
  

Kérelem 
a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról 

 
 
Alulírott ............................................................................................ név................................................. település 
 ........................................................  út/ utca  .............................. szám alatti lakos a  ............................. forgalmi 
rendszámú gépjármű forgalmi engedélyének és törzskönyvének kiállítása ügyében indult közigazgatási 
hatósági eljárásban             teljes*            részleges*               költségmentesség engedélyezését kérem. 
 
A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) 
Kormány rendelet alapján jövedelmi, vagyoni viszonyaimról a következő nyilatkozatot teszem. 
 
1. Kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme: 
 
Név:  ......................................................................................... havi nettó jövedelem:  .................................  Ft.- 
Név:  ......................................................................................... havi nettó jövedelem:  .................................  Ft.- 
Név:  ......................................................................................... havi nettó jövedelem:  .................................  Ft.- 
Név:  ......................................................................................... havi nettó jövedelem:  .................................  Ft.- 
Név:  ......................................................................................... havi nettó jövedelem:  .................................  Ft.- 
Név:  ......................................................................................... havi nettó jövedelem:  .................................  Ft.- 
Név:  ......................................................................................... havi nettó jövedelem:  .................................  Ft.- 
Név:  ......................................................................................... havi nettó jövedelem:  .................................  Ft.- 
 
A háztartásban élő személyek száma (kérelmezővel együtt):  ................................ fő 
 
A kérelmemhez csatolom a 30 napnál nem régebbi 
 

 Jövedelemigazolást és bankszámlakivonatot:  ............................... db 
 nyugdíjszelvényt és bankszámlakivonatot:  ............................... db 

 
2. Munkajövedelemnek nem minősülő jövedelemmel rendelkezem*: 
 
(ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő juttatás, társadalombiztosítás alapján járó ellátás, munkanélküli 
járadék, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás, vállalkozói kivét, ingatlan bérbeadás, kamatjövedelem, 
árfolyamnyereség, osztalékjövedelem) 
 
A kérelmemhez csatolom a 30 napnál nem régebbi 
 

 postai szelvényt, bankszámlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot:  ............................... db 
 egyéb:  ............................... db 

 
3. Nyilatkozom, hogy nincs munkáltatóm, nem vagyok nyugdíjas, és nincs egyéb jövedelmem.* 
 
4. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy: 
 

 Ingatlantulajdonnal nem rendelkezem.* 
 Kizárólag a lakhelyemül szolgáló ingatlan tulajdonjogával rendelkezem.* 
 A lakhelyemül szolgáló ingatlan tulajdonjogán kívül rendelkezem még ingatlan tulajdonjogával.* 
 Egyéb ingatlantulajdon helye, értéke: ......................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  
Tulajdoni hányad  .....................................................  Összesen:   ....................................................  Ft.- 

 Aktívkorúak ellátásában, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, 
fogyatékossági támogatásban részesülök. * 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelek vagy saját jogon 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök.* 

 Pénzellátásban részesülő hadigondozott / nemzeti gondozott vagyok.* 
 Hajléktalan vagyok.* 
 Menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy 

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

 
5. Kérelmező egyéb, különös méltánylást érdemlő körülményeinek, (katasztrófahelyzet, magas 

rezsiköltség, lakásvásárlási hitel kiszámíthatatlan emelkedése, tartós vagy hosszan elhúzódó 
betegség, baleset miatti keresetkiesés, munkanélkülivé válás, kiskorú/ tanuló gyermek 
létfenntartásának emelkedése stb.) a kérelem elbírálása szempontjából fontos közleménye: 



  

 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
A hatóság felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a költségmentességben részesülő köteles a 
költségmentesség alapjául szolgáló feltételekben beálló változást annak bekövetkezésétől számított öt napon 
belül a hatóságnak bejelenteni. 
 
Ha a hatóság tudomására jut, hogy az ügyfél a költségmentességi kérelem benyújtásakor valótlan adatot 
szolgáltatott, vagy a hatóságot más módon megtévesztette és ez az eljáró hatóság döntését számára 
kedvező irányba befolyásolta, akkor a hatóság döntése alapján az ügyfelet az eljárás során felmerülő költség 
megfizetésére, illetve a várható költségek megelőlegezésére kötelezi. 
 
Ha a hatóság megállapítja, hogy az ügyfél a költségmentesség iránti kérelemben rosszhiszeműen valótlan 
adatot szolgáltatott, 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 költség előlegezéséről és viseléséről. Ebben az esetben a 
hatóság az eljárási bírság kiszabásáról az e bekezdés szerinti végzésében is dönthet. 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel. 
Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom tartalmát a hatóság a személyes költségmentesség 
megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Kormány rendelet alapján ellenőrizheti. Tudomásul veszem, hogy az 
általam közölt adatokat a hatóság a költségmentességi eljárásban használja fel. 
 
Csatolandók: jövedelemigazolások 
 
 
Debrecen, …................................................. 
 
 ………………………………………. 
 kérelmező aláírása 
 
 
A kérelem átvételének igazolása: 
 
 
Debrecen, ………………………………………. 
 
 
 ………………………………………… 
 átvevő aláírása 
 
*A megfelelő válasz aláhúzandó! 


