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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
Az Egy Hajóban Alapítvány 2009. szeptember 1-től látja el a „Mobil Jogsegély”szolgáltatást 
a kistérségben.  
Jelen előterjesztés melléklete a program bemutatásáról szóló beszámoló. 
 
Az alapítvány részéről Feledi Ildikó irodavezető keresett meg, és elmondta, hogy a jogsegély 
szolgáltatást a jövő évtől nem tudják tovább ingyenesen biztosítani. A szolgáltatásért havonta, 
településenként 1.000 forint + ÁFA azaz, bruttó 1.250 forintot számítanának fel. A kistérséget 
így havonta bruttó 12.500 forint terhelné. Ez éves szinten bruttó 150.000 forint kiadást jelent 
szolgáltatásukért.  
A jogi segítő tevékenység végzésére a Társulásnak megbízási szerződést kell kötnie az Egy 
Hajóban Alapítvánnyal. A szerződés tervezete jelen előterjesztés melléklete. 
Feledi Ildikó elmondta, amennyiben a kistérség nem köti meg a megbízási szerződést, a 
szolgáltatás 2012. január 1-től megszűnik. 
 

Határozati javaslat: 
 
1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megbízási szerződést köt 
az Egy Hajóban Alapítvánnyal jogi segítői tevékenység végzésére 2012. január 1-től. A 
megbízási díjat, melynek összege havi bruttó 12.500 forint, saját költségvetése terhére 
biztosítja.  
A megbízási díjat a társult önkormányzatok kötelesek megfizetni, egyenlő arányban, melynek 
összege: 3.750 forint/negyedév/önkormányzat. A befizetést a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás 11743105-15571380-00000000 számú számlájára kötelesek megtenni 
minden negyed év utolsó napján. A tanács felhatalmazza Zsombok Lajos elnököt a megbízási 
szerződés megkötésére. 
A megbízási szerződés létrejöttének feltétele, minden társult önkormányzat mögöttes 
jóváhagyása. 
 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 



2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nem köt megbízási 
szerződést az Egy Hajóban Alapítvánnyal jogi segítői tevékenység végzésére.  
 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
Lengyeltóti, 2011. október 20. 
 
 
                                                                                            Zsombok Lajos 
         Társulási Tanács Elnök 
 
 
Az előterjesztést készítette:                    Az előterjesztést jóváhagyta: 
 
 
Dr. Bertalan Bernadett                            Dr. Szatmári Ibolya 
Kistérségi irodavezető                            Jegyző 
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EGY HAJÓBAN KIEMELKEDÖEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MOBIL JOGSEGÉLY 
Pk.60.187/2004/4,Adósz.:18325542-2-02, Szlasz.:10402427-24220628-00000000 
7623 Pécs, Szabadság u. 5.,telefon/fax: 00 36 72/532-293, 00 36 20/390-7120 
e-mail cím: mobiljogsegely@egyhajoban.hu, website: www.egyhajoban.hu 
elnök, jogi segítö - ügyvéd: Dr. Tímár Csaba, e-mail:csaba@timarugyved.hu 
program igazgató: Dr. Krausz Róbert, tel:00 36 20/ 390-6195,00 36 72/517-251 
hálózat - fejlesztési koordinátor: Cserpes Zsuzsanna, tel/fax: 00 36 72/532-293 

 

 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Zsombok Lajos 
kistérségi társulási elnök részére 
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
Engedje meg, hogy az Egy Hajóban Alapítvány képviseletében bemutassuk 
az Önök kistérségében végzett eddigi ingyenes jogsegély szolgáltatásunkat. 
 

 

A „Mobil Jogsegély” Program bemutatása 
 
Az Egy Hajóban Alapítvány – mint a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium által akkreditált önálló jogi segítő – „Mobil Jogsegély” 
Programjának fenntartásával, olyan közfeladatot lát el, mely hazánkban 
ilyen szervezett keretek között abszolút innovatív. 
 
A „Mobil Jogsegély” Programot egyedülálló módon az Egy Hajóban 
Alapítvány fejlesztette ki és kizárólagosan üzemelteti 
Magyarországon. A program lényege, hogy a nép ügyvédje szolgáltatásait 
elérhetővé tegye a legkisebb vidéki települések lakosai számára is. Az 
Alapítvány munkatársai 2005 óta nyújtanak ingyenes jogi segítséget a 
szociálisan rászorulóknak, évente közel 20.000 munkaórában. A 
szaktárca által létrehozott és fenntartott megyei Igazságügyi Hivatallal (új 
néven Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata) szoros 
együttműködésben dolgozunk. Tevékenységünket kezdetektől fogva jelentős 
elismerés és támogatás jellemezte, melynek köszönhetően az Alapítvány 
elnyerte „Az év jogi segítője 2006-ban” kitüntető díjat a Magyar 
Köztársaság kormányától.  
 
Az Alapítvány, mint jogi segítő - a „nép ügyvédje” 
 
Az Alapítvány térítésmentes jogi segítségnyújtási tevékenységet a „nép 
ügyvédjeként” kezdetben csak a megyeszékhelyeken végzett, 
együttműködve több szociális intézménnyel. Azonban munkánk során 
felismertük, hogy a megyeszékhelyeken található Igazságügyi Hivatalok nem 
tudnak kellő hatékonysággal működni, mert az állampolgároknak 
személyesen kell felkeresniük a Hivatalt és igényelni a jogsegély 
szolgáltatást. Így jelentős számban szorulnak ki a tényleges támogatottak 
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köréből olyan vidéken élő rászorulók, akik egyébként szociális, vagy 
anyagi helyzetük alapján a jogi segítségnyújtás célközönségét képezik. 
Annak érdekében, hogy az ingyenes jogi segítség ténylegesen gyors, 
közvetlen és valóban ingyenes legyen, szervezetünk felvállalta ezt a 
közvetítői szerepet, és „házhoz viszi a segítséget”. Ezen tevékenységéből 
kiindulva az Egy Hajóban Alapítvány nagyszabású projektet tervezett - és 
valósít meg 2005-től kezdődően folyamatosan - ez a „Mobil Jogsegély” 
Program. Szolgáltatásunk Kaposváron 2006. január 1-től, míg a megye 
kisebb településein 2009. szeptember 1-től vehető igénybe.  
 
Innovatív ötlet 
 
Alapítványunk 2005 júniusában egyedi együttműködési megállapodást 
kötött a Központi Igazságügyi Hivatallal, melynek keretében egy 
kivonuló szolgálatot állítottunk fel, amely programot „Mobil Jogsegély” 
névvel fémjelzünk, utalva ezzel a nép ügyvédje intézményének mobillá 
tételére. A „Mobil Jogsegély” Program lényege az, hogy a nép ügyvédjének 
tevékenységét „házhoz vigye”.  
A jogi segítségnyújtásról szóló törvény értelmében, az ott leírtak szerinti 
rászorulók részére ingyenesen tudunk peren kívüli jogi képviseletet 
biztosítani, de okiratszerkesztésre, tanácsadásra irányuló megbízást is 
vállalhatunk. 
 
A program működése 
 
Programunk elnevezése tükrözi azon elhatározásunkat, hogy az ingyenes 
jogi segítséget a vidéken élő helyi lakosoknak, helyben biztosítjuk. 
Alapítványunk rendelkezik a szükséges infrastrukturális, informatikai és 
humán-erőforrás eszközökkel, melyet önerőből üzemeltet. Tevékenységünk 
a gyakorlatban az alábbiak szerint valósul meg: 
A helyszínen üzembe helyezett eszközök segítségével rögzítjük a támogatott 
fél adatait, a tényállás rögzítése után pedig a jelenlévő jogász kolléga elvégzi 
a tényleges jogi segítségnyújtást úgy, hogy az ügyfélnek ne kelljen a 
továbbiakban sem a Hivatalba utaznia ügyének intézése érdekében. A 
fent leírt ügyintézés tehát mindvégig a segítséget igénybe vevő fél 
lakóhelyének közelében történik. A szükséges további szakmai ügyintézés 
pedig a megyeszékhelyeken üzemelő irodákban folytatódik, melynek 
eredményéről az ügyfelet, a következő – rendszerint kéthetes periódusban 
kijelölt – ügyfélfogadási napon szintén helyben tájékoztatjuk. Ettől válik a 
program mobillá és a helyiek számára könnyebben elérhetővé. 
 
A Kistérségek, körjegyzőségek bevonása 
 
A Mobil Jogsegély Program a gyakorlatban kistérségi társulási szinten 
kerül megvalósításra akképpen, hogy a megyei többcélú kistérségi 
társulások illetékességi területeit zónákra osztottuk, amelyeken belül 
meghatározott településeken állunk a lakosság rendelkezésére, ezzel is 
segítve az önkormányzatok és kistérségi társulások tevékenységét, 
szolgáltatásaik bővítését, új lendületet adva ezzel a területfejlesztési 
koncepciónak. Ezen ügyfélfogadási helyszínek a körjegyzőségek 
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illetékességi területe szerint lettek kijelölve, így átlagosan kb. 4-8 település 
tartozik egy helyszínhez. A program napi szintű koordinációját (plakátok 
kihelyezése, fényújság) a többcélú kistérségi társulások, a helyi 
önkormányzatok és a körjegyzőségek segítik. 
  
A program földrajzi kiterjedése 
 
Somogy megyében 30 helyszínen vagyunk jelen, mellyel 232 település 
lakosai számára biztosítjuk az ingyenes jogi segítségnyújtást olyan 
kistelepüléseken élő rászorulóknak, akik egyébként szociális, vagy 
anyagi helyzetük alapján a jogi segítségnyújtás célközönségét képezik. 
 
A Lengyeltóti Kistérségben a következő településeken, helyszínen és időben 
vagyunk jelen: 
 
Somogyvár         Páros Hétfő:  08.30-10.00   Polgármesteri Hivatal  
  
Lengyeltóti         Páros Hétfő:        10.00-11.30   Polgármesteri Hivatal  
 
        
A hálózatfejlesztés távolabbi megyék irányába is elindult 2006-ban, jelenleg 
9 megyére és 4 régióra, kb. 1100 településre terjed ki a Mobil Jogsegély 
Program.  

 
 

Tapasztalataink, eredmények    
 

A Lengyeltóti Kistérségben a program eddigi két éves értékelése igen jó 
eredményeket mutat, egyértelműen kimutatható a növekvő népszerűség 
mind a lakosság, mind pedig a helyi igazgatás részéről. A tapasztalatokat, 
információkat folyamatosan feldolgozzuk, így az ügyfélforgalom hónapról-
hónapra intenzíven nő. Az elmúlt két év folyamán a Társuláshoz tartozó 
10 település lakosai közül 85 ügyfél kapott jogi segítséget 96 
munkaórában. Az ügyek között szerepelnek gyermektartással, szociális 
ellátás igénylésével, szerződéses jogvitával, pénztartozással, házassági 
bontóperrel, különféle kártérítésekkel kapcsolatos ügyek. 

 
A fent említett ügyfeleken kívül több mint 90 ügyfél kapott helyben és 
ingyenesen szakszerű szóbeli jogi tanácsot, esetükben nem volt szükség 
további ügyintézésre.  
 
Munkánkat nagymértékben segíti, hogy 9 megyében egyszerre és évek óta 
dolgozunk, így tapasztalatainkat összegezhetjük, egységes és jól 
szervezhető rendszert tarthatunk fenn. A fejlődés a továbbiakban is arra 
sarkallja szervezetünket, hogy egyre magasabb színvonalú szolgáltatást 
nyújtva tegyen eleget kiemelkedően közhasznú feladatainak.  
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Együttműködés a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulással 
 
 
A fentiek alapján megalapozottan állíthatjuk, hogy szakmailag magas 
színvonalon és élénk ügyfél-érdeklődés mellett folytatjuk tevékenységünket 
a kistérségben. A Tisztelt Társulással kötendő szerződéssel az igazságügyi 
területen egyedülálló kormányzati-civil együttműködés valósulhat meg. 
Tapasztalataink szerint tevékenységünk megkezdését megelőzően a 
nagyvárosoktól távol eső falvakban a lakosság jó része nem is hallott a már 
évek óta igénybe vehető ingyenes jogi segítségnyújtásról. A Mobil 
Jogsegély Program jóvoltából a rászorulóknak nem kell beutazniuk a 
megyeszékhelyre, vállalva ezzel a számukra tetemes utazási és egyéb 
költségeket, időveszteséget. Ehelyett lakóhelyük közelében kapnak 
szakszerű jogi segítséget, és alapítványunk jogászai nemcsak megoldják 
ügyüket, hanem a hivatali ügyintézést is leveszik a vállukról. A Program 
vidéki munkatársai többnyire fiatal, terhelhető, ambiciózus jogász kollégák, 
akiknek tevékenységét felkészült ügyvédek kontrollálják központi irodánkból 
annak érdekében, hogy az ügyfelek minőségileg és szakmailag kifogástalan 
segítséget kapjanak.  
 
Az is közismert, hogy a kistelepülések helyi önkormányzatai eddig a 
polgármesterhez és a jegyzőhöz fordultak jogi segítségért, mert még ha a 
környéken működik is ügyvédi iroda, ott munkadíjat kell fizetniük.  
 
Annak érdekében, hogy programunk hosszútávon is fenntartható legyen, 
többlet-források bevonására lenne szükségünk.  A finanszírozásban 
résztvevő szaktárca anyagilag nem támogatja a kivonuló szolgálatunk 
költségeit (üzemanyag, informatikai eszközök, munkabér), pusztán a 
munkaóra díjakat téríti meg alapítványunknak. Annak érdekében, hogy az 
ingyenes jogi szolgáltatás eljuthasson az Önök településeire, szükségünk 
van a többcélú kistérségi társulás anyagi támogatására is. Ez a 
támogatás települési önkormányzatonként havi nettó 1.000,- Ft-ot 
jelentene, melyet a társulással kötött szolgáltatási szerződés alapján a 
társulásnak kiállított számla ellenében igényelne szervezetünk. A költség-
hozzájárulás megfizetése negyedévente lenne esedékes. 
 
 
Kérjük Önöket, hogy amennyiben hasznosnak és arra érdemesnek találják 
programunkat, támogassák a szolgáltatási szerződés megkötését 
szervezetünk és a kistérségi társulás között! 
 
 
 

Tisztelettel: Dr. Krausz Róbert 
Egy Hajóban Alapítvány 
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1. Somogyvár Móring József 2009. 09. 01-től Somogyvár, Polgármesteri Hivatal Hétfő: 08:30-10:00 Páros

2. Somogyvámos Dékányné Károly Marianna 2009. 09. 01-től Somogyvár, Polgármesteri Hivatal Hétfő: 08:30-10:00 Páros

3. Pamuk Tóth Csaba 2009. 09. 01-től Somogyvár, Polgármesteri Hivatal Hétfő: 08:30-10:00 Páros

4. Öreglak Maczucza Miklós 2009. 09. 01-től Somogyvár, Polgármesteri Hivatal Hétfő: 08:30-10:00 Páros

5. Lengyeltóti Zsombok Lajos 85-530004 2009. 09. 01-től Lengyeltóti, Polgármesteri Hivatal Hétfő: 10:00-11:30 Páros

6. Buzsák Kara Lajos 2009. 09. 01-től Lengyeltóti, Polgármesteri Hivatal Hétfő: 10:00-11:30 Páros

7. Kisberény Horváth Krisztián 2009. 09. 01-től Lengyeltóti, Polgármesteri Hivatal Hétfő: 10:00-11:30 Páros

8. Gyugy Jelenka György 2009. 09. 01-től Lengyeltóti, Polgármesteri Hivatal Hétfő: 10:00-11:30 Páros

9. Hács Molnárné Kubik Zsuzsanna 2009. 09. 01-től Lengyeltóti, Polgármesteri Hivatal Hétfő: 10:00-11:30 Páros

10. Szőlősgyörök Klotz Péter 2009. 09. 01-től Lengyeltóti, Polgármesteri Hivatal Hétfő: 10:00-11:30 Páros
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JOGI SEGÍTŐI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE IRÁNYULÓ 
MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
 
amely létrejött egyrészről a ………………. Többcélú Kistérségi Társulás 
(…………………………….,képviseletében ………………… Társulási Elnök), mint 
Megbízó, 
 
másrészről az Egy Hajóban Alapítvány (7623 Pécs, Szabadság u. 5., képviseletében Dr. 
Krausz Róbert) mint Megbízott között az alábbi feltételek szerint a ……………. Többcélú 
Kistérségi Társulás …………... napján hozott …………. számú határozatában foglalt 
felhatalmazás alapján. 
  
1.) Megbízott kijelenti, hogy mint akkreditált jogi segítő szervezet – nyilvántartási száma 
1414 - jogosult a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben foglaltak szerinti 
tevékenység ellátására. 
 
2.) Megbízott vállalja, hogy a Megbízó illetékességi területén – a Kistérségi Társulásban 
tagsággal rendelkező ….. db település lakosai részére -, a mellékletben feltüntetett 
helyszíneken és időpontokban a fenti törvényben előírt feltételek szerint jogi segítséget nyújt 
a rászorulók számára. 
 
3.) Megbízott a 2. pontban írt tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket biztosítja, Megbízó vállalja a mellékleten feltüntetett ügyfélfogadási helyszíneken 
az egyes települési önkormányzatok megfelelő irodahelyiséget biztosítanak térítésmentesen. 
 
4.) Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik, amelyet írásban 30 napra jogosultak 
felmondani. Jelen szerződés hatályba lépésének napja 2011……….. 
 
5.) Felek kölcsönösen élhetnek a rendkívüli, azonnali hatályú felmondás jogával azon esetben, 
amennyiben a jogszabályi háttér módosítása eredményeként Megbízott elveszti jogosultságát 
a 2. pont szerinti tevékenység végzésére. 
 
6.) Jelen szerződésben foglalt tevékenységet Megbízott vagy a vele mindenkor jogviszonyban 
álló partner szervezet, ügyvéd vagy ügyvédi iroda, illetve azok alkalmazottai is jogosultak 
elvégezni.  
 
7.) Megbízó vállalja, hogy az illetékességi területéhez tartozó összes településen a helyi 
viszonyok nyújtotta keretek között segíti a Megbízott tevékenységének hirdetését, az 
érintettek tájékoztatását és koordinációját, amelyek során felek kölcsönösen együttműködnek. 



8.) Megbízottat 2. pont szerinti tevékenység elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításáért 
és fenntartásáért számla ellenében – …. db településre számítva - településenkénti havi 
1.000,- Ft + ÁFA megbízási díj illeti meg. Megbízott minden negyed év utolsó napján 
jogosult számlát kiállítani, amelynek kézhez vételétől számított 15 napon belül Megbízó 
köteles a fenti összeget a számla kibocsátója számára a számlán feltüntetett bankszámlára 
kifizetni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
tevékenységet megbízott által felkért partner szervezet végzi, úgy ezen szervezet köteles a 
szolgáltatást nyújtani és jogosult számlát kiállítani.  
 
9.) Megbízott tevékenysége során a Megbízó számára ismertté váló szervezési ismeretek és a 
koordinációval kapcsolatos információk a Ptk 86. § (4) bekezdése értelmében a Megbízott 
kizárólagos tulajdonát képezik, így azokat Megbízó köteles bizalmasan kezelni, azokat sem 
jelen jogviszony fennállása során, sem pedig annak megszűnését követően nem jogosult 
továbbadni, különösen nem más szervezetet ugyanezen tevékenység ellátására felállítani vagy 
annak elvégzésére megbízni. 
 
10.) Jelen szerződés mellékeltét képezi az ügyfélfogadási helyszíneket – település neve, 
ügyfélfogadás helye – és időpontokat tartalmazó táblázat. Ezen melléklet pontos tartalma a 
felek kölcsönös megállapodása alapján került meghatározásra, amely a későbbiekben a 
körülményekre, illetve a felek igényeire tekintettel módosítható. Ezen módosítás kizárólag a 
felek kölcsönös megegyezésével történhet, amely esetén Megbízott fenntartja a jogot arra, 
hogy egyoldalúan határozza meg a módosításokra való átálláshoz szükséges időtartamot. 
 
Jelen együttműködési megállapodás két példányban készült, melyet a felek elolvasás és 
értelmezést követően helybenhagyólag aláírnak. 
 
 
Kelt: ………………………. 
 
 
 
 
 
……………………………………….                           ………….………………………… 
         Egy Hajóban Alapítvány                                                     Kistérségi Társulás 
         képv.: Dr. Krausz Róbert                                                    képv.: ……………. 

 


