TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
Peace Palace int he Hague, Netherlands

or

THE APPROPRIATE INTERNATIONAL COURT
A Hágai Nemzetközi Bírósághoz illetve az illetékes nemzetközi bírósághoz

SPECIFIC POWER OF ATTORNEY
KÜLÖNLEGES MEGHATALMAZÁS

This is a class action POWER OF ATTORNEY prepared pursuant
to ARTICLE 31.(31. CIKKELY) 2nd paragraph of the ancient
constitution of Hungary. Our ancient Law exempts this power of
attorney from their requirements, substance, formality or recording
that is prescribed for a power of attorney by the laws of various
countries. This power of attorney shall have the same legal effect
as if it were prepared and executed in accordance with the laws of the jurisdiction where it is presented.
…mely Magyarország történelmi alkotmányának 2. paragrafus 31. cikke szerint készült pertársasági meghatalmazás. Ezt a típusú
meghatalmazást történelmi jogunk mentesíti azoktól a tartalmi, alakisági és nyilvántartási követelményektől, amelyek a különböző
országok törvényei szerinti meghatalmazásokra jellemzőek. Ennek megfelelően ugyanazzal a joghatással bír, mintha az előterjesztés
kapcsán illetékes igazságszolgáltatási szerv törvényeivel összhangban került volna elkészítésre és végrehajtásra.
I/Én____________________________________________________________________________________

Date of birth/Születési dátum, hely:_____________________________________________________________
Address/Cím:____________________________________________________________________________
Country/Ország:__________________________________________________________________________
hereby appoint, ALEXANDER (SÁNDOR) SZIGETI and/or Dr. JÁNOS DRÁBIK and/or ZOLTÁN
BOTTYÁN as my attorney-in-fact to act in my capacity to do every act that I may legally do through an
attorney-in-fact. This power shall be in full force and effect on the date written below and shall remain in full
force and effect until my death, unless rescinded earlier by either party. Powers shall include every act
connected to nullify the Peace Treaty between the Allied and Associated Powers and Hungary signed at
Versailles, France, Great Trianon Palace on June 4, 1920.
ezennel meghatalmazom SZIGETI SÁNDOR-t (Alexander) és/vagy Dr. DRÁBIK JÁNOS-t és/vagy BOTTYÁN ZOLTÁNT-t,
hogy nevemben és helyettem mindenben eljárjon és mindent megtegyen, amiben jogi képviselő eljárhat és megtehet. Ez a
meghatalmazás az aláírásának alább jelölt dátuma napján lép hatályba, és határozatlan ideig, vagy bármely fél által történő
felmondásig tart. A meghatalmazás minden olyan intézkedésre vonatkozik, amely ahhoz kell, hogy a Nemzetközi Bíróságon
benyújtandó Keresetben képviseljen engem, az 1920. június 4-én a franciaországi Versailles Nagy Trianon Palotájában
Magyarország és a Szövetséges Hatalmak által aláírt Békeszerződés megsemmisítése ügyében.

My attorneys’ rights, powers and authority SHALL COMMENCE IMMEDIATELY AND SHALL NOT BE
AFFECTED BY MY SUBSEQUENT INCAPACITY. Such rights, powers and authority shall remain in full
force and effect until revoked in a written notice by me.
A meghatalmazás aláírásának napján lép hatályba, írásban történő visszavonásig érvényes, és az átruházott jogokra nincs hatással
az én későbbi esetleges jogképtelenségem.
Kérdés: akarja-e a meghatalmazó, hogy későbbiekben neve megjelenjen a nyilvánosság előtt?
Igen: _____ Nem:______
Date/Kelt: ________________________________ Signature/Aláírás:_______________________________

1.WITNESS/TANÚ:________________________ 2.WITNESS/TANÚ:_____________________________
1. W/T Print/Olvasható:______________________ 2.W/T Print/Olvasható:___________________________
1.W/T address/cím:__________________________ 2.W/T address/cím:______________________________

