JOGSEGÉLY NYÚJTÁSA
(általános információk)

Ezt a projektet az Európai Szociális Alap támogatja.
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1. Mi az a Jogsegélyközpont?
A Jogsegélyközpont az SZK Igazságügyi Minisztériuma által, az anyagi
szükségben szenvedő személyek számára nyújtott jogsegélyről szóló T. t.
327/2005 sz. törvény alapján létrehozott állami költségvetési szervezet. A
Jogsegélyközpont 2006. 01. 01-én jött létre.
A Központ munkájának értelme, hogy átfogó jogi segítséget nyújtson egyes
területeken azoknak az embereknek, akik a pénz és vagyon hiánya miatt nem
részesülhetnek jogi szolgáltatásokban. A Központ igyekszik a szükségben lévő
emberek számára jogvédelmet és a jogaik érvényesítéséhez való hozzáférést
biztosítani.
A Jogsegélyközpont hatásköre
 polgárjogi ügyekben (pl. lakás bérbeadásával, házastársi osztatlan közös
tulajdon
rendezésével,
kölcsön
nem
megfizetésével,
fogyasztóvédelemmel, kártérítéssel kapcsolatos jogügyletek)
 családjogi ügyekben (pl. gyermektartásdíj fizetése, gyermekelhelyezés,
válás)
 munkajogi ügyekben
(pl. a felmondás érvénytelenségével,
munkakörülményekkel, a munkahelyi megkülönböztetéssel kapcsolatos viták)
 a kereskedelmi jogi ügyekben (pl. hitelszerződési vita a bankkal,
betétszámla szerződéssel kapcsolatos ügyek)
 közigazgatási peres eljárásokban (pl. közigazgatási szerv határozatának
felülvizsgálati eljárása, közigazgatási szerv tétlensége esetén)
 a fenti ügyekben a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága előtti
eljárásban is
 természetes személyek adósságmentesítési eljárásai
 határokon átnyúló esetekben csak olyan természetes személyeknek, akik
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye az Európai Unió tagállama
területén található
 menekültügyi esetben, adminisztratív kiutasítási eljárásban, harmadik
ország állampolgára őrizetbevételi eljárásban, menedékkérő őrizetbevételi
eljárásában

3

Büntetőügyekben a Jogsegélyközpont nem rendelkezik hatáskörrel!!!
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2. Ki nyújthat be kérelmet
 országon belüli jogvitákban minden természetes személy
 határokon átnyúló esetekben csak olyan természetes személy, akinek
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye az Európai Unió tagállama
területén található
 menekültügyi esetben az a természetes személy, akinek menekültügyi
kérdésekben jogsegély nyújtására keletkezett joga
 adminisztratív kiutasítási eljárásban, harmadik ország állampolgára
őrizetbevételi eljárásban, menedékkérő őrizetbevételi eljárásában az a
természetes személy, akinek ezekben a kérdésekben jogsegély nyújtására
keletkezett joga
Mik a jogsegély nyújtásának feltételei és mit vizsgálnak?
Jogsegély nyújtására a természetes személynek akkor keletkezik joga, ha
egyidejűleg megfelel a következő három feltételnek:
a) anyagi szükséghelyzetben található, tehát rászorulóként ellátást és
juttatásokat kap, vagy a jövedelme nem haladja meg a létminimum 1,4szeresét és saját vagyonával nem biztosíthatja a jogi szolgáltatások
igénybevételét
b) nem nyilvánvalóan sikertelen jogvitáról van szó
c) a jogvita értéke meghaladja a külön törvény alapján megállapított
minimálbér értékét
Ezeknek a feltételeknek a természetes személynek országon belüli jogviták
esetén kell eleget tennie, nem vonatkozik a természetes személyek
adósságmentesítési eljárásaira.
Abban az esetben, ha a természetes személy jövedelme meghaladja a
létminimum 1,4-szeresét, de egyúttal nem haladja meg a létminimum
összegének 1,6-szorosát, a jogi szolgáltatásokat nem tudja saját vagyonával
biztosítani és az összes többi feltételnek eleget tesz, joga van a jogsegély
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nyújtását igénybe venni a jogi képviselet költségei 20 %-nak pénzügyi
hozzájárulásával.
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3. Az anyagi rászorultság feltételeinek vizsgálata
Az anyagi rászorultság feltételeinek vizsgálata során a Jogsegélyközpont a
jövedelem nagyságát vizsgálja abban a naptári hónapban, amelyben a
jogsegély nyújtása iránti kérelmet benyújtják, miközben a benyújtását
megelőző utolsó hat naptári hónap jövedelmét is figyelembe veszik (tehát ha
a kérelmet januárban nyújtják be, igazolni kell a januárban kifizetett
jövedelem nagyságát és az előző év július-december hónapokban kifizetett
jövedelmek nagyságát is).
Nem minősül jövedelemnek:
- a rászorulóként kapott ellátás és a mellé adott juttatások (pl. egészségügyi
hozzájárulás, aktivációs hozzájárulás, lakástámogatási hozzájárulás és
egyebek) és egyszeri ellátás anyagi szükséghelyzet esetén
- pénzbeli hozzájárulás a súlyos fogyatékkal élő lakosok számára a súlyos
egészségi fogyatékosságuk szociális következményeinek kompenzációjára
- anyasági ellátás és szociális támogatási ellátások (pl. szülői támogatás,
szülési juttatás, gyermekek után járó juttatások),
- önsegélyre képtelenek nyugdíjellátásának növelése,
- ösztöndíjak (kivéve a doktori ösztöndíjat)
Annak ellenére, hogy a fenti ellátások, ill. juttatások nem számítanak be a
jövedelembe, ezek dokumentumok általi igazolása szükséges.
A jövedelem elbírálásánál a Jogsegélyközpont a közös elbírálás alá eső
személyeket is értékeli. Ilyen személyek például a férj, feleség, kiskorú
gyermek vagy más természetes személy, akinek közös kiskorú gyermeke van
azzal a természetes személlyel, aki a jogsegély nyújtását kérte.
Ez nem érvényes, amennyiben a közös elbírálás alá eső személyek bírósági
perben ellentétes oldalon álló felek (pl. válás során).
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Vagyonnak minősülnek:
- az ingatlanok (pl. ház, lakás, kert, telek). Az ingatlan tulajdonjogának
igazolásához nem szükséges a jogsegély nyújtása iránti kérelemhez
csatolni a tulajdoni lapot, azonban az ingatlan tulajdonjogát feltétlenül fel
kell tüntetni a jogsegély nyújtása iránti kérelemben
- ingóságok (járművek, festmények)
- amennyiben jellegük lehetővé teszi, jogok vagy egyéb vagyoni értékek (pl.
értékpapírok, korlátolt felelősségű társaság tagjának nyereségrészesedés
kifizetésére való joga)

4. A jogvita nyilvánvaló sikertelensége feltételének vizsgálata
A jogvita nyilvánvaló sikertelenségének vizsgálata során a Jogsegélyközpont
főképp azt veszi figyelembe, hogy a jog nem szűnt-e meg az idő elteltével,
hogy a jog nem avult-e el és hogy a természetes személy képes-e
bizonyítékokat megjelölni állításai igazolásához, amelyek a tényállás
megállapítása érdekében fontosak.

5. A jogvita értéke feltétel vizsgálata
A jogvita értékét pénzben határozzák meg. A jogvita értékének magasabbnak
kell lennie, mint a jelenleg meghatározott havi minimálbér összege.
A jogvita értéke feltétel teljesülése nem szükséges azokban a perekben,
amelyeknek nem lehet meghatározni az értékét (pl. jogképesség
korlátozására irányuló eljárás).

8

6. Hogyan kérhető a jogsegély?
A jogsegély nyújtása iránti kérelmet az előírt formanyomtatványon kell
benyújtani. Ilyen beadvány írásban, elektronikusan fokozott biztonságú
elektronikus aláírással vagy a Központi Közigazgatási Portálon (Ústredný
portál verejnej správy) keresztül nyújtható be.
Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, a Jogsegélyközpont az eljárást
megszakítja és a jogsegély nyújtását kérelmező természetes személyt
beadványának hiánypótlására szólítja fel.
Az összes fenti feltétel teljesítése esetén a Jogsegélyközpont a jogsegély iránti
igényről 30 napon belül határoz.

7. A Jogsegélyközpont előzetes konzultáció formájában is nyújt segítséget
Az előzetes konzultációt bármely természetes személy igénybe veheti.
Az előzetes konzultáció tárgya:
a) a jogsegély nyújtás feltételeinek magyarázata
b) alapvető jogi tanácsadás
c) figyelmeztetés a határidő lekésésének veszélyére adott esetben
d)

segítség a jogsegélynyújtás iránti kérelem kitöltésében

Az előzetes konzultáció egy jogügyletben, csak egyszer, legfeljebb egy óra
időtartamban vehető igénybe. Egy előzetes konzultáció igénybevételéért a
törvény értelmében 4,50 euró összegű illetéket kell fizetni.
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8. Mi van, ha a határidő lekésésének veszélye fenyegeti?
Abban az esetben, ha a határidő lekésésének veszélye fenyeget (pl. bírósági
határozat elleni fellebbezés benyújtása, fizetési meghagyás elleni
ellentmondás benyújtása stb.) a jogsegély nyújtása iránti kérelemmel előzetes
jogsegély igényelhető. Az előzetes jogsegély nyújtásáról a Jogsegélyközpont
indokolatlan késedelem nélkül határoz. Az előzetes jogsegély odaítéléséről
vagy elutasításáról a központ még a jogsegély nyújtása iránti igény rendes
elbírálása előtt, gyorsított eljárásban dönt.
Ha a jogsegély nyújtási igény keletkezésének feltételei vizsgálatával
megállapítják, hogy a természetes személy nem teljesíti a jogsegély
nyújtásának feltételeit, utólagosan kiszámlázhatók részére a jogi képviselet
költségei, az egyedi előírásban meghatározott mértékben.

9. Határokon átnyúló jogviták
Határon átnyúló jogvitáról akkor beszélünk, ha az eljárásra jogosult illetékes
bíróság a Szlovák Köztársaságon kívül, az Európai Unió más tagállamában
található.
A központ segítsége ebben az esetben a kérelem átvételében és a belföldi
jogosult személynek (a Szlovák Köztársaságban állandó vagy ideiglenes
lakhellyel rendelkező személy) nyújtott jogsegélyben és az adott kérelem
illetékes szervnek való továbbításában nyilvánul meg az adott tagállamban.
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Jogsegélyközpont (CPP) irodák:
CPP - Kancelária Bratislava /Pozsonyi iroda
Račianska 71
810 05 Bratislava 15

CPP - Kancelária Rimavská Sobota
/Rimaszombati iroda
Čerenčianska 20
979 01 Rimavská Sobota

CPP - Kancelária Banská Bystrica
/Besztercebányai iroda
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

CPP- Kancelária Svidník /Felsővízközi iroda
Sov. Hrdinov 102
089 01 Svidník

CPP - Kancelária Humenné /Homonnai iroda
Lipová 1
066 01 Humenné

CPP- Kancelária Trenčín /Trencséni iroda
Gen. M. R. Štefánika 20
911 01 Trenčín

CPP - Kancelária Košice /Kassai iroda
Murgašova 3
040 41 Košice

CPP- Kancelária Trnava /Nagyszombati iroda
Pekárska 11
917 01 Trnava

CPP - Kancelária Liptovský Mikuláš
/Liptószentmiklósi iroda
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš

CPP- Kancelária Tvrdošín /Turdossini iroda
Medvedzie 132
027 44 Tvrdošín

CPP - Kancelária Nitra /Nyitrai iroda
Štefánikova trieda 26
949 03 Nitra 3

CPP- Kancelária Žilina /
Zsolnai iroda
P.O.Hviezdoslava 690/6
011 00 Žilina

CPP - Kancelária Prešov /Eperjesi iroda
Masarykova 10
080 01 Prešov

CPP - Kancelária Žiar n/Hronom
/Garamszentkereszti iroda
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom

CALL CENTRUM

CPP - Kancelária Komárno /Komáromi iroda
Župná ul. 14
945 01 Komárno
Email: info.kn@centrumpravnejpomoci.sk

0650 105 100
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Konzultációs napok:
Hétfő:
Szerda:

8:00 - 15:00
8:00 - 16:00

Információs iroda – nyitvatartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 16:00
8:00 - 15:00
nem fogadónap

www.centrumpravnejpomoci.sk
info@centrumpravnejpomoci.sk
Facebook: Centrum právnej pomoci
/Jogsegélyközpont
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Milyen jogi gondokat lehet a
Jogsegélyközpontban megoldani?
Válás és vagyonrendezés
Házasság felbontása, a házastársi osztatlan közös tulajdon rendezése...

Szülői jogok és kötelezettségek
Gyermekelhelyezés, tartási kötelezettség meghatározása, apaság
meghatározása...

Fogyasztóvédelem
Fogyasztói szerződések, nem banki szervezetektől származó
kölcsönök...

Magáncsőd
Adósságrendezés csődeljárás és törlesztési ütemterv formájában

A munkavállalók védelme
Kifizetetlen bér, érvénytelen felmondás...

Kötelezettségvállalási jogok
Ingatlan vásárlása/eladása, bérleti szerződések, szerződéstől való
elállás, ajándékozási szerződés

Hívjon fel minket!

0650 105 100

Dologi jogok
Házastársi osztatlan közös tulajdon rendezése, zálogjog,
szolgalom...

