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Költségmentesség iránti kérelem 

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 
180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet szerint. 

1. Kérelmező(k) neve, címe, (telefonszáma – megadása nem kötelező): 
 
.............................................................................   ...............................................................   .............................. 

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

2. Az eljárás fajtája, melyre vonatkozóan kéri a költségmentességet:  

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

3. Az eljárással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 
 
................................................................................................................................................................................ 

 
4. A költségmentességi kérelem benyújtásával egyidejűleg az alábbiakról nyilatkozom: 
 
- a kérelem benyújtásakor az alábbi ellátásban, támogatásban részesülök (a megfelelő rész aláhúzandó!): 

 

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi 

járadékában, fogyatékossági támogatásban részesülök, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermeket nevelek, saját jogon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök,   

b) pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott vagyok,  

c) hajléktalan személy vagyok,  

d) menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagyok, 

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

 
- a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartóim:  

1. neve:....................................................................... született: ...........................................(város, év, hónap, 

nap),  anyja neve: ...................................................................................... 

2. neve:....................................................................... született: ...........................................(város, év, hónap, 

nap),  anyja neve: ...................................................................................... 

3. neve:....................................................................... született: ...........................................(város, év, hónap, 

nap),  anyja neve: ...................................................................................... 

4. neve:....................................................................... született: ...........................................(város, év, hónap, 

nap),  anyja neve: ...................................................................................... 

 
- nincsen olyan ingatlan, amely a tulajdonomat képezi, vagy amelyben bármilyen arányban tulajdonos 
vagyok:        igaz          nem igaz          (a megfelelő rész aláhúzandó!) 
 
- kizárólag a lakhelyemül szolgáló ingatlan képezi a tulajdonomat, mely az alábbi: 
 

település:................................................... utca:.............................................. házszám:.............. hrsz.: ...................  

tulajdoni hányadom :........................................  
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- további, a tulajdonomat képező ingatlan(ok): 

1. település:................................................... utca:.............................................. házszám:.............. hrsz.: 

................... tulajdoni hányadom :........................................ az ingatlan becsült forgalmi 

értéke:................................................... Ft. 

2. település:................................................... utca:.............................................. házszám:.............. hrsz.: 

................... tulajdoni hányadom :........................................ az ingatlan becsült forgalmi 

értéke:................................................... Ft. 

- költségmentességi kérelmemmel kapcsolatos további indokaim: 
 

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

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

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

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

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

 
A kérelemhez mellékelni kell: 
A saját és a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak a 30 napnál nem régebbi munkáltatói 
jövedelemigazolását, nyugdíjas esetén a munkáltatói jövedelemigazolás helyett vagy mellett az utolsó havi 
nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) vagy a nyugdíj fizetési számlára történő utalása esetén az utolsó havi 
fizetési számlakivonatot. 
 
Ha a kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak munkajövedelemnek 
(nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelme van, akkor köteles ezen jövedelmekről szóló postai szelvényt, 
fizetési számlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot, vagy egyéb, a jövedelem igazolására alkalmas 
dokumentumot csatolni. 
 
Ha az ügyfélnek, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak nincs munkáltatója, és nem 
nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor az ügyfél a kérelmében nyilatkozik  e tényről : 
 

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

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

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

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

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

 

Kelt ..................................., ................ év ........................................... hó .................. nap 

 

 

 
 

................................................... 
aláírás 

 
 
 

................................................... 
aláírás 

................................................... 
aláírás 

 
 
 

................................................... 
aláírás 
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Tájékoztatás – kérjük olvassa végig figyelmesen:  
 
Ha a hatóság megállapítja, hogy az ügyfél a költségmentesség iránti kérelemben 
rosszhiszeműen valótlan adatot szolgáltatott, vagy a hatóságot más módon megtévesztette, 
a hatóság a költségmentességet engedélyező végzését az eljárás megindulására visszamenő 
hatállyal visszavonja vagy módosítja, és ugyanilyen hatállyal dönt az eljárás során eddig 
felmerült eljárási költség előlegezéséről és viseléséről. Ebben az esetben a hatóság az eljárási 
bírság kiszabásáról is dönthet.  
 
A költségmentességben részesülő ügyfél köteles a költségmentesség alapjául szolgáló 
feltételekben beálló változást annak bekövetkezésétől számított öt napon belül a 
hatóságnak bejelenteni. Ha a hatóság a bejelentés alapján azt állapítja meg, hogy az ügyfél 
jövedelmi és vagyoni helyzetében változás állt be, a költségmentességet engedélyező végzését 
ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja, és dönt az eljárási költség megelőlegezéséről 
és viseléséről.   
Ha az ügyfél a fenti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a költségmentességet 
engedélyező végzés módosítása vagy visszavonása tárgyában hozott végzésben a hatóság 
minden esetben rendelkezik a változás bekövetkezésétől felmerült eljárási költség 
előlegezéséről és viseléséről. Ebben az esetben a hatóság az eljárási bírság kiszabásáról az e 
bekezdés szerinti végzésében is dönthet.  
 
 
A fentieket tudomásul vettem: 
 

Kelt ..................................., ................ év ........................................... hó .................. nap 

 
 

................................................... 
aláírás 

 

................................................... 
aláírás 

 
 
 

 


