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ŰRLAP 

a NAK jogsegélyszolgálat igénybevételéhez 

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

Kamara) tölti ki! 

beérkezés dátuma: iktatószám: 

A tag a jogsegélyszolgálat igénybevételére jogosult: 

Kelt:  

 

……………………………………………… 

Ügyintéző aláírása 

P.H. 

 

I. Személyes adatok: 

 

1.1 Természetes személy tag esetén 

1.1.1 A tag vezeték és utóneve(i):……………….…………………………………………… 

1.1.2 A tag lakóhelye (irányítószám, helység, közterület neve, közterület jellege /út, utca, 

tér,stb./,hrsz./hrsz.,emelet/ajtó):…………………………………………………………………

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

1.1.3 A tag működési területe (irányítószám, helység, közterület neve, közterület jellege /út, 

utca,tér,stb./,hrsz./hrsz.,emelet/ajtó):……………………………………………………………

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

1.1.4 A tag kamarai nyilvántartási száma:………………………………………………… 

 

1.2  Nem természetes személy tag esetén 

1.2.1   A tag vezeték és utóneve(i):…………………………………………………..………… 

1.2.2 A tag székhelye (irányítószám, helység, közterület neve, közterület jellege /út, utca, 

tér,stb./,hsz./hrsz.,emelet/ajtó):…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

1.2.3 A tag képviseletére jogosult adatai ((i) törvényes képviselet (ii) meghatalmazotti 

képviselet): 

1.2.3.1 A képviselő vezeték és utóneve(i):……………………………………………… 

           1.2.3.2 A képviselő lakóhelye (irányítószám, helység, közterület neve, közterület 

jellege/út,utca,tér,stb./,hsz./hrsz.,emelet/ajtó):………………………………………………..…

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

1.2.4    A tag működési területe (irányítószám, helység, közterület neve, közterület jellege /út, 

utca,tér,stb./,hrsz./hrsz.,emelet/ajtó):……………………………………………………………

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

1.2.5 A tag kamarai nyilvántartási száma:…………………………………...……………. 



 

II. A jogsegélyszolgálat igénybevételére vonatkozó igény: 

2.1  Az alapul szolgáló ügy rövid leírása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2  Kérdés(ek) az üggyel kapcsolatban 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3  Határidők: 

2.3.1  Az ügy sürgős:     igen         nem 

2.3.2  Az ügy határidős:                        igen         nem 

2.3.2.1 Határidő:  év  hó  nap 

Határidő, sürgősség oka: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



2.4  A jogsegélyszolgálat helye: 

A tag által igénybe venni szándékozott jogsegélyszolgálat ellátásának helye lehetőség szerint  

2.4.1 a tag I. pontban megjelölt lakóhelye vagy székhelye  

2.4.2 a tag I. pontban megjelölt működési területe                

szerinti településhez legközelebb eső ügyvéd vagy ügyvédi iroda bevonásával történjék. 

 

III. Nyilatkozat 

Jelen űrlap aláírásával úgy nyilatkozom, hogy Kamara jogsegélyszolgálat igénybevételére 

vonatkozó szabályzatát ismerem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem 

el. 

Tudomással bírok arról, hogy a Kamarát a jogsegélyszolgálati feladatok ellátása tekintetében 

határidő nem köti, így a 2.2.1 pontban jelzett sürgősség és a 2.2.2.1 pontban megjelölt 

határidő a Kamara részére csupán tájékoztató jellegű, azok megtartásáért a Kamara 

felelősségét nem vállal. 

Jelen űrlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Kamara a jelen űrlapban foglalt adatokat 

megismerje, azokat a jogsegélyszolgálati feladatai ellátása kapcsán, illetve azzal 

összefüggésben kezelje. 

Jelen űrlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Kamara a jelen űrlapban foglaltakról a 

Kamara részére a jogsegélyszolgálati feladatokat ellátó ügyvédet, illetve ügyvédi irodát 

tájékoztassa. 

Jelen űrlap aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jogsegélyszolgálatot ellátó 

ügyvéd, illetve ügyvédi iroda a Kamara részére az ügyemről az ügyvédi és egyéb jogi 

védelem alá eső titkot kivéve – tájékoztatást adjon. 

 

IV. Keltezés és aláírás 

 

Kelt .………………………….…… , …………. év, ……………………. hónap, ……….nap. 

 

…………………………………………. 

aláírás 


