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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

jogsegélyszolgálati feladatok ellátására 

 

Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2014. 

január 10. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete. 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) 

székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 

országos nyilvántartásbeli azonosítója (civil szervezetek névjegyzéke): 946/2013  

adószáma: 18399257-1-43 

bankszámlaszáma: 0010000611749008-20189581-00000000 

képviseli: (…) 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),  

 

másrészről a 

 

(…) Ügyvédi Iroda / egyéni ügyvéd 

székhelye: (…) 

kamarai nyilvántartási száma: (…) 

adószáma: (…) 

bankszámlaszáma: (…) 

képviseli: (…) 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)  

 

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények 

 

1. Megbízó és Megbízott (a továbbiakban: Szerződő felek) elöljáróban rögzítik, hogy a 

Megbízó köztestület Alapszabályának III. fejezet B) cím 02. g) pontja értelmében a Megbízó 

tagjai számára jogsegélyszolgálatot működtet.  

 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a jogsegélyszolgálati feladatokat Megbízó ügyvédi 

irodákkal illetve egyéni ügyvédekkel való megbízás útján kívánja ellátni. Ennek érdekében 

Megbízó 2014. január 10. napján pályázatot tett közzé. 

 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott pályázóként indult a „jogsegélyszolgálati 

feladatok ellátása” tárgyban kiírt pályázaton. A pályázat egyik nyertese a Megbízott lett, így e 
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tényre tekintettel a Szerződő felek a jelen megbízási szerződést kötik, melynek részét képezi a 

2014. január 10. napján kelt, a szerződés mellékletét képező pályázati kiírás (a továbbiakban: 

pályázati kiírás). 

 

4. A Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek a Szerződő felek általi megsértése jelen szerződés megsértésének minősül. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

Megbízó a szerződés megkötése napjától megbízza a Megbízottat a Megbízó alapszabályi 

kötelezettsége kapcsán előálló, jogi szaktudást igénylő jogsegélyszolgálat körébe eső 

feladatok ellátásával a pályázati kiírásban és jelen szerződésben foglalt feltételekkel. A 

jogsegélyszolgálat körébe a pályázati kiírás V. címében meghatározott jogi szolgáltatás 

értendő. 

 

III. A szerződés hatálya 

 

1. Szerződő felek jelen megbízási szerződést határozatlan időtartamra kötik. 

 

2. A szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

 

IV. A Megbízott kötelezettségei 

 

1. A Megbízott köteles a jogsegélyszolgálati feladatok ellátására a pályázati kiírás és 

jelen szerződésben foglaltak szerint. 

 

2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati kiírás III. címben meghatározott 

NAK tagok részére a pályázati kiírás V. címében meghatározott jogi szolgáltatást nyújtja jelen 

szerződésben és a pályázati kiírásban meghatározottak szerint. 

 

3. Megbízott köteles a NAK jogsegélyszolgálat igénybevétele kapcsán megjelent NAK 

tag azonosítására a pályázati kiírás V. cím 4. pontjában meghatározottak szerint. 

 

4. Megbízott köteles havonta a Megbízó részére nyilatkozni a jogsegélyszolgálat 

keretében a Megbízottnál megjelent NAK tagokról, a jogsegélyszolgálat keretében felmerült 

ügyek jellegéről, az ügyekben született megoldásokról az adatvédelmi és titokvédelmi 

szabályokat megtartva. Továbbá nyilatkozni arról, hogy mely ügyekben vettek igénybe a 

NAK tagok térítés ellenében jogi segítséget és milyen számban. Amennyiben a Megbízó ezen 

nyilatkozat megtételére a Megbízott részére nyilatkozat mintát bocsát rendelkezésre, akkor a 
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Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilatkozatát ezen nyilatkozat minta 

értelemszerű használatával teljesíti. 

 

5. A Megbízott legalább (…) óra heti félfogadási időt vállal biztosítani a NAK 

jogsegélyszolgálatára jogosult tagjai számára, az alábbi helyen: 

 

• (…)  

 

6. Megbízott vállalja, hogy legalább (…) óra heti félfogadási időt a NAK 

jogsegélyszolgálatára jogosult NAK tagjai számára a hét következő napjain az alábbi órák 

szerinti bontásban a Megbízó alábbi helyiségében látja el: 

 

•  (…) 

•  (…) 

•  (…) 

 

 

7. A Megbízott a hozzá forduló jogosult NAK tag irányába mindenkor köteles a 

jogsegélyszolgálat körébe tartozó kötelezettségének ésszerű időn belül eleget tenni. 

 

8. A Megbízott vállalja, hogy a pályázati kiírás a VI. címében említett óradíjas 

elszámolás esetén a Megbízotthoz forduló jogosult NAK tagok következő ügyeinek ellátása 

tekintetében az alábbi Forint + ÁFA / óra díjnál magasabb összegű óradíjat nem alkalmaz: 

 

•  (…) 

•  (…) 

•  (…) 

 

Megbízott a megbízást személyesen, illetve a jelen szerződés IX. pont 2. alpont szerinti 

helyettesén keresztül köteles teljesíteni. 

 

V. A Megbízó kötelezettségei 

 

1. A Megbízó havi 5 000 Ft + ÁFA azaz ötezer forint + ÁFA díjat köteles fizetni a 

Megbízott részére a 2. pontban rögzített feltételek megvalósulása esetén, amelyen felül a 

Megbízott semmilyen további díjra, költségtérítésre a Megbízó részéről nem jogosult. 
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2. A Megbízott az 1. pont szerinti díjazásra abban az esetben jogosult, ha a pályázati 

kiírás V.) cím 5. pontja szerinti feltételeknek megfelelő nyilatkozatot a tárgyhónapot követő 

hónap 10. napjáig megküldi a Megbízó részére a Megbízó által írásban erre megjelölt címre. 

 

3. A Megbízott 2. pontban rögzítettek benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően 

számlát bocsát ki az 1. pontban foglalt összeggel, amelyet a Megbízó a számla kézhezvételét 

követő 15 napon belül köteles megfizetni a Megbízó számláján feltüntetett bankszámlaszámra 

átutalással. 

 

4. Megbízó lehetőségeihez képest a pályázati kiírás V. címében szereplő térítésmentes 

jogsegélyszolgálat körében ellátandó feladatok mértékéhez igazodva, kizárólag a jogosult 

NAK tagoknak a pályázati kiírás V. címében szereplő ügyében történő eljáráshoz a Megbízott 

rendelkezésére bocsátja a Megbízó megyei szervezeti egységének kamarai helyiségében 

található következő irodai eszközöket: fénymásoló, nyomtató, amennyiben az rendelkezésre 

áll: fax és vezetékes telefon. Amennyiben Megbízó az általa vállalt ügyfélfogadási idő egészét 

vagy annak egy részét a Megbízó IV. cím 6. pontja szerinti helyiségében vállalta teljesíteni, 

úgy a Megbízó vállalja, hogy lehetőségeihez képest a jogsegélyszolgálati félfogadás 

ellátásához a Megbízott rendelkezésére bocsát IV. cím 6. pontja szerinti helyiségében: egy 

darab önálló asztalt és két darab széket, valamint amennyiben az rendelkezésre áll az alábbi 

irodai eszközöket: fénymásoló, nyomtató, fax és vezetékes telefon. Szerződő felek 

kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízó fenti kötelezettsége nem terjed ki számítógép vagy 

laptop rendelkezésre bocsátásra. Megbízott köteles fenti igényét legalább 24 órával Megbízó 

jelen szerződéstől külön írásban megadott kapcsolattartója felé jelezni és csak a Megbízó által 

előzőek szerint megadott kapcsolattartójának visszajelzését követően jogosult igénybe venni. 

 

5. A Megbízó köteles a jogosult NAK tag részére a Megbízott elérhetőségeit 

rendelkezésre bocsátani, amennyiben a pályázati kiírás szerinti jogsegélyszolgálat 

igénybevételére jogosult NAK tag által megadott címhez a Megbízott jelen szerződésben 

megadott ügyfélfogadási helye a legközelebbi NAK jogsegélyszolgálatot ellátó ügyvéd vagy 

ügyvédi iroda. 

 

VI. Felek fokozott együttműködése 

 

1. A Megbízott hozzájárul a pályázati kiírás szerinti Kamarai Listán neve nyilvánosságra 

hozatalához. 

 

2.  Megbízott akadályoztatása esetén a jelen szerződés IX. pont 2. alpont szerinti 

helyettesként megjelölhető ügyvédet (alkalmazott ügyvéd), ügyvédjelöltet vagy ügyvédi 

irodát jogosult igénybe venni, amelyről a Megbízót köteles haladéktalanul, de legkésőbb öt 
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(5) napon belül értesíteni. Megbízott az általa igénybe vett személyért úgy felel, mintha a 

rábízott ügyet maga látta volna el. 

 

VII. A megbízás megszűnése 

 

1. Szerződő felek közös megegyezéssel jelen szerződést bármikor megszüntethetik.  

 

2. A megbízási szerződést bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, írásban 30 napos 

felmondási idővel felmondani (rendes felmondás). 

 

3. Amennyiben bármelyik fél súlyos szerződésszegést követ el, a másik fél azonnali 

hatállyal gyakorolhatja a rendkívüli felmondás jogát. Megbízott súlyos szerződésszegésének 

minősül különösen a jogszabályokban rögzített számlaadási kötelezettség Megbízott általi 

elmulasztása. 

 

4.  A szerződést megszünteti a Megbízott ügyvédi kamarai tagságának megszűnése, a 

Megbízó jogutód nélküli megszűnése, továbbá jogszabályban megjelölt egyéb okok (pl. halál, 

kizárás, felfüggesztés, tartós akadályoztatás). 

 

VIII. Kapcsolattartás a Szerződő felek között  

 

1. A Szerződő felek személyesen, továbbá telefon, telefax, vagy elektronikus levelezés 

útján tartják a kapcsolatot a Szerződő felek kijelölt munkavállalóival.  

 

2. Kapcsolattartásra jogosultak (jelen szerződésben meghatározott esetben és körben 

írásban megadott kapcsolattartókon kívül): 

 

Megbízó részéről: (…) (név, telefon, email cím) 

Megbízott részéről: (…) (név, telefon, email cím) 

 

3. Az érintett Szerződő fél a 2) pontban megnevezett személyek változásáról köteles 

haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) napon belül a másik felet értesíteni.  

 

IX.  Helyettesítés 

 

1. Megbízott akadályoztatása esetén az elvárható legrövidebb időn belül köteles 

gondoskodni helyettesítéséről, és erről a Megbízót köteles haladéktalanul írásban értesíteni.  
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2.  Megbízott a helyettesítésére csak olyan ügyvédet (alkalmazott ügyvéd), 

ügyvédjelöltet vagy ügyvédi irodát jelölhet ki, aki illetve amely megfelel az ügyvédekről szóló 

1998. évi XI. törvényben foglaltaknak. 

 

X. Titoktartás 

 

1. Megbízott köteles a tevékenysége során Megbízóval és a Megbízó tagjaival 

kapcsolatban tudomására jutott mindennemű tényt, információt, dokumentumokat, adatot 

ügyvédi titokként – az adatvédelmi előírásokra is tekintettel – kezelni, és azokat időbeli 

korlátozás nélkül megőrizni.  

 

2. A Szerződő felek kijelentik, hogy az adatvédelemre és a titokvédelemre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseket ismerik és a vonatkozó rendelkezéseket betartják.  

 

XI. Kártérítési felelősség 

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott köteles helytállni és mentesíteni a Megbízót 

minden olyan kárral, veszteséggel és egyéb jogerősen megítélt követeléssel szemben, amely 

harmadik személynél (különösen a jogosult NAK tagnál) a Megbízott felróható magatartására 

visszavezethető okból állt elő. 

 

XII. Egyéb rendelkezések 

 

1. A Megbízott kijelenti, hogy fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, vele szemben 

szándékos cselekmény miatti közvádas vagy magánvádas büntető eljárás nincs folyamatban. 

 

2. A Szerződő felek kijelentik, hogy a pályázati kiírásban rögzítetteket magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. 

 

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. 

törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

 

4. Szerződő felek jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseiket békés úton 

rendezik, jogvita esetére a felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Buda Környéki 

Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

5. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a I. pont 3. alpontban említett pályázati 

kiírás jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete. 
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Jelen szerződést és a pályázati kiírást a Szerződő felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és 

saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. A szerződés 2 

eredeti egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 1 darab a Megbízottnál 

1 darab a Megbízónál marad. 

 

 

Kelt, (…) 

 

…………………………………………….. ……………………………………………… 

dr. Zöldréti Attila 

főigazgató 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara 

Megbízó 

(…) 

ügyvéd 

(…) 

Megbízott 

 


