
 

5. sz. melléklet Költségmentességre vonatkozó feltételek 

 

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek 

megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet 

(a továbbiakban Kormányrendelet) alapján 

 

1. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: 

1. az illeték, 

2. az igazgatási szolgáltatási díj, 

3. az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség, 

4. az ügyfél képviseletében eljáró személy megjelenésével kapcsolatos költség, 

5. a tanú és a hatósági tanú költségtérítése, 

6. a szakértői díj, 

7. az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség, 

8. a fordítási költség, 

9. a tolmácsolási költség, 

10. az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, 

dokumentumtovábbítási költség, 

11. a végrehajtási költség, 

12. az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség, 

13. a szemle, a zár alá vétel, valamint a szakértői eljárás jogszerű lefolytatásával 

összefüggésben felmerülő kártalanítás összege, 

14. a tényállás tisztázásához szükséges, az eljáró hatóság által végzett műszeres 

(laboratóriumi vagy más speciális eszköz használatát igénylő) vizsgálat azon költsége, 

amelyet az illeték vagy az igazgatási szolgáltatási díj nem tartalmaz, 

15. az egyes hatósági intézkedésekkel kapcsolatban felmerült költség, 

16. egyéb, az eljárással összefüggésben felmerült pénzkiadás. 

(2) A végrehajtási eljárásban való rendőri közreműködés jogszabályban meghatározott 

költségtérítésének összege végrehajtási költség. 

 

A Kormányrendelet szerint: 

5. § (1) A hatóság a természetes személy ügyfél kérelmére az e rendeletben foglaltak szerint 

engedélyezi az ügyfél teljes vagy részleges költségmentességét. 

(2) A részleges költségmentesség az ügyfelet valamely eljárási költségfajta vagy az eljárási 

költség meghatározott százalékának viselése alól mentesíti. 
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Továbbá: 

10. § (1) Az eljárási költség előlegezése és viselése alóli költségmentesség a 

költségmentesség alapjául szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történő bekövetkezése 

esetén is engedélyezhető. 

(2) A költségmentesség alapjául szolgáló feltételek megváltozása esetén a 

költségmentesség módosítható vagy visszavonható. 

11. § (1) Az ügyfél a költségmentesség alapjául szolgáló feltételek megváltozását a változás 

bekövetkezésétől számított öt napon belül köteles a hatóságnak bejelenteni. 

(2) Ha az ügyfél 

a) a feltételek megváltozására vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 

vagy 

b) a költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelemben valótlan adatokat szolgáltat, 

a hatóság a költségmentességet engedélyező végzés módosításával vagy visszavonásával 

egyidejűleg dönt az eljárási költség előlegezéséről és viseléséről. 

(3) A hatóság az ügyfelet a költségmentességet engedélyező végzésében tájékoztatja a 

bejelentés elmulasztásának és a valótlan adatszolgáltatásnak a (2) bekezdésben és az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott jogkövetkezményeiről. 

(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ügyfél igazolási kérelmet terjeszthet elő, 

amelyben igazolhatja, hogy a valótlan adatok szolgáltatására önhibáján kívül eső okból került 

sor. 

 

A Kormányrendelet alapján a költségmentesség megállapítása iránti kérelemhez csatolni 

szükséges az alábbiakat: 

- nyilatkozatot a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó létszámára 

vonatkozóan, 

- a kérelmező 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; 

- amennyiben a kérelmezőnek és a kérelmezővel 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; 
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- amennyiben a kérelmezőnek és a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozónak nincs munkáltatója, és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, 

akkor nyilatkozatot erről a tényről; 

- nyilatkozatot arról, hogy ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló 

ingatlan tulajdonával rendelkezik (nem számít az 50%-os tulajdoni hányadot el nem érő 

és a 2 millió forint értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni részesedés, legfeljebb 1 

ingatlan tekintetében); 

- amennyiben a kérelmező aktív korúak ellátására jogosult, vagy a kérelmező részesül 

időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági 

támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel 

vagy saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; pénzellátásban 

részesülő hadigondozott, nemzeti gondozott; hajléktalan, menekült, menedékes illetve 

menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerést kérő vagy menedékeskénti elismerését 

kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult – igazolást erre a 

tényre vonatkozóan; 

- nyilatkozatot a kérelmezővel kapcsolatos egyéb, különös méltánylást érdemlő 

körülményről, amely alapján az állapítható meg, hogy a kérelmező és a kérelmező által 

eltartottak létfenntartása veszélyeztetett.  


