Ingyenes jogi segítségnyújtás
Jogi segítségnyújtó Szolgálat
Miben tudunk segíteni?
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) célja, hogy a szociálisan
hátrányos helyzetben lévő valamilyen jogvitában érintett polgároknak szakképzett
ügyvédek segítségével támogatást nyújtson. A támogatás az állam által nyújtott
szolgáltatás, amely rászorultságtól függően ingyenesen vagy kedvezményes költséggel
vehető igénybe.
A támogatás nyújtható ügyvéd általi tanácsadásra és iratok (kereset, ügyvédi levél)
készítésére a mindennapi életben előforduló ügyekben, például:
-

családjogi,
munkaügyi,
nyugdíj,
közüzemidíj-tartozás,
birtokháborítási,
végrehajtási ügyekben.

Folyamatban lévő polgári, büntető- és közigazgatási eljárásokban ügyvédi képviseletet
tudunk biztosítani.
Ingyenes a támogatás, ha a kérelmező:
-

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 28.500 forintot
(nyugdíjminimum),
egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a 42.750 forintot (nyugdíjminimum
150%-a),
bűncselekmény áldozata, és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg a 226.327 forintot.

Alanyi jogon ingyenes többek között a támogatás, ha a
kérelmező:
-

aktív korúak ellátására jogosult vagy aktív korúak ellátásában részesülő közeli
hozzátartozójával él közös háztartásban,
közgyógyellátásra vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát
megállapították,
családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket
gondoz,
hajléktalan.

Kedvezményes, állam által előlegezett költségű a támogatás, ha
a kérelmező:
-

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 113.164 forintot.

Abban az esetben is keresse fel a szolgálatot, ha jövedelme meghaladja az
összeghatárokat, hiszen a kollégák a rászorultság megállapításakor egyéb méltánylást
érdemlő körülményeket is figyelembe vesznek, továbbá egyszerűbb megítélésű ügyekben
– a rászorultság vizsgálása nélkül – helyben nyújtanak tájékoztatást.

Hogyan veheti igénybe a támogatást?
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmező lakóhelye, tartózkodási
helye, vagy munkahelye szerinti illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal jogi
segítségnyújtó szolgálatánál.
A kérelemnyomtatvány elérhető a járási (fővárosi kerületi) hivatalok irodáiban vagy
letölthető honlapunkról:
http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogisegitsegnyujtas
A nyomtatvány kitöltésében munkatársaink segítséget nyújtanak.
A kérelmet az illetékes jogi segítségnyújtási szolgálat bírálja el, majd az engedélyező
határozat birtokában az ügyfelek választhatnak a jogi segítői névjegyzékben szereplő
ügyvédek közül.
A névjegyzék nyilvános, amely az alábbi honlapon megtekinthető:
https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/
Bővebb tájékoztatásért szíveskedjen felkeresni honlapunkat vagy az illetékes jogi
segítségnyújtó szolgálathoz fordulni, melyek elérhetőségeit megtalálja az alábbi
honlapon:
www.kormanyhivatal.hu

