
 

 

 

Az MME tagnyilvántartásának jelentése 

 

Az előző évek gyakorlatának és a Fővárosi Törvényszék előírásainak megfelelően a Közgyűlésen 

ismertetni kell, hogy az adott időszakban hány tagnak a tagsági érvényessége szűnt meg, miután 

nem újította meg a tagságát. Tagjainkat legalább kétszer, a többséget háromszor szólítjuk meg a 

tagságuk rendezésére. 

Most azoknak szűnik meg a tagsága, akiknek 2018. december 1. és 2019. november 30. között 

járt le a tagság érvényessége. Ez 547 személy 12 szervezet, családtagokkal együtt összesen 869 

tag. A tagok tételes listája a közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

 

Budapest, 2020. április 29. 

 

Harangi István 

MME Tagnyilvántartás 

 





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 az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. HALMOS GERGŐ DÉNES ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.04.29. 17.25.37


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: halmos.gergo@mme.hu


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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