ÚJ IRATMINTA-TÁRAT KAPTAK A JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOK
A munkajogi témájú iratmintákat vette igénybe a legtöbb ügyfél a Jogpont + Mini jogsegély-hálózat
tanácsadói hálózatának Iratminta-tárából a szolgáltatás első két hónapjában. Az Iratminta-tár fontos
eleme a Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „A munkahelyi
egészség és biztonság fejlesztése a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” kiemelt projekt azon
tevékenységének, amelynek keretében a TÁMOP-2.5.3.B pályázati felhívás nyertes szervezeteinek
munkáját támogatja, koordinálja.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által 2012 októberében útjára indított 2.4.8-12/1-2012-0001
azonosítószámú „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a munkaügyi ellenőrzés
fejlesztése” című kiemelt projekt feladatai közé tartozik a TÁMOP-2.5.3. B. pályázati
felhívás megvalósítása keretében létrehozott, ingyenesen működő jogsegélyszolgálatok tevékenységének koordinálása, népszerűsítése, amelynek keretében
létrehozásra került egy komplex Iratminta-tár a JOGPONT+ Mini jogsegély-hálózat
tanácsadói részére.
Országszerte 116 irodában biztosít jogsegélyt és jogi tanácsadást a 2013
júliusában indult, országos kiterjedésű JOGPONT+ Mini hálózat öt-tízezer fős
kistelepüléseken. A jogsegélyszolgálatok térítésmentes jogi segítséget nyújtanak
munkavállalóknak, munkáltatóknak, a munkaerőpiacra való belépésben, vagy vállalkozóknak,
– például egy új cég elindításával kapcsolatos tanácsadással, – de ugyanígy, a JOGPONT+ Mini
irodákhoz
fordulhatnak
a
fiatalok,
álláskeresők
is.
A
jogsegélyszolgálatokat
hétéredekképviseleti szervezet együttműködése alkotja regionális felosztásban, illetve
konzorciumban.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal uniós támogatásból megvalósításra kerülő projektjének egyik
célja, hogy a jogsegély-hálózat irodáin elérhető ingyenes jogi tanácsadás minél szélesebb kör
számára hatékonyan és egységesen működjön. Minél több munkavállalóval és munkáltatóval
ismertesse meg az anonim módon, személyes ügyfélszolgálaton keresztül, telefonon, online, emailben, esetleg postai úton is igénybe vehető szolgáltatást.
Ennek érdekében, a koordinációs tevékenység keretében:
• a JOGPONT+ Mini hálózaton belül működő jogsegélyszolgálatok projektmegvalósítás
időszakában összegyűjtjük az ügyforgalmi adatokat és elemzéseket készítünk azok
alapján;
• a jogsegélyszolgálatok népszerűsítésével összhangban konferenciák szervezésével
biztosítjuk a tapasztalatcserék, fórumok lehetőségét is annak érdekében, hogy a
legfontosabb információk valamennyi érintetthez – így a jogsegély munkában
résztvevő jogászokhoz, és a szolgálatot igénybe vevőkhöz is – eljussanak;
• alternatív vitarendezési tudástárat hozunk létre, emellett népszerűsítjük a
konfliktuskezelési megoldásokat.
A Jogpont-hálózat céljait támogatja a TÁMOP 2.4.8-12 projekt megvalósítói részéről az
április elején átadott komplex Iratminta-tár, az egyes ügytípusokat támogató adatbázis is. Az
iratminták előzetes igényfelmérések alapján, szakemberek közreműködésével jöttek létre. 81
témakörben, összesen 98 darab iratminta készült el, egyes témaköröknél több
lehetőség figyelembevételével. Az Iratminta-tár egységes formai- és jogi
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
munka@lab.hu
www.munka.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

követelményeknek is megfelelő iratmintákat tartalmaz, a munkajog mellett társasági
jog, társadalombiztosítás jog, családjog, közigazgatási jog és adójog területein.
A számos témakör tükrözi a jogsegélyszolgálatoknál megfordulók leggyakoribb igényeit.
Ennek megfelelően a dokumentumgyűjtemény tartalamaz munkajogi témakörben egyebek
között
munkaköri
leírást,
különböző
munkaszerződés
és
felmondás
típusokat,
megállapodásokat, munkaerő-kölcsönzési mintát, nyilvántartási dokumentumokat, munkáltatói
igazolást.
A társasági jog területén belül szerződésminták, működési engedély iránti kérelem,
gépjármű adásvételi szerződés, – használati megállapodás, – ajándékozási szerződés, fizetési
felszólítások, alvállalkozó igénybevételéhez, illetve engedményezéshez kapcsolódó minták
készültek el.
Társadalombiztosítással kapcsolatosan a gyed, tgyás igénybejelentéssel, illetve a
GYED/TGYÁS foglalkoztatói igazolással kapcsolatosan találhatóak információk az Iratmintatárban.
A családjogi iratminták között apaságggal, házasságkötéssel, gyermekelhelyezéssel
kapcsolatos kérelmek, keresetek; tulajdonjoggal összefüggő szerződések, cselekvőképesség
korlátozására irányuló keresetek, végrendelet és családi támogatás igényléséhez kapcsolódó
iratminták találhatóak.
A közigazgatási joghoz kapcsolódóan igazolási, illetékfizetéssel és birtokbavételi
eljárással kapcsolatos kérelmek, bizonyítási indítvány, illetve fellebbezés minták állnak a jogi
tanácsadók rendelkezésére.
Az adójog területén útnyilvántartást, selejtezési jegyzőkönyvet, meghatalmazást és
adófizetéssel kapcsolatos kérelem sablont tartalmaz az Iratminta-tár.
Az iratminták központi egységesítésére azért is volt szükség, mert a jogsegélyszolgálatoknak
több jogi területen, számos jogszabályváltozással kell harmonizálniuk az ügykezelési
gyakorlatukat. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal az Iratminta-tár használatával támogatja, hogy a
JOGPONT+ Mini irodák ügyfelei – munkáltatók, munkavállalók és vállalkozók – naprakész,
szakszerű és gyors tájékoztatást kapjanak.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által koordinált országos Jogpont-hálózatot működtető
konzorcium tagjai:
a Munkástanácsok Országos Szövetsége;
a Magyar Iparszövetség (OKISZ);
az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ);
az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos
Szövetsége (ÁFEOSZ-COOP);
a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ);
LIGA szakszervezetek;
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ).

A TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú „A munkahelyi egészség és biztonság
fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt az Európai Unió
támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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