A BÍRÓSÁG ÉRKEZTETŐ BÉLYEGZŐJE

NYOMTATVÁNY
NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLTSÉGMENTESSÉG ÉS A KÖLTSÉGFELJEGYZÉSI JOG
ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA
SZOLGÁLÓ ŰRLAP

1. NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI1
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám:
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
2. NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÉVES BEVÉTELE VAGY JÖVEDELME
Éves bevétel vagy jövedelem:2

3. A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY VAGYONÁRA VONATKOZÓ ADATOK3
I/A. Ingatlan
Címe:

A nem természetes személy kérelmezőknek kell kitölteniük! A természetes személyek számára külön nyomtatvány került
rendszeresítésre.
1

2

Az igazolás nem természetes személyekre vonatkozó szabályai a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog
engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII.27.) IM 11.§-a alapján a következők:
(1) A nem természetes személy éves bevételének a feltüntetésekor – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kérelem
benyújtását megelőző lezárt adóévet kell alapul venni. A nyomtatványhoz mellékelni az állami adó- és vámhatóság bevételről
kiállított igazolását.
(2) A számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó kérelmező esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelmet megelőző
lezárt üzleti évet kell alapul venni és jövedelemként a számvitelről szóló törvény szerinti adózott eredményt kell feltüntetni. A
nyomtatványhoz mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolót.
(3) Ha a kérelmező a kérelme előterjesztésének időpontjában még nem tett adóbevallást, a kérelem előterjesztését megelőző
naptári évben elért bevételéről vagy jövedelméről kell nyilatkoznia.
(4) A 10. §-t a nem természetes személy kérelmező esetében is alkalmazni kell azzal, hogy az ingóságok közül kizárólag azt kell
feltüntetni, amelynek a becsült forgalmi értéke a 200 000 forintot eléri.
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Művelési ága:4
Tulajdoni hányad:
Alapterület:

m2

Becsült forgalmi érték:
Terhei:
I/B. Ingatlan
Címe:
Művelési ága:5
Tulajdoni hányad:
Alapterület:

m2

Becsült forgalmi érték:
Terhei:
II/A. Fizetési számla
Neve:

Fizetési számla
szolgáltató

vezetését

végző

pénzforgalmi

Címe:

Fizetési számla egyenlege:

II/B. Fizetési számla
Neve:

Fizetési számla
szolgáltató

vezetését

végző

pénzforgalmi

Címe:

Fizetési számla egyenlege:

III/A. Gépjármű
Típusa:
Rendszáma:

Szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő és fásított terület [Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 23. § (2) bek.]
5
Szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő és fásított terület [Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 23. § (2) bek.]
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Évjárata:
Becsült forgalmi értéke:
III/B. Gépjármű
Típusa:
Rendszáma:
Évjárata:
Becsült forgalmi értéke:
IV/A. Egyéb vagyontárgy6
Megnevezése:
Egyéb vagyontárgy
Becsült forgalmi értéke:

IV/B. Egyéb vagyontárgy7
Megnevezése:
Egyéb vagyontárgy
Becsült forgalmi értéke:

Idetartozik az értékpapír is, azaz minden olyan okirat, elektronikus jelsorozat, amely a kibocsátás helyének joga szerint
értékpapírnak minősül, továbbá a közkereseti társaságban és a betéti társaságban fennálló részesedés, a korlátolt felelősségű
társaság üzletrésze és a szövetkezeti részesedés [A személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény 3. § 34. pont].
7
Idetartozik az értékpapír is, azaz minden olyan okirat, elektronikus jelsorozat, amely a kibocsátás helyének joga szerint
értékpapírnak minősül, továbbá a közkereseti társaságban és a betéti társaságban fennálló részesedés, a korlátolt felelősségű
társaság üzletrésze és a szövetkezeti részesedés [A személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény 3. § 34. pont].
6
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8. Mellékletek:8

9. Közlemény
▪

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek
a valóságnak.

▪

Pótlapok száma:

db9

A nyomtatvány Mellékletek rovatában fel kell sorolni a mellékelt igazolásokat.
A nyomtatvány és az ahhoz mellékelt igazolás nem lehet harminc napnál régebbi keltezésű, mint a költségkedvezmény
engedélyezése iránti kérelem benyújtásának az időpontja. A nyomtatványhoz mellékelt igazolásnak nem kell megfelelnie ezen
követelménynek, ha az meghatározott időszakra járó ellátást tanúsít vagy az igazolást az arra jogosult hatóság meghatározott
időszakonként állítja ki és az időszak a kérelem előterjesztésekor még nem telt el.
▪
Ha a jövedelemigazolás csak külön nyilatkozat formájában szerezhető be, azt – a nyomtatványnak megfelelő tartalommal –
mellékelni kell a nyomtatványhoz.
▪
A nyomtatványhoz mellékelni kell az éves adózott jövedelem összegéről az állami adó– és vámhatóság által kiállított
igazolást.
▪
A nyomtatványhoz mellékelni kell három hónapra visszamenőleg a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató
igazolását a fizetési számla egyenlegéről, valamint három hónapra visszamenőleg a fizetési-számlakivonatot.
▪
Ha a kérelmező több fizetési számlával rendelkezik egy pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltató vezet
részére fizetési számlát, mindegyik vonatkozásában köteles az igazolásokat mellékelni.
9
Ha a nyomtatványon nincs elegendő hely a nyilatkozat megtételéhez, vagy ahhoz a nyomtatvány rovatainak száma nem
elegendő, a kérelmezőnek a nyilatkozatát a nyomtatvány szerinti tartalommal pótlapon kell kiegészítenie.
8
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Kérelmező aláírása:

____________________________
aláírás

Kelt: __________________, ______ év ____________ hó ____ nap

Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 325. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik
elő a kérelmet:

Név: ________________________

Név: _______________________

Cím: ________________________

Cím:________________________

Aláírás: ______________________

Aláírás:_____________________
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TÁJÉKOZTATÓ

A KÖLTSÉGMENTESSÉG ÉS A KÖLTSÉGFELJEGYZÉSI JOG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ
KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ ŰRLAPHOZ

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZATÓ
▪

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények
igazolása céljára a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló
körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII.27.) IM rendelet által meghatározott adattartalom alapján
rendszeresített nyomtatványt kell felhasználni.

▪

A nyomtatványt az Országos Bírósági Hivatal Elnöke rendszeresítette a jogszabály alapján
meghatározott adattartalom szerint, és azt http://birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyokurlapok kitölthető és letölthető formában közzétette.

▪

A kérelmező papíralapú nyomtatványt a bíróság irodáján díjmentesen igényelhet.

▪
▪

A kérelmezőnek a nyomtatványt olvashatóan kell kitöltenie és alá kell írnia.
A nyomtatvány és az ahhoz mellékelt igazolás nem lehet harminc napnál régebbi keltezésű, mint
a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtásának az
időpontja.

▪

Az igazoláshoz közölni kell a nyomtatványon feltüntetett adatokat és ahhoz mellékelni kell a
jogszabályban előírt igazolásokat.

▪

Ha a nyomtatványon nincs elegendő hely a nyilatkozat megtételéhez, vagy ahhoz a nyomtatvány
rovatainak száma nem elegendő, a kérelmezőnek a nyilatkozatát a nyomtatvány szerinti
tartalommal pótlapon kell kiegészítenie. Erre a nyomtatvány Közlemény rovatában utalni kell.

▪
▪

A nyomtatvány Mellékletek rovatában fel kell sorolni a mellékelt igazolásokat.
A kérelmezőnek minden vagyonáról nyilatkoznia kell.
2. KÖLTSÉGFELJEGYZÉSI JOG

▪

Nem természetes személy fél részére a 6. § (2) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kizárólag
az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

▪

A

fél

részére

az

5-10.

§-ban

meghatározott

feltételektől

függetlenül

nem

lehet

költségkedvezményt engedélyezni, ha
o

pereskedése rosszhiszeműnek vagy már előre teljesen eredménytelennek látszik,

o

mint engedményes vagy a jogátruházás új jogosultja lép fel, és valószínűnek mutatkozik, hogy az
engedményezés vagy a jogátruházás a költségkedvezménnyel történő eljárás lehetővé tételét
célozta,

o

az eljárást - ideértve a fellebbezési és a felülvizsgálati eljárást is - megindító kérelmét (beadványát)
a bíróság visszautasítja,

o

az engedélyezett költségkedvezményt a bíróság azért vonta meg, mert a költségkedvezmény
engedélyezésének a feltételei már a kérelem előterjesztésekor sem álltak fenn,

o
o

a költségkedvezmény szerinti valamennyi mentesség a fél számára biztosított, vagy
azt törvény egyéb okból kizárja.
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3. A SZEMÉLYES KÖLTSÉGKEDVEZMÉNY ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM ÉS ELBÍRÁLÁSA
▪

A fél költségkedvezmény engedélyezését az eljárás - ideértve a fellebbezési vagy a felülvizsgálati
eljárást is - megindításával egyidejűleg vagy legkésőbb a tárgyalás berekesztéséig, ennek
hiányában az eljárást befejező határozat meghozataláig kérheti.

▪

A fél egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése
iránti kérelmet is előterjeszthet.

▪

A kérelemben

o

fel kell tüntetni az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog,
részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem
esetén a kedvezmény mértékét, és

o

szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden
körülményt.

▪

A fél jövedelmi és vagyoni viszonyait jogszabályban meghatározott módon köteles igazolni és az
igazolásokat a kérelmével egyidejűleg kell előterjesztenie.

▪

Az Európai Unió tagállamának állampolgára és az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unió
tagállamában jogszerűen tartózkodó állampolgára költségkedvezmény engedélyezése iránti
kérelmét a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös
minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség
iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról szóló, 2004.
november 9-i 2004/844/EK bizottsági határozat szerinti nyomtatványon is előterjesztheti.

▪

Ha a költségkedvezmény engedélyezésének feltételei fennállnak, a bíróság a fél részére a

▪

költségkedvezményt engedélyezi, ellenkező esetben az engedélyezés iránti kérelmet elutasítja.
A bíróság nem engedélyezhet olyan költségkedvezményt, amelyre a fél kérelme nem terjed ki.

▪

Részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén e korlátozás nem
vonatkozik a költségfeljegyzési jog mértékére, de a bíróság nem engedélyezhet nagyobb mértékű
részleges költségfeljegyzési jogot annál, mint amelyre a kérelem kiterjed.
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