
Ta ggryűlé*i j eswűkiinw

ümely készÜ|t l02l" augusztus 15..án- a ÜR" TlTr{ ÜewÉnl mobl seÉkhetyén, a 1800 T.ata.b$ny6 .Ívlártírok útja s'szóm fs:'I,sxárn aÍatt-

Jelen|dvők: $r.Tith Károly a Dr.Tith Ügyvédi Íroda egyedü|í tagja

Varga Zsófla jogyzőkonyv vezető

Á taggyűlós napil"endje:

].. l{atároeat az Üttv. $7'$ (1} b*kerdésének a'}' b'} c.i pontjaíbanfoglaftak telj€$ÍrÉ$é.ről

e-} Határnrat a Ü$'TTTH ÜswÉnt |RooÁNAK a3 ügyvédi. tevékenys€nrőÍ seÓló e017.óviLxx\ll|t'törvény 97.$ (?} bekendése srerinti jogutód n*|küli megsz{intetósÉrű| t021. szapterirbsr15'napjáva|.

s.}Hat*rorat a Dr.Tríth tlgYYédi |roda jogutód ndlkü|i megsxűnésére írány'uló e|jiirásának kerdőnapjáró|.

4') Dönt*s a 0r'Tlth Ügyvédi |rodának az tigwédi tevék*nysÉgge| osszefiiggő valamennyimegbízásábil fakadó jcgainak és kötelezettségeinek Dr.Tóth |(áro|y agyéni iigw*ur* { 'un. h€ty:Tata* sr. idő: 1956. 10' 2á', anyja neva : Lasánslky lrrgébet} átruhárásáró| lÜ2L srgpernbgr15.napjának hatá|yáva|.

A taggyűlés döntései :

1.'} Á taggyíjtés egy hangúan, el|enszeváiat néllrriI nregá|lapítja"

a.} A* |r*da gondorkodott rnegbÍzásaí Ür.Tóth Kíroly egyéni ügyvédnek átadásáról

b") A taggyűlásen je|en|evő tag kijelenti ,hogy az ügyvsdi irodának nem á|l alka|manisában ügyvéd,ü6yvédJe |ö|t, eur*pa i kcizosségi sza kjogi{sr, illetve ügyvédassriszte ns,

e'} A taggy(Í|ésen j*lenlevő tag kije|enti , az froda gondoskndott ar iigyvédi iroda iratanyagánakDr'Tóth Károly iigvv*d 28sCI Tatabánya, Mártírok útja 8' fsz.1'szám alatti irodájában történőe|helyeaésérő| , ame|y bíztosÍtja az ügyvédi tjtok megőr:ését és ae Íratok uti|ágos

É
vissza ke reshetőségét.

2.} A taggyűlés egyhangúan, e||ensráyáEat né|kíi| d{int arró|, hogy a oft.TlTH {igwÉot |BpDA302?. seeptern be r 15- na pjáva| jogutód né lkil l megrrűnik"
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3JÁ taggyiilÉ* ggyhangrian" *|lenszavaxat né|kül a Dr.Tó'th uswédi lroda jogutód nélktili
megs*űnésére ir:ányu|ó elját.ásdnak keldő napját 2022. szeptember x' nnpjában jelrli meg.

4.) A taggyütés ogyhangr}an, *llenseavazat né|kü| dönt arról, hogy a Dr.Tóth Üewédi lrodának az
ügyvédi tev'é{<enységge| öss:efiiggű va|amennyi megbÍzásábó.l fakadó jogalt és kiite|ezettségeit,
annak egyéni tigyvédként va|ó bejegyzése hatályáva| , 2O22.szeptember lS.napiának hatá|yáva|
Brl'Tórh Károlyra eglréni ii3xrvÉdre átruházza .

A jogutód né|küli megszűnés esetén a végelszámolási e|járás a|att á|ló suervezet€k könyvezetési és
beszámoli készítési kötelezettségére vonatkozó slabályokat k*ll alka|mazni.
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