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áldozatsegítés érdekében 
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TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0023 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád Megyei 
Szervezete, és az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos 
Szövetsége 2013. márciusában együttműködési megállapodást kötött, a TÁMOP-2.5.1/B-11/1-
2011-0005 keretében létrejött és működtetett „Dél-alföldi JOGPONT+” szolgáltatásainak minél 
szélesebb körű elérése érdekében. 

 

Az emberi erőforrások és a munka világának minőségi javulásához az egyik legfontosabb előfeltétel a jogi 
szolgáltatások erősítése, valós szükségletekhez igazítása. Ehhez elengedhetetlen a munkaerőpiaccal 
összefüggő jogágak területén korszerű szolgáltatási rendszerek kialakítása és működtetése, az érdekek 
hatékony képviselete megfelelő információ és szaktudás birtokában. A jogvédelmi szervezet arra hivatott, 
hogy az érintett területet kiválóan ismerő szakemberek és jogászok bevonásával támogassák ügyfeleiket a jogi 
érdekérvényesítés folyamatában. 
 

Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a TÁMOP-2.5.1/B-11/1-2011-0005 hivatkozási számú projekt keretében a 
régióban 34 helyszínen, minden 10.000 fő feletti településen, kiépített egy ingyenes jogsegély-szolgálati 
rendszert. Céljuk, hogy jogi segítséget és tanácsadást nyújtsanak munkajog, társasági jog, cégjog, 
társadalombiztosítási jog, családi jog, adójog és közigazgatási jog kérdéseiben.  
Az érintett területet kiválóan ismerő jogászok a JOGPONT+ irodákban, illetve online és telefonon segítséget 
nyújtanak a törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályaiban való eligazodáshoz. A jogi vonatkozású 
válaszok, információk és tájékoztatás akkor hatékony, ha személyre és helyzetre szabott. A JOGPONT+ 
irodák biztosítják az ügyfelek számára az egyéni igényeknek megfelelő jogi tanácsadást és iratszerkesztést. 
 
Az ingyenes és mindenki számára azonos feltételekkel igénybe vehető jogsegély-szolgálati, 
tanácsadási és információs hálózat segíti a jogbiztonság kialakulását, a lakosok jogtudatos magatartását, 
hozzájárul a foglalkozatás biztonságához, tanácsadást nyújt az álláskeresők számára, ösztönzi a vállalkozóvá 
válást.  A JOGPONT+ lefedi a régiót, így minden ügyfél a számára legelőnyösebben elérhető helyszínen veheti 
igénybe a kínált szolgáltatásokat, hogy a régió minden munkavállalója, vállalkozója, lakosa minőségi és 
elérhető jogi segítséghez jusson.  
 
Együttműködésünkkel a Kamarához, valamint a TÁMOP – 5.6.1.C – 11/2 – 2011 – 0023 számú projektben 
létrehozott Bűnmegelőzési Információs Ponthoz forduló ügyfeleinknek kívánunk még több információt és 
segítséget nyújtani problémáik gyors, hatékony és szakszerű megoldása érdekében.  
 

 
    Herczeg Anna   
Szakmai koordinátor 
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