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KÉRELEM  
személyes költségmentesség engedélyezése iránt  

Alulírott 

Név:  .......................................................................................................................................................  

Születési név:  .......................................................................................................................................  

Születési hely, idő:  ..............................................................................................................................  

Anyja neve:  ..........................................................................................................................................  

Lakóhelye:  ............................................................................................................................................  

Tartózkodási helye:  ............................................................................................................................  

Levelezési címe:  ..................................................................................................................................  

Elérhetősége:  ........................................................................................................................................  

Személyazonosító okmány típusa, száma:  ......................................................................................  

a  .................................................................................................................................................................  

iránti közigazgatási hatósági eljárásban kérem, hogy részemre a járási hivatal az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 130. § (1) 
bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 
a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) alapján KÖLTSÉGMENTESSÉGET 

engedélyezzen.  

Kérem, hogy a járási hivatal a költségmentességet az alábbiak alapján engedélyezze: 1  

1. Teljes költségmentességet, mivel  
a. a saját és a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozó(i)m egy főre jutó havi 

nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét, és 

b. ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyemül szolgáló ingatlan 
tulajdonával rendelkezem. 

 
2. Teljes költségmentességet – jövedelmi és vagyoni helyzetem vizsgálata nélkül – mivel a 

kérelem benyújtásakor az alábbi kitétel vonatkozik rám:  
□ aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok 

személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül, valamint, aki 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel vagy 
saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

□ pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, 
□ hajléktalan vagy 
□ menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését 

kérő vagy menedékeskénti elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra 
és támogatásra jogosult. 

 
3. Részleges költségmentességet, mivel   

c. saját és a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozó(i)m egy főre jutó havi 
nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, és 

d. ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyemül szolgáló ingatlan 
tulajdonával rendelkezem. 
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 Megfelelő rész kiválasztandó! 
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A részleges költségmentesség engedélyezését a következő költségfajta 
vonatkozásában kérem:  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

A részleges költségmentesség engedélyezését az eljárási költség meghatározott 
százalékának viselése alól kérem: 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

4. Mivel a fentiek közül egyik eset sem vonatkozik rám, kérem, hogy a járási hivatal a 
részemre különös méltánylást érdemlő körülményeim miatt a Korm. rendelet 8. §-ában 
foglaltakra figyelemmel engedélyezzen költségmentességet. Indokaim a következők: 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 

Megértettem a tájékoztatást, hogy a költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelem 
benyújtásakor igazolni kell a saját és a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozó(k) 
vagyoni és jövedelmi helyzetének megítéléséhez szükséges körülményeket. 
Ezek igazolására az alábbi irato(ka)t, irat(ok) másolatát csatolom: (pl.: jövedelemigazolás, 
nyugdíjszelvény (postai szelvény), bankszámlakivonat stb.)  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy nem állok munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban és nem részesülök nyugellátásban, valamint egyéb jövedelmem 
sincs:   □ igen   □ nem 

A velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok: 

Neve, születési neve Születési helye, ideje, anyja 
neve 

Jövedelme 
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Ingatlantulajdonra vonatkozó adatok:  

Lakóhelyül szolgáló ingatlan  ................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Egyéb ingatlan Értéke 

  

  

  

  

Egyéb információ: 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Tudomásul veszem, hogy  

 a költségmentesség nem terjed ki a jogellenes magatartással okozott költségek 
viselésére; ez esetben a hatóság – a költségmentesség tényétől függetlenül – a 
költségek felmerülésekor dönt az eljárási költség viseléséről, 

 az eljárási költség előlegezése és viselése alóli költségmentesség a költségmentesség 
alapjául szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történő bekövetkezése esetén is 
engedélyezhető, 

 a költségmentesség alapjául szolgáló feltételek megváltozását a változás 
bekövetkezésétől számított 5 (öt) napon belül a járási hivatalnak be kell jelenteni, 

 ha az ügyfél 
o a feltételek megváltozására vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget, vagy 
o a költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelemben valótlan adatokat 

szolgáltat, 

 a járási hivatal a költségmentességet engedélyező végzés módosításával vagy 
visszavonásával egyidejűleg dönt az eljárási költség előlegezéséről és viseléséről, 

 valótlan adatszolgáltatás esetén az ügyfél igazolási kérelmet terjeszthet elő, amelyben 
igazolhatja, hogy a valótlan adatok szolgáltatására önhibáján kívül eső okból került 
sor. 

 
Kelt: ……………………………..,  20..…… év ……………….…… hó …..... nap 

 
………………………………………….….. 

aláírás 


