MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS

Az egyesületi tagok megbízzák a Magyar Polgári és Nemzeti Jogvédő
Egyesületet (a továbbiakban: Jogvédő Szervezet), hogy az érdekképviseleti
jogosultsága folytán a Pp 65.§ g) pontra, figyelemmel, a 2017. évi CXXX.
törvény (Ppé) 115.§ rendelkezésére figyelemmel, a 2013. évi CLXXVII. törvény
(Ptké.) egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 11.§ (6) bekezdése alapján,
hogy az egyesület jogi szakvizsgával rendelkező tagja, illetve a szervezetben
vezetőtisztséget betöltő szervezeti tag - a fent felsorolásban lévő egyesületi
tagok által (külön megbízási szerződések alapján) akik pertársaságot képezve,
az általuk benyújtásra kívánt közérdekű panasz és az alkotmányjogi panasz
jogi eljárásban jogi képviseletünket a törvény által felruházott jogosítványa
folytán teljes jogkörrel ellássa.
Mindkét eljárásban a jogvédő szervezet a kapcsolódó iratokat megírja és be is
nyújtja a közérdekű panaszt a Fővárosi Törvényszéken és az alkotmányjogi
panaszt pedig az Alkotmánybíróságon adja be. Mindkét eljárásban a törvényi
rendelkezések figyelembe véve - képviseli a pertársaságot.
A per jogtárgya: a jelen kormány által kiadott és a mai napig érvényben lévő
kijárási tilalom indokolatlan és eltúlzott fönntartása, az alapjogok sérelmével
(gyülekezési, egészséghez, önrendelkezéshez, szólás és véleménynyilvánítási
jog stb., és más egészségügyi rendelkezésükkel összefüggő jogsértések.
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Az alkotmányjogi panasz az Alaptörvényben és a nemzetközi emberjogi
rendelkezések figyelmen kívül hagyása (kirekesztése) az emberi jogok
drasztikus és folyamatos megsértése. A jogállamisággal összefüggő
jogsértések Magyarország területen.
A jogvédő szervezet az átadott tagi megbízási szerződések alapján - a
társadalmat érintő a kormány által fenntartó egészségügyi és védelmi
intézkedések, amik sértik az alap és emberi jogokat, - a nagy társadalmi
elégedetlenség is indukálja, hogy szükséges a jogeszközével érvényesíteni a
társadalomnak alap, egyéni és emberi jogaik érvényesítését hazai
bíróságokon, mint nemzetközi bíróságon is. Minisztériumok előtt párbeszédet
folytatni, szükség esetén a miniszterelnökkel vagy a kormány valamely
tagjával, vagy aki erre ki lesz jelölve vagy valamelyik parlamenti bizottsággal
megbeszéléseket folytatni.
Ehhez a munkához, a perek elindításához, ami több mint 5 per
kezdeményezését alapozza meg, ezen perek teljes költségét tekintve nagyobb
összegben jelennek meg (számításaink szerint meghaladhatja a több millió
forint) kiadást. A pénztámogatásokat, a költségek fedezésére nyújtandó
támogatást a Magyar Polgári és Nemzeti Jogvédő Egyesület számlaszámára
küldhető, azzal a megjegyzéssel: „TÁMOGATÁS”. Az így számlára érkezett,
megküldött összegeket a jogvédő szervezet a legjobb belátása szerint fogja
felhasználni a peres eljárásokban.
Jogvédő szervezet indokoltnak tartja az eljárások lefolytatását, a társadalmi igényt
is figyelembe véve elkötelezett az ügyekben történő faladatok ellátására
társadalmi segítőkkel. Célkitűzésként azon törekedik, hogy az emberi jogok
minden formában érvényesüljön hazánkban és egyfajta civil kontroll szerepet
töltsön be hazánk politikai, gazdasági és az emberi jogok területén.
Ezen megbízási megállapodás semmilyen kötelezettséget nem jelent a
szervezet részére. A megbízó tagok elolvasás után helyben hagyólag aláírják.
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