
Ampíról HnrÁnozAT

Aluírott dr. Makai-Szász Viktória Ügyvéd (KASZ: 36073988), mint a Makai-Szász Ügyvédi
Iroda (székhe|y: 2800 Tatabánya, Gál |stván ltp' 811., nyilvántartó hatóság: Komárom-
Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara, nyi|vántartási száma: 84) egyszemélyi tagja,
alapítója a mai napon az alábbi határozatot hozom.

1 l2o22 (Vll|.1 7.) szÁuÚ aup|rÓl HarÁnoznr

Az a|apító egyszemélyi tag elhatározza' hogy a Makai.Szász Ügyvédi |rodát jogutód né|kÜ|
meg kívánja szÜntetni' Az Ügyvédi iroda jogutTd nélkÜ|i megszüntetési e|járásának kezdő
napja: 2022.08.3'1,

Az Ügyvédi iroda megszÚnéséve| összefüggő feladatokka| megbízott szemé|y: Dr. Makai.
Szász Viktória ügyvéd' székhe|ye: 2800 Tatabánya, Gá| lstván ltp. 811.

Az ugyvédi iroda egyszemé|yi tagja az Ügyvédi tevékenységét egyéni Ügyvédként kÍvánja
fo|ytatni, mely bejegyzésének napja 2022, szeptember 01.

A|apító egyszemélyi tag az Üttv. 9z. $ (2) alapján Úgy határoz, hogy az Ügyvédi tevékenységre
vonatkozó valamennyi megbízásábTl fakadT jogait és kötelezettságeit tagjára annak egyéni
Ügyvédként va|ó bejegyzése hatályával* Ügyfe|ei hozzájáru|ása né|kül- átruházza, azzal, hogy
a bejegyzést kovetően aZ Ügyvédi iroda ügyvédi tevékenységet nem folytathat' Alapító
egyszemélyi tag rögzíti, hogy tagjának egyéni Ügyvédként történö bejegyzésének hatályával
az A|apító egyszemé|yi tag kizárólag vagyonitagnak fog minŐsÜlni'

Az iroda jogutid nélkÜ|i megszÜnése esetén a tartozások kiegyen|ítése után fennmaradT
Vagyon - az a|apító okirat eltérő rende|kezése Vagy megegyezés hiányában - vagyoni
hozzájáru|ásuk arányában az ügyvédi iroda tagjait il|eti meg'

Az ugyvédi iroda iratanyagát dr. Makai.Szász Viktória egyéni Ügyvéd őni tovább az iroda
megszűnését kÖvetŐen ame|y biztosítja az Ügyvédi titok megőrzését és az iratok utT|agos
vísszakereshetŐségét.

Az iroda a|ka|mazásában alka|mazott Ügyvéd' ügyvédje|o|t, a|ka|mazott eurÓpai közösségi
jogász, il|etve tlgyvédasszisztens níncs.

Az a|apító nyilatkozik, hogy az iroda nem ál| csőd. és felszámo|ási eljárás alatt'

Ke|t: Tatabányán, 2aZ2.augusztus 17. napján.
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