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A MAGYAR ORVOSI KAMARA ORSZÁGOS SZERVEZETE 

nyilvános pályázatot hirdet 

ügyvédek részére 

 

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) – mint Kiíró – 2020. június 19-én meghirdette a MOK 

tagjai körében, az önként vállalt többletmunka (ÖVT) és a külsős ügyeleti vállalásokra 

vonatkozó megállapodások felmondásának összegyűjtését és ügyvédi letétbe helyezését (ÖVT 

kampány). 

 

A pályázat, az ajánlatkérés tárgya és célja: 

Az ÖVT kampány során a MOK által, a kamarai tagoktól országosan és szervezetten 

összegyűjtött felmondó nyilatkozatok kezelésével összefüggő jogi képviseleti tevékenység 

ellátása, a nyilatkozatok letéti őrzése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. 

törvény (Ütv.), továbbá a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes 

szabályairól szóló 7/2018. (III.26.) MÜK Szabályzat alapján.  

Az ügyvéd feladata a MOK, mint Kiíró által előre meghatározott feltételek bekövetkezése 

esetén, a jognyilatkozatoknak az adott munkáltató, foglalkoztató részére történő átadása. Az 

átadás módját (postai vagy elektronikus út, stb.), továbbá az ügyvédi tevékenység részletesebb 

tartalmát az ügyvédi törvénynek megfelelően, a Felek között megkötendő ügyvédi megbízási 

szerződés tartalmazza.  A jognyilatkozatok átadásáról a Kiírót értesíteni kell.  

 

A pályázaton részt vehet: 

A pályázaton részt vehet bármely területi Ügyvédi Kamara tagja. 

A nyertes pályázóval a MOK megbízási szerződést köt a tevékenység ellátására. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázó ügyvédi kamarai bejegyzésének igazolását, 

b) részletes költség és díj kalkulációt, a munkadíj meghatározásának módját, 

c) érvényes felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó nyilatkozatot, 

d) nyilatkozat, hogy a pályázó kamarai tagsága nem szünetel, vagy nem szűnt meg, 

e) nyilatkozat az Ütv-ben meghatározott kizáró okok és az összeférhetetlen tevékenységek 

hiányáról,  

f) helyettes ügyvéd megjelölésére vonatkozó nyilatkozat, 

g) köztartozás hiányáról szóló nyilatkozat. 

 

A fentiekben felsorolt, bármelyik csatolandó irat hiánya kizáró ok, a pályázat érvényességi 

feltétele az összes kért dokumentum megléte. 
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A pályázatok benyújtásának határideje:  

2020. augusztus 15. napjáig.  

Kiíró csak a határidőn belül beérkezett pályázatokat értékeli. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat elektronikusan a titkarsag@mok.hu címre kell benyújtani, a fenti határidőn 

belül. 

 

Hiánypótlás lehetősége: 

A pályázónak lehetősége van az önkéntes hiánypótlásra, illetve ajánlatának visszavonására, 

legkésőbb a pályázati határidő lejártáig. 

 

A pályázatok elbírálása: 

A pályázatokról a MOK Országos Elnöksége dönt, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig. 

Az elbírálás nem nyilvános, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincsen! 

 

Az elbírálás szempontjai: 

A MOK Országos Elnöksége az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázatát fogadja 

el nyertes pályázónak.  

A pályázatok értékelését és a döntést követően a nyertes ügyvéddel a MOK az ügyvédi 

tevékenységre vonatkozó, az őrzési letét szabályait is figyelembe vevő határozatlan idejű 

megbízási szerződést köt.  

 

A pályázó jogosult a pályázatához szerződés tervezetet csatolni és referenciákat megjelölni. 

 

Érvényes a pályázat, amennyiben: 

- a pályázati felhívásban közzétett időben, és módon került benyújtásra, 

- az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel, 

- a pályázó igazolja, hogy kizáró okok nem állnak fenn vele szemben. 

 

Eredménytelen a pályázat, ha: 

- a meghirdetett határidőben egyetlen érvényes pályázat sem érkezett, 

- a beérkezett pályázatok egyike sem érvényes. 

 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy: 

- a pályázatokat indokolási kötelezettség nélkül érvénytelennek nyilvánítsa, 

- a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a nyertes pályázóval a szerződés 

megkötését megtagadja, 

- a felhívásban meghatározott határidőket egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése 

mellett módosítsa, 

- a nyertes pályázó visszalépése esetén új pályázat kiírása helyett a második, 

összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kössön szerződést. 

 



 

 

 

 
Kiíró joga, hogy az azonos értékű, megfelelően benyújtott ajánlatokat adó pályázókkal további 

tárgyalásokat folytasson, az összességében legelőnyösebb feltételeket biztosító ajánlat elérése 

érdekében. 

 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a benyújtott pályázatát a MOK Országos Hivatala a vonatkozó 

szabályok szerint kezeli, és őrzi, továbbá a MOK tevékenységének ellenőrzésére jogosult 

szervek ezen iratokba is betekinthetnek.  

 

A pályázat közzétételének helye: 

 

MOK honlapja. 

 

 

Budapest, 2020. július 22. 

 

 

MOK Országos Elnökség 

 


