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Tisztelt Jegyző Asszony! 
 

 

Alulírott .............................................................................................................. szám alatti 

lakos az *állandó személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, társadalombiztosítási 

azonosító illetve adókártya kiadása ügyében indult eljárás során a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 159.§ (1) bekezdése 

alapján, az eljárási költség egészére vonatkozó 

 

KÖLTSÉGMENTESSÉGI KÉRELMET 

 

Terjesztek elő, és kérem a Jegyző asszonyt, hogy kérelmemnek helyt adni szíveskedjék. 

 

1. Kérelmemhez, a közigazgatási hatósági eljárásban személyes költségmentesség 

megállapításáról szóló, 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése 

értelmében az alábbi mellékleteket csatolom. 

- Saját és velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozóm 30 napnál nem régebbi 

jövedelemigazolás illetve 

- Nyugdíjas esetén a fentiek helyett vagy mellett az utolsó havi nyugdíjszelvényt 

(postai szelvényt) vagy 

- A nyugdíj folyószámlára való utalása esetén az utolsó havi bankszámlakivonatot. 

 

2. A Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ügyfélként, illetve a 

velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozómnak munkajövedelemnek 

(nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelme (pl. ösztöndíj szakképzéssel 

összefüggő juttatás, társadalombiztosítás alapján járó ellátás, munkanélküli járadék, 

egyéb rendszeres pénzbeli juttatás, vállalkozói kivét, ingatlan bérbeadás, 

kamatjövedelem, árfolyamnyereség, osztalékjövedelem) nincs. 

 

Nyilatkozom, hogy ügyfélként, illetve a velem közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozómnak munkajövedelemnek (nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő 

jövedelme (pl. ösztöndíj szakképzéssel összefüggő) juttatás, társadalombiztosítás 

alapján járó ellátás, munkanélküli járadék, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás, 

vállalkozói kivét, ingatlan bérbeadás, kamatjövedelem, árfolyamnyereség, 

osztalékjövedelem) van és ezen jövedelmeket igazoló  

- postai szelvényt, 

- bankszámlakivonatot, 

- kiadási pénztárbizonylatot vagy 

- egyéb jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot a kérelemhez csatolom. 



 

3. *A Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy nincs munkáltatóm és 

nem vagyok nyugdíjas valamint egyéb jövedelmem sincs. 

 

Nyilatkozom, hogy a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozómnak nincs 

munkáltatója, és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs. 

 

4. A Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján a jövedelemigazoláson (nyugdíjon) túl az 

alábbi körülményeket tárom fel, melynek alapján az eljáró hatóság a Korm. Rendelet 

4.§ és 5.§-ban foglaltaktól függetlenül a 6.§-ban foglaltaknak megfelelően 

költségmenetességben részesíthet: 

 

5.   .........................................................................................................................................  

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

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

 

6. A Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ingatlantulajdonnal 

nem, vagy kizárólag a lakhelyül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezem. 

 

 

Tudomásul veszem, hogy a költségmentesség alapjául szolgáló feltételekben beálló változást, 

annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül a Hatóságnak be kell jelenteni. 

 

 

 ..................................... , 20 ..........................  

 

 

Tisztelettel: 

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

 


