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180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján személyes költségmentességi nyilatkozat 

A 2004. évi CXL. törvény 159.§ alapján a 153.§-ában felsorolt eljárási költségekre vonatkozóan 

Kérelmező neve:  Születési név:  

Anyja születési neve:  Születési hely, idő:  

Lakcíme:  

Tartózkodási helye:  

 

A kérelmezőt költségmentességben lehet részesíteni jövedelmi és vagyoni 

helyzetének vizsgálata nélkül is, ha: 
Megjegyzés 

- aktív korúak ellátására jogosult,  

- időskorúak járadékában,  

- ápolási díjban,  

- vakok személyi járadékában,  

- fogyatékossági támogatásban részesül,  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel,  

- saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, menekült, mene-

dékes, 

- hajléktalan személy 

 

Ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával 

rendelkezik (figyelmen kívül kell hagyni az ½-ed tulajdoni hányadot el nem érő, és a 

kétmillió Ft becsült forgalmi értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni részesedést, 

legfeljebb egy ingatlan tekintetében) 

 

 

NYILATKOZAT, hogy a kérelmezőnek nincs munkáltatója, nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

További olyan körülmény, amely a költségmentességet igazolja: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

Jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatához csatolandó 30 napnál nem régebbi okiratok: 

Saját a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók részről  
Van / Nincs 

db vagy fő  

munkáltatói jövedelemigazolás  

utolsó havi nyugdíjszelvény - (postai szelvény, vagy számlára történő utalása esetén az utolsó havi fize-

tési számlakivonat) 
 

egyéb jövedelem - munkajövedelemnek (nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelem (postai szel-

vény, fizetési számlakivonat, kiadási pénztárbizonylat, vagy egyéb, a jövedelem igazolására alkalmas 

dokumentum) 
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Közeli hozzátartozók (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- 

és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér): 

Házastárs/bejegyzett élettárs: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gyermek: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szülő: ………………………………………………Testvér: ………………..……………………Rokon: …………………..………………………… 

 

 

 

 

1. Költségmentességet lehet engedélyezni: Megjegyzés 

A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó 

havi nettó jövedelme, nyugdíja (ha nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét) 

 

Ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdo-

nával rendelkezik  

(figyelmen kívül kell hagyni az ½-ed tulajdoni hányadot el nem érő, és a kétmillió 

Ft becsült forgalmi értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni részesedést, legfel-

jebb egy ingatlan tekintetében) 

 

 

2. Különösen indokolt esetben költségmentesség engedélyezhető: Megjegyzés 

A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy 

főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át 

 

Ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan 

tulajdonával rendelkezik  

(figyelmen kívül kell hagyni az ½-ed tulajdoni hányadot el nem érő, és a 

hárommillió Ft becsült forgalmi értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni 

részesedést, legfeljebb egy ingatlan tekintetében) 

 

 

Egyéb:  

2012. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és az azt módosító 2009. évi XL. 

törvény rendelkezései alapján a nyugdíj legkisebb összege 28.500.-Ft 

Az ingatlantulajdonra, a tulajdoni részesedésre és az ingatlan becsült forgalmi értékére vonatkozóan – ha az nem ellenté-

tes a hatóság által ismert, vagy a köztudomású tényekkel – az ügyfél nyilatkozata az irányadó. 

Kivételes esetben – az ügyfélnek NYILATKOZAT-a alapján – költségmentesség engedélyezhető akkor is, ha a feltételek 

nem, vagy csak részben felel meg, de az eljáró hatóság az ügyfél egyéb, különös méltánylást érdemlő körülményeinek fi-

gyelembevételével megállapítja, hogy az ügyfél és az általa eltartottak létfenntartása veszélyeztetett. 

 Ha a hatóság megállapítja, hogy az ügyfél a költségmentesség iránti kérelemben rosszhiszeműen valótlan adatot szolgá l-

tatott, vagy a hatóságot más módon megtévesztette, a költségmentességet engedélyező végzését az eljárás megindulására 

visszamenő hatállyal visszavonja vagy módosítja, és ugyanilyen hatállyal dönt az eljárás során eddig felmerült eljárási költ-

ség előlegezéséről és viseléséről. Ebben az esetben a hatóság az eljárási bírság kiszabásáról végzésében is dönthet. 

 A költségmentesség nem foglalja magában az ellenérdekű ügyfél javára megítélt költséget, valamint a Ket. 61. § (1a) be-

kezdésében foglalt költségeket. 

Dátum: ………………………………..…………………………..                 

 ……………………………………………………………………….. 

 kérelmező aláírása 


