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2016. július 1-től 3 éven át – 2019. június 30-ig – nyújtanak
ingyenes és anonim jogi szolgáltatást a JOGpontok
projektek, amelyek Európai Uniós támogatásból valósulnak
meg.
Szakképzett jogászok az ország területén összesen 139
településen személyesen, valamint a honlapon és
telefonon

személyre

szabott

tanácsadással

és

jogi

felvilágosítással, iratmintákkal segítik munkajogi, cégjogi,
társadalombiztosítási és adójogi problémájában. A
JOGpontok irodák minden nagyobb településen és
megyeszékhelyen megtalálhatóak!
A projektek fő célja az információszolgáltatás és
tanácsadás, így jogászaink az ügyfelek jogi képviseletét nem
vállalhatják a projektek részeként. Ugyanakkor nagyon
fontos, hogy jogi kérdésekben szakszerű és személyre
szabott tanácsadásban részesüljön mindenki.
A jogsegély-szolgáltatás teljesen díjtalan és anonim!
A projektek keretében a jogi szolgáltatást igénybe vevő
ügyfeleket semmiféle rejtett költség nem terheli, személyes
adatait nem kérjük el, így semmilyen PR, reklám megkeresés
nem fogja érni a szolgáltatás igénybevételét követően sem.
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Konkrét ügyfélfogadási idő és bővebb információ
miatt keresse fel honlapunkat:
WWW.JOGPONTOK.HU
JOGSEGÉLYFORMÁK
• Személyes ügyfélfogadás
A honlapon, a Személyes ügyfélfogadás menüpont alatt
(https://www.jogpontok.hu/Index.aspx?MN=JogsegelySze
melyes) régiónként megadott településeken és nyitvatartási
időben a JOGpontok irodákban ügyvédeink személyre
szabott tanácsadással és jogi felvilágosítással, iratmintákkal
segítik jogi problémájának megoldásában. Keresse fel
irodáinkat Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében,
mondja el jogi kérdését, problémáját!
• Telefonos jogsegélyszolgálat
Telefonos

ügyfélfogadás

keretében

vonalas

és

mobiltelefonról is ingyenesen hívható zöld számon azonnali
jogi segítséget vehet igénybe. E formában az ügyfél kifejtheti
kérdéseit és azonnali szóbeli felvilágosítást kérhet, ha a vonal
nem érhető el (sok hívás miatt valójában foglalt a vonal),
akkor keresse fel honlapunkat, ahol írásban kaphat választ
kérdésére.
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Ingyenesen hívható telefonszám:
06-80-77-88-00
Telefonos ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8:00
20:00

8:00
20:00

11:00
20:00

11:00
20:00

8:00
19:00

• Jogsegély e-mailben
A

honlap

E-mailes

Jogsegély

menüpontja

alatt

(https://www.jogpontok.hu/Index.aspx?MN=JogsegelyE
mailes) e-mailben is felteheti kérdéseit, amelyre jogászaink 2
munkanapon

belül

válaszolnak.

Minden

ügyfélnek

maximum 1000 karakter áll rendelkezésre a kérdés
megfogalmazásához, így ezt a módot akkor érdemes igénybe
venni, ha a kérdésre fontos, hogy írásbeli választ kapjon, vagy
ha olyan helyen tartózkodik, ahol nem szívesen beszélne jogi
kérdéséről. Ha jogi segítségre van szüksége a munka
világában írja meg nekünk!
• Online jogsegély
A www.jogpontok.hu oldal Online Jogsegély menüpontján
keresztül
(https://www.jogpontok.hu/Index.aspx?MN=JogsegelyOn
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line) elektronikusan és anonim formában, a megadott
időpontokban, online is feltehetik kérdéseiket az ügyfelek,
amelyekre a jogászok rögtön válaszolnak. Az online
jogsegély kifejezetten gyors, rövid kérdésekre optimalizált
segítségnyújtási forma. Ha nem jut eszébe mennyi a
minimálbér, vagy nem akar kutatni néha évekkel ezelőtt
elavult jogi kérdések után az interneten, akkor akár mobil
telefonról is gyorsan beírhatja kérdéseit (egy rövid statisztikai
személyes adat nélküli kérdőívet kell bejelölni és máris
felteheti kérdését)!
Online ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Vasárnap

12:00
20:00

8:00
20:00

10:00
14:00
és
15:00
20:00

8:00
20:00

8:00
14:00

10:00
14:00

• JogÁsz Napok
A JOGpontok projektek keretén belül minden állampolgár
számára

lehetőség

nyílik,

hogy

információs

rendezvényeinken a kitelepült jogászok részéről ingyenes
jogi segítséget vegyenek igénybe helyben. A dél-alföldi
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JogÁsz Napok keretén belül tájékozódhat a JOGpontok
projektek működéséről, valamint például a gyermekek után
járó egyes ellátásokról és kedvezményekről, mint a
családtámogatás – családi pótlék, GYES; egészségbiztosítási
ellátások – CSED, GYED, GYÁP; adókedvezmények;
CSOK.
Látogasson el rendezvényeinkre, melyek a dél-alföldi
régióban 22 településen kerülnek megrendezésre! A
rendezvények időpontjai elérhetőek a www.jogpontok.hu
oldalon

a

JogÁsz

Napok

menüpont

alatt

(https://www.jogpontok.hu/Index.aspx?MN=JogsegelyJog
asznapok ).
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS A MUNKA
VILÁGÁBAN
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében
22 településen személyesen.
Telefonon az alábbi ingyenes számon:

06-80-77-88-00
E-mailen, online a honlapon.

WWW.JOGPONTOK.HU

