
1 
 

Nyilatkozat 

 

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

január 10. napján kelt Pályázati Kiírás 3. számú melléklete. 

 

Alulírott…………………………………………………………………………….……ügyvéd 

a(z) ………………………………..…………………………………………..…Ügyvédi Iroda  

(székhelye…………………………………………………………….……………...……..…..; 

e-mail címe:……………………...……….………; telefonszáma:……………..……………; 

kamarai nyilvántartási száma: ………………………………...; nyilvántartásba vevő Ügyvédi 

Kamara neve: …………………………………………………) képviselőjeként nyilatkozom, 

hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: 

NAK) jogsegélyszolgálati feladatainak ellátása körében közzétett pályázati felhívása kapcsán 

irodánk megfelel a jelentkezési feltételeknek, továbbá amennyiben irodánk pályázatának 

pozitív elbírálása eredményeként megbízási szerződés megkötésére kerül sor: 

 

a) legalább ……. óra heti félfogadási időt vállal biztosítani a NAK jogsegélyszolgálatára 

jogosult NAK tagjai számára;  

b) a Pályázati Kiírás VI.4. pontjában meghatározott óradíjas elszámolás esetén a 

következőekben felsorolt  ügyek ellátása tekintetében legfeljebb az itt megadott forint + ÁFA 

/ óra díjat vállal alkalmazni a NAK jogsegélyszolgálatára jogosult NAK tagjai számára: 

(ügytípus megjelölése és az ügytípusra vonatkozóan legfeljebb alkalmazni vállalt forint + 

ÁFA / óra megjelölése) 

- 

- 

- 

- 

c) a Pályázati Kiírásban rögzítetteket magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

Továbbá nyilatkozom, hogy 

 

a) irodánk képviseletében a jogsegélyszolgálati feladatokat ezen pontban megadott 

ügyvéd látja el, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, vele szemben szándékos 

cselekmény miatti közvádas vagy magánvádas büntető eljárás nincs folyamatban, továbbá 

megfelel valamennyi Pályázati Kiírásban rögzített elvárásnak; 

(Név; státusz: tag/alkalmazott, kamarai azonosító száma megadása szükséges) 

- 

- 

- 

 

kelt:  

szignó: 
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b) amennyiben a pályázati kiírás szerint irodánk neve a Kamarai Listán feltüntetésre 

kerül, úgy irodánk nevének nyilvánosságra hozatalához hozzájárulok; 

c) irodánk adatainak a pályázat elbírálása céljából történő kezeléséhez hozzájárulok; 

d) az irodánk pályázatában feltűntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Továbbá nyilatkozom, hogy irodánk a félfogadási időt heti (….) órában vállalja/nem vállalja 

(megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő) az iroda, aliroda helye szerinti megyében lévő NAK 

megyei szervezeti egységének irodájában, illetve a Gazdálkodói Információs Szolgálat 

keretében működő információs pont irodájában teljesíteni a hetek következő napjain az alábbi 

órák szerinti bontásban, a következő településen: 

- 

- 

- 

 

Kelt: 

 

……………………………………….. 

aláírás 


