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Szakmai tartalom 
 

Beszerzés tárgyának meghatározása:  

 

Abban az esetben, amikor Ajánlatkérő közfeladatot ellátó munkavállalóját a nyomozó hatóság 

vagy a bíróság büntető- vagy szabálysértési eljárásban munkavégzésével összefüggésben 

tanúként, gyanúsítottként vagy sértettként idézi, illetve amikor a munkavállalót a rendőrség 

gyanúsítottként a szolgálat megszakításával előállítja, a munkáltató a munkavállaló részére a 

vonatkozó belső szabályozás szerint jogi képviseletet biztosít, beadványokat készít.  

 

Továbbá Ajánlatkérő ad hoc jelleggel jogi tanácsadás nyújtását, valamint állásfoglalás 

készítését kérheti a nyertes Ajánlattevőtől elsődlegesen a büntetőjogi jogterületet érintő 

jogkérdésekben (valamint esetenként az adott szabálysértési vagy büntetőügy vonatkozásában 

a kapcsolódó polgári jogi vagy munkajogi jogkérdésekben), különös tekintettel az egyes 

esetek megítélésére és a kapcsolódó bírói gyakorlatra. 

 

A) Ajánlattevővel szemben támasztott elvárások 

 

Az Ajánlatkérő által elvárt tevékenység folytatására az az Ajánlattevő alkalmas, amely be van 

jegyezve a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Országos Ügyvédi Nyilvántartásba, mint 

aktív státuszú ügyvéd. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eseti megbízások 

teljesítése során az Ajánlatkérő munkavállalója előtti, illetőleg vele együtt történő személyes 

megjelenést igénylő eljárási cselekmények esetén Ajánlattevő részéről kizárólag ügyvéd 

járhat el. 

 

Ajánlattevő az alábbi tevékenységek ellátására köteles:  

 büntető és szabálysértési ügyekben Ajánlatkérő munkavállalója jogi képviseletének 

ellátása bíróságok és más hatóságok előtt; 

 büntető és szabálysértési ügyekben összefoglaló jelentés és jogi szakvélemény 

készítése Ajánlatkérő részére; 

 büntető és szabálysértési ügyekben beadványok, egyéb iratok készítése; 

 büntető és szabálysértési ügyekhez kapcsolódó egyéb ügyvédi tevékenység ellátása. 

 

 

Ajánlattevők illetékességi területe (teljesítési helyszínek) 

 

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevők „illetékességi területét” – mint a szolgáltatásnyújtás elvárt 

területét – elsődlegesen az Ajánlatkérő Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságai 

(a továbbiakban: TSZVI vagy Igazgatóság) területei, valamint az ezen területeken illetékes 

járásbíróságok székhelyeinek figyelembevételével határozta meg, azonban az ettől való 

eltérés a felek közös megegyezése alapján esetileg előfordulhat. Az egyes részekhez a jelen 

pályázati felhívás kiadásának időpontjában hozzárendelt járásbíróságok tételes listája a jelen 

szakmai tartalom 1. számú függelékét képezi. Ajánlattevő továbbá köteles eljárni a 

meghatározott járásbíróságok illetékességi területén illetékes ügyészségek, nyomozó 

hatóságok, valamint adott esetben a jogorvoslati eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság, illetve hatóság előtt is. 
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1. rész:  

Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a budapesti TSZVI területén köteles ellátni 

(székhelye Budapesten van bejegyezve). 

 

2. rész: 

Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a budapesti Igazgatóság területén köteles ellátni 

(székhelye Szolnokon van bejegyezve). 

 

3. rész:  

Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a budapesti TSZVI területén köteles ellátni 

(székhelye Győrben van bejegyezve). 

 

4. rész: 

Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a debreceni TSZVI területén köteles ellátni 

(székhelye Debrecenben van bejegyezve). 

 

5. rész:  

Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a miskolci Igazgatóság területén köteles ellátni 

(székhelye Miskolcon van bejegyezve). 

 

6. rész: 

Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a pécsi TSZVI területén köteles ellátni (székhelye 

Kaposváron van bejegyezve).   

 

7. rész: 

Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a szegedi Igazgatóság területén köteles ellátni 

(székhelye Szegeden van bejegyezve). 

 

8. rész: 

Ajánlattevő tevékenységét elsődlegesen a szombathelyi TSZVI területén köteles ellátni 

(székhelye Zalaegerszegen van bejegyezve). 

 

 

B) Ajánlattevőt megillető díjazás elemei 

 

Ajánlatkérő részajánlatonként havonta 30.000,- Ft rendelkezésre állási díjat fizet a nyertes 

Ajánlattevők részére, mely abban az esetben is megilleti a nyertes Ajánlattevőket, 

amennyiben adott hónapban Ajánlatkérő nem bízza meg a szerződés szerinti feladat 

teljesítésével.  

 

Ajánlatkérő továbbá vállalja, hogy a megbízás ellátásáért esetenként az alábbi díjakat fizeti 

meg Ajánlattevő részére: 

 munkadíj (ajánlat szerint, értékelési szempont), 

 az utazási időre járó díjazás, mely a munkadíj összegének egy negyed része (az 

elsődleges illetékességi területtől való eltérés esetén egy harmad része a teljes utazási 

idő alatt), 

 útiköltség (A nyertes Ajánlattevő által használt gépjármű forgalmi engedélyében 

szereplő hengerűrtartalom alapján a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, 

erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás 

nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben 
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meghatározott alapnorma-átalány mértékét el kell osztani 100-zal, megszorozni a 

www.viamichelin.com weboldal szerinti, a nyertes Ajánlattevő székhelye és az adott 

eljárási cselekmény (mint teljesítés) helyszíne közötti legrövidebb útvonalra irányadó 

távolsággal, majd megszorozni a NAV által közzétett, adott időpontban érvényes 

üzemanyag árral. Továbbá a nyertes Ajánlattevő a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvényben meghatározott általános személygépkocsi-normaköltség 

elszámolására is jogosult e távolságra, amely jelenleg 15,- Ft/km.), 

 a hatályos jogszabályok alapján az Ajánlattevő által igazoltan megfizetett illeték 

összege. 


