai Zsófia) 

6) Tájékoztatás GDPR ügyben (Dr. Bendzsel Dániel) 

7) Tagfelvételről, tagi ügyekről döntések jóváhagyása (Dr. Csikós Katalin)  

8) Egyebek  

 

1) Tájékoztatás az átadás-átvétel kapcsán (Dr. Bendzsel Dániel, Dr. Csikós Katalin) 

A vezetőség meghallgatta és tudomásul vette dr. Bendzsel Dániel elnök és dr. Csikós Katalin titkár 
beszámolóját a Fővárosi Szervezet irodája munkájának átadás-átvételéről, valamint a korábbi 
irodavezető távozásáról. Ebben a napirendi pontban határozat nem került elfogadásra. 

2) Új online számlázásra alkalmas rendszer bevezetése (Dr. Bendzsel Dániel) 



Dr. Bendzsel Dániel elnök ismertette a számlázó program váltás okait és beszámolt a Számlázz.hu 
használatának előnyeiről. Kiemelte, hogy szervezetünk jelenlegi könyvelője is támogatja ennek 
bevezetését. A vezetőség egyhangú igen szavazati arányban támogatta (2.sz. határozat) 

3) Új kamarai honlap fejlesztése, ezzel kapcsolatos szerződéskötés (Dr. Bendzsel Dániel) 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal megszavazta a maokbp.hu, a maokbudapest.hu és a 
maokfovaros.hu domain nevek megvásárlását. (3.sz határozat) 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal megszavazta, hogy a honlap kialakítását és fenntartását, 
miután Dr. Kerekes Bálint közös megegyezéssel felbontotta webmesteri szerződést, havi 25 000.- Ft-os 
díjért dr. Bendzsel Dániel végezze. A létrejövő új szerződésben változás, hogy  a jövőben a honlapon 
futó hirdetések bevételei 100%-ban Fővárosi Szervezethez fognak befolyni. (4.sz. határozat) 

4) Adategyeztetések és online praxis ellenőrzések megkezdése (Dr. Koltai Zsófia) 

Dr. Koltai Zsófia alelnök ismertette terveinket a tagság körében mielőbb elindítani kívánt 
adategyeztetési kampány kapcsán. Ebben a napirendi pontban határozat nem került elfogadásra. 

5) Új irodavezető felvétele, szerződéskötés (Dr. Bendzsel Dániel) 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal határozatban tudomásul vette a munkáltatói jogokat 
gyakorló Dr. Bendzsel Dániel elnök tájékoztatását, miszerint az új irodavezető Horváth-Lini Ágnes, akit 
6 órás munkaviszonyban foglalkoztatunk a korábbi irodavezető bérével megegyező bérért. (5.sz. 
határozat) 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal határozatban tudomásul vette Dr. Simon Éva (és 
helyetteseként Dr. Szántay Ádám) ügyvéd (Dr. Simon és Dr. Szántay Ügyvéri Irodák) foglalkoztatását 
a korábbi ügyvéd szerződésének megfelelő rendelkezésre állási díjért, ill. további 28 000.- Ft óradíjért. 
Egyidejűleg szavazásra került a kötendő szerződés kapcsán annak határozott vagy határozatlan időre 
szóló mivolta. A vezetőség megszavazta a határozatlan idejű szerződés megkötését (6-an szavaztak 
mellette, 3-an tartózkodtak, 1 fő szavazott ellene – időközben 2 fő kilépett az ülésből) (6.sz. határozat) 

6) Tájékoztatás GDPR ügyben (Dr. Bendzsel Dániel) 

Dr. Bendzsel Dániel tájékoztatta a vezetőséget arról, hogy a közelmúltban adatvédelmi biztosunkkal 
egyeztetett a vezetőség munkáját érintő adatvédelmi kérdésekről. Ennek során arról is megegyeztek, 
hogy a közeljövőben tartani fog egy 1 órás időtartamú képzést a tisztségviselők és a téma iránt érdeklődő 
küldöttek számára. Ennek pontos időpontja később kerül eldöntésre. Ebben a napirendi pontban 
határozat nem került elfogadásra. 

7) Tagfelvételről, tagi ügyekről döntések jóváhagyása (Dr. Csikós Katalin)  

Utólag emailben történt szavazás kapcsán a vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal tudomásul vette 
és megerősítette az új vezetőség által 2021. január 1-jétől az ülés napjáig kiadott tagsági és praxis 
engedély határozatokat. (7.sz. határozat) 

8) Egyebek  

Dr. Bendzsel Dániel ismertette javaslatát, mely szerint a Fővárosi Szervezet alapszabályban 
meghatározott feladatain túl vállalt tennivalóit a hatékonyság növelése érdekében a későbbiekben 
munkacsoportokba szerveződve kívánja végezni. Ily módon a lelkes, kamaránk munkájában részt venni 
kívánó tagok is be tudnak kapcsolódni a szervezet tevékenységeibe.  

A fentiek mellett megfontolásra ajánlotta az online lebonyolítást a későbbi vezetőségi ülések 
alkalmával is. Ezt a lehetőséget, ha van rá mód, rögzíteni kívánjuk a készülő Vezetőségi ügyrendben 
is. 



Az ülésen elfogadott határozatok a következők: 

01/2021. január 14-i határozat: 

A vezetőség egyhangú szavazati aránnyal támogatta az ülés videó anyagának rögzítését. Ezt követően a 
tagok számára kérés esetén rendelkezésre bocsájtjuk a vezetőségi ülésről készült felvételt, amelynek 
linkjét e-mailben küldjük el, a kérelmező hivatalos e-mailről küldött kérésre.  

02/2021. január 14-i határozat: 

A vezetőség egyhangú szavazati aránnyal döntött a Számlázz.hu online számlázó rendszer 
bevezetéséről, amelyet 2021. január elsejei dátumtól kezdődően használunk számláink kiállítására, 
egyidejűleg a korábbi számlázó program használatát megszüntettük. 

03/2021. január 14-i határozat: 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal megszavazta a maokbp.hu, a maokbudapest.hu és a 
maokfovaros.hu domain nevek megvásárlását. 

04/2021. január 14-i határozat: 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal megszavazta, hogy a honlap kialakítását és fenntartását 
havi 25 000.- Ft-os díjért dr. Bendzsel Dániel végezze. A jövőben a honlapon futó hirdetések bevételei 
100%-ban Fővárosi Szervezethez fognak befolyni.  

05/2021. január 14-i határozat: 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal megszavazta Horváth-Lini Ágnes új irodavezető 
felvételét 6 órás munkaviszonyban a korábbi irodavezető bérének megfelelő bérért.  

06/2021. január 14-i határozat: 

A vezetőség határozatban tudomásul vette Dr. Simon Éva és Dr. Szántay Ádám ügyvéd határozatlan 
idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatását a korábbi ügyvéd szerződésének megfelelő 
rendelkezésre állási díjért, ill. további 28 000.- Ft óradíjért.  

07/2021. január 14-i határozat: 

A vezetőség egyhangú igen szavazati aránnyal tudomásul vette és megerősítette az új vezetőség által 
2021. január elsejétől mostanáig kiadott emailben elküldött tagsági és praxis engedély határozatokat. 

 

Budapest, 2021. január 14. 

 

 

 

Dr. Bendzsel Dániel Dr. Csikós Katalin 
elnök jegyzőköny vezető 

 


