
 

Az ügyfélfogadást tartja: dr. Márton Tímea 
tel: 06-20-390-7120 

 
Az EGY HAJÓBAN ALAPÍTVÁNY együttműködve a TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
IGAZSÁGÜGYI HIVATALÁVAL jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Baranya 
megyei jogász közreműködésével. 
 
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, 
akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja és 
olyan vitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel. 
 
Kérjük az Ügyfeleket, hogy jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, 
munkabérigazolás, személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló 
okmányaikat (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közgyógy kártya) hozzák 
magukkal! 
 
A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok: 

Tolna: Bajcsi-Zs. u. 96. Családsegítő Központ 
            Minden páros hét Csütörtökön: 9:00-12:00-ig 
 
A következő ügyfélfogadási időpontok: 

2015.03.05. 2015.04.16. 2015.05.28. 

2015.03.19. 2015.04.30. 2015.06.11. 

2015.04.02. 2015.05.14. 2015.06.25. 
 



 
Az ingyenes jogi tanácsadás kibővült! 
 
Szakterületeink közt már a biztosítási kártérítés érvényesítése is szerepel, melynek 
keretén belül együttműködő ügyvédi iroda jogi képviseletet nyújt baleseti 
kártérítések érvényesítésében biztosító társaságokkal szemben, közlekedési és más 
jellegű balesetek áldozatainak, személyi sérültjeinek, érintettjeinek. Legyen szó 
vagyoni károkról és elmaradt haszonról. 
 
A kártérítés érvényesítése kiterjed a közúti, munkahelyi és egyéb, személyi 
sérüléssel járó balesetet elszenvedett személyeknek és rajtuk keresztül 
hozzátartozóiknak a kár okozójával, illetve annak biztosítójával szembeni jogi 
képviseletre.  
 
Statisztikailag bizonyított tény, hogy a balesetekben sérültek 85%-a nincs 
megelégedve a megítélt kártérítéssel. A biztosító társaságok kihasználják az 
ügyfelek tudatlanságát és jártasságuk hiányát ezen a speciális területen. Ezáltal 
lehetőségük van olyan összegeket kifizetni, amelyek nem arányosak az elszenvedett 
sérelem mértékével.  
 
Jogászaink minden egyes ügyhöz egyedileg állnak hozzá, mivel minden balesetnek 
mások a körülményei. Ennek köszönhetően mindig a megfelelő kártérítést tudjuk 
megszerezni a károsultnak. Tisztában vagyunk vele, hogy mindenkinek csak egy 
egészsége és csak egy élete van. Ezért ha valakit egészségügyi kár vagy közeli 
hozzátartozója elvesztése éri, akkor az ilyen személynek joga van a tisztességes 
összegű kártérítésre. 
 
Ügyfeleinknek teljes szolgáltatást biztosítunk a megfelelő kártérítés kifizetéséig. 
Mindez az Ön részéről nem jár költségekkel, ugyanis kizárólag sikerdíjért 
dolgozunk. A sikerdíj mértéke minden esetben a megfizetett kártérítési összeghez 
igazodik. 
 
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és további információra van szüksége, 
keressen minket bátran a 06 20 / 531 4145 telefonszámon. 
 
 

 


