
1 
 

 

 

A MAGYAR ORVOSI KAMARA 

p á l y á z a t o t  hirdet 

ügyvédek részére 

 

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) - mint Kiíró – nyílt pályázatot hirdet ügyvédek számára. 

A pályázat, az ajánlatkérés célja és tárgya: 

A MOK, mint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 

(Ekt.) alapján az egészségügyi hivatás gyakorlásával összefüggő érdekképviseleti köztestület, 

az Alapszabályában foglalt előírások megtartásával, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

szóló 2020. évi C. törvény rendelkezéseivel kapcsolatos jogi tanácsadás, és képviselet 

ellátására pályázatot ír ki, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.) 

szabályainak figyelembevételével. 

Az ügyvéd feladata a MOK, mint Kiíró részletes tájékoztatása, javaslatok készítése a fenti 

2020. évi C. törvényben foglaltakra vonatkozóanaz Alkotmánybíróság előtti beadvány, 

alkotmányjogi panasz / utólagos normakontroll előterjesztése érdekében, az indítvány 

megfelelő tartalmi és formai követelményei szerint, továbbá az indítvány elkészítése, 

benyújtása legkésőbb 2021. január 1-ig, valamint az ezzel kapcsolatos jogi képviselet teljes 

körű ellátása, ügyvédi megbízási szerződés alapján. 

A pályázaton részt vehet: 

bármely területi Ügyvédi Kamara nyilvántartásba vett tagja, aki az Ütv. szerint ügyvédi 

tevékenység gyakorlására jogosult, és a tevékenysége folytatásának Ütv-ben rögzített korlátai, 

ill. kizáró okok nem állnak fenn.  

A részvétel feltétele továbbá, hogy az ügyvéd/ ügyvédi iroda korábban sikeresen képviselt az 

Alkotmánybíróság vagy strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt ügyfelet. 

A nyertes pályázóval a MOK ügyvédi megbízási szerződést köt. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázó ügyvédi kamarai nyilvántartásba való bejegyzésének igazolását, 

b) részletes költség és díj kalkulációt, az óradíj és a becsült óraszám megadását, 

c) érvényes felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó nyilatkozatot / igazolást, 

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

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

hiányáról, 

f) helyettes ügyvéd megjelölésére vonatkozó nyilatkozat, 

g) köztartozás hiányáról szóló nyilatkozat / igazolás, 

h) referencia, szakmai gyakorlat bemutatása. 
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A fentiekben felsorolt bármelyik csatolandó irat, igazolás, nyilatkozat hiánya kizáró ok, a 

pályázat érvényességi feltétele valamennyi kért dokumentum megléte.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. november 23. 

Kiíró csak a határidőn belül beérkezett pályázatokat értékeli. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatot 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. november 25-ig. 

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

 

Az elbírálás szempontjai: 

A MOK Országos Elnöksége a pályázatokat összességében értékeli, tekintettel azonban 

a pályázat céljára, tárgyára, és az ügyvédi feladat speciális jellegére – kiemelt súllyal 

értékeli az Alkotmánybíróság és / vagy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 

előtti perekben, panaszokban, beadványok készítésében meglévő korábbi gyakorlatot, 

eddigi sikeres indítványok elkészítését, képviseletet, az ott nyert perek számát, a 

szakmai ismeretek meglétét, és a benyújtott referenciákat. 

 

A pályázó jogosult a pályázathoz megbízási szerződés tervezetet, ill. szükséges a  

pályázat egyik feltételeként előírt, tárgyi ügyekben való ismereteit, jártasságát, eddigi 

képviseleti gyakorlatát bemutató anyagot csatolni, referenciákat megjelölni,  

 

Érvényes a pályázat, amennyiben: 

- a pályázati felhívásban közzétett határidőben 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, 

- a nyertes pályázóval a szerződés megkötését megtagadja, 

- a felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése 

mellett módosítsa, 
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- a megkötendő ügyvédi megbízási szerződésben rögzítse, hogy a törvénnyel 

kapcsolatos jogszabályi változások miatti esetleges érdekmúlás okán a megbízást 

felmondhatja, 

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

összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kössön megbízási 

szerződést, 

- az azonos értékű, megfelelően benyújtott ajánlatokat tevő pályázókkal további 

tárgyalásokat folytasson a legelőnyösebb, a MOK számára leginkább támogatható 

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. 

 

Budapest, 2020. november 17. 

 

 

                                                                                        MOK Országos Elnökség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


