POLGÁRI JOGI JOGKLINIKA
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS TANÁCSADÁS IRÁNTI KÉRELEM

Ügyféltájékoztató és tanácsadás iránti kérelem
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Jogklinikáról és az általa nyújtott szolgáltatásról, valamint ennek
feltételeiről szóló tájékoztatónkat, és ezek alapján döntsön arról, hogy igénybe kívánja-e venni a Jogklinika
ingyenes jogi tanácsadásra vonatkozó szolgáltatását.
I. A Jogklinika célja és az általa nyújtott szolgáltatás
A Jogklinika a Polgári Jogi Tudományos Diákkör és az Agrárjogi Tudományos Diákkör szervezésében a
Bibó István Szakkollégiummal valamint a Joghallgatók Önképző Szervezetével való együttműködésben
jött létre azzal a szándékkal, hogy interaktív kapcsolatot teremtsen a jogászképzés és a társadalom között. A
program célja, a segítségre szorulók támogatása mellett, hogy a részt vevő hallgatók a megszerzett
tapasztalataik révén társadalmi problémákra érzékeny, az általuk elvállalt ügyekért felelős szakemberekké
váljanak. A jogklinika polgári jogi, azon belül is elsősorban ingatlanjogi ügyekre fókuszál.
A Jogklinika a szűk anyagi mozgástérrel rendelkező, jogi kérdésekben kevéssé tájékozott ügyfeleknek nyújt
segítséget azáltal, hogy a jogi problémájára egy az ELTE ÁJK hallgatói által készített, és valamelyik
oktatója által átnézett, írásos jogi véleményt kap.
A Jogklinika további jogi szolgáltatások nyújtását (beadványszerkesztés, jogi képviselet biztosítása stb.)
egyelőre nem tudja vállalni.
A Jogklinika működéséhez a jogi személyi keretet a Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért
Alapítvány nyújtja.
II. Tájékoztatás a szolgáltatási feltételekről
A Jogklinika szolgáltatását az ELTE ÁJK hallgatói nyújtják, a Jogklinika tevékenysége az ő önkéntes
munkájukra épül. Ezért csak azokat az ügyeket tudja befogadni, amelyeket a hallgatók önként vállalnak.
Erre tekintettel a Jogklinika a kérelem befogadását követően a lehetőségek szerint a lehető leghamarabb
értesíti az ügyfelet az általa választott módon arról, hogy elvállalja-e az ügyet. Pozitív válasz esetén az
Ügyfelet arról is értesíti, hogy várhatóan mikor készül el az írásbeli jogi vélemény, amelyet szintén az
Ügyfél által választott módon küld el neki. Szóbeli vagy telefonos tanácsadást a Jogklinika nem vállal.
Ahhoz, hogy a Jogklinika dönteni tudjon az ügy elvállalásáról, az Ügyfélnek – lehetőleg – a kérelem
benyújtásával egyidejűleg a lehetősége szerint a lehető legpontosabban elő kell adnia az az ügyet, amelyben
jogi tanácsot kért. Emellett az Ügyfél az üggyel kapcsolatban hozzá kerülő valamennyi irat másolatát is
átadja a Jogklinikának. A Jogklinika megkeresi az Ügyfelet, ha a tanácsadáshoz további információkra van
szükség.
A Jogklinika a szolgáltatását ingyenesen nyújtja. Az Ügyfélnek az üggyel kapcsolatban a Jogklinika oldalán
felmerült költségeket sem kell megtérítenie, ugyanakkor az Ügyfél üggyel kapcsolatos költségeinek (pl.
utazási költség, fénymásolás stb.) átvállalására nincs módja a Jogklinikának.
Mivel a Jogklinika szolgáltatása az önkéntességre és a felek közötti bizalomra épül, ezért az Ügyfél
bármikor, azonnali hatállyal, indokolás nélkül visszavonhatja a tanácsadás iránti kérelmét (azaz
visszaveheti az ügyet). Ugyanígy a Jogklinika is bármikor, azonnali hatállyal, indokolás nélkül az ügy
korábbi elvállalása ellenére is visszaléphet a vélemény adásától. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen
felmerülő költségeket és károkat mindegyik fél maga viseli, azok megtérítését a másik féltől nem
követelheti.
Az írásbeli jogi véleményt az ELTE ÁJK hallgatói készítik el. Ennek során a munkájuk szakmai felügyelet
alatt áll, de a Jogklinika a jogi véleményekben esetlegesen előforduló tévedésekért csak szándékosan hibás
vélemény adása esetén tud felelősséget vállalni. Minden egyéb esetben a Jogklinika által nyújtott
szolgáltatás hibájából eredő kárait az Ügyfél maga viseli, azt a Jogklinika tevékenységében bármilyen
formában részt vevő személyekkel szemben nem érvényesítheti.
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III. Az Ügyfél adatai
Név: _________________________________________________________________________________
Lakcím: ______________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________

IV. Az ügy előadása
Ez a rész csak akkor töltendő ki, ha az ügyfél e-mailben keresi meg a Jogklinikát. Telefonos
kapcsolatfelvétel esetén az ügy előadását a rögzített telefonbeszélgetés tartalmazza.
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V. Nyilatkozat a szolgáltatás igénybevételéhez (kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá)
1. Kérem, hogy a Jogklinika az általam előadott ügyben adjon számomra írásbeli jogi tanácsot.
igen / nem

2. Kijelentem, hogy a kérelem IV. pontját képező tényállásvázlat (az ügy leírása) teljes mértékben megfelel
a legjobb tudomásom szerint a valóságnak.
igen / nem

3. Kijelentem, hogy az üggyel kapcsolatban eddig hozzám eljutott valamennyi irat másolatát a
Jogklinikának átadtam, és a későbbiekben az üggyel kapcsolatosan hozzám kerülő iratok másolatát is
haladéktalanul, külön felhívás nélkül eljuttatom a Jogklinika részére.
igen / nem

4. Kijelentem, hogy ha a jogi vélemény megadása előtt a Jogklinika az üggyel kapcsolatos további
információk megszerzése végett megkeres, akkor együttműködöm vele.
igen / nem

5. Kijelentem, hogy a Jogklinika szolgáltatásért sem a Jogklinika működésében részt vevő szervezeteknek,
sem a jogi tanácsot nyújtó személynek vagy személyeknek sem előzetesen, sem utólagosan nem juttatok
semmilyen anyagi ellenszolgáltatást. Az üggyel és a Jogklinika szolgáltatásával kapcsolatban nálam
felmerülő egyéb költségeket magam viselem.
igen / nem

6. Tudomásul veszem, hogy a Klinika bármikor, azonnali hatállyal, indokolás nélkül, az ügy korábbi
elvállalása ellenére is visszaléphet a vélemény megadásától, és hogy az ezzel kapcsolatosan esetlegesen
felmerülő költségeket és károkat magam viselem.
igen / nem

7. Tudomásul veszem, hogy a jogi tanácsokban esetlegesen előforduló tévedésekért, mulasztásokért stb. a
Jogklinika (jogi személyként a Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért Alapítvány) csak akkor
vállal felelősséget, ha azt szándékosan követik el. Minden egyéb esetben a Jogklinika által nyújtott
szolgáltatás bármely hibájából eredő káraimat magam viselem, azokat sem a Jogklinikával, sem a
tanácsadásban részt vevő személyekkel szemben nem érvényesíthetem.
igen / nem
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8. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Jogklinika és az annak működésében, valamint a tanácsadásban részt vevő
személyek az általam jelen nyilatkozatban, a mellékelt iratokban az ügy előadása során közölt valamennyi
személyes adatomat a kérelem feldolgozásához és a vélemény elkészítéséhez szükséges mértékben
kezeljék. Az adatkezelés jogszerűségéért a Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért Alapítvány
felel.
igen / nem

9. Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatok nem minősülnek ügyvédi titoknak, így nem állnak
különös védelem alatt. Ennek megfelelően azok kiadását a Jogklinika hatósági vagy bírósági megkeresés
esetén jellemzően nem tagadhatja meg, valamint annak is fennáll – ugyan jellemzően csekély – esélye,
hogy a tanácsadásban részt vevő valamelyik személyt az üggyel kapcsolatos eljárásban tanúvallomás
tételére hívják fel, amelyet jellemzően nem tagadhat meg.
igen / nem
10. Kijelentem, hogy az ELTE ÁJK, a Bibó István Szakkollégium,valamint a Joghallgatók Önképző
Szervezetének egyik alkalmazottjával vagy diákjával sem állok hozzátartozói, rokoni, munka- vagy egyéb
személyes kapcsolatban.
igen, kijelentem / nem

Nemleges válasz esetén, kérjük, itt jelölje meg, hogy konkrétan kivel milyen jellegű kapcsolatban áll:

11. Kérem, hogy a Jogklinika az alábbi formában tartsa velem a kapcsolatot:
postai úton / e-mail

Dátum:

aláírás
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