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A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági
eljárásban történő alkalmazásáról szóló törvényjavaslat

(T/17167. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság  –  a  HHSZ  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  általa  megfogalmazott  módosítási
javaslatokat magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. szeptember 25. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP)
Módosítópont: T/17167/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) A felet – ha törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján
nem illeti meg tárgyi költségmentesség – költségfeljegyzési jog illeti meg

a) a származási perben,
b) a szülői felügyelettel kapcsolatos perben,
c)  a  törvényen  alapuló  tartással  kapcsolatos  perben,  ideértve  a  tartásdíjnak  a  kötelezett
járandóságait folyósító szervtől vagy más személytől való behajtása, a tartásdíj megszüntetése
vagy  összegének  megváltoztatása,  a  tartásdíjra  irányuló  végrehajtás  megszüntetése  vagy
korlátozása iránti pert, továbbá a határon átnyúló tartási ügyben a tartásra kötelezett adatainak
beszerzése iránti eljárást is,
d) a munkaügyi vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben, kivéve azt a pert, amelyben
a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg,
e) a bányakár megtérítése iránti perben,[ és]
f) a személy életének, testi épségének vagy egészségének bűncselekménnyel történő megsértése
miatti kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése iránt indított perben[.],
g) a fogyasztói kölcsönszerződéssel kapcsolatos perben,
h) a fogyasztói jogok érvényesítésével kapcsolatos perben, valamint
i) ha a pert törvényben biztosított közérdekű keresettel indítják meg.

T/17167/4/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP)
Módosítópont: T/17167/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) A fél részére költségmentességet kell engedélyezni, ha a fél
a)  rendelkezésre  álló  havi  nettó  jövedelme  (munkabére,  nyugdíja,  egyéb  rendszeres  pénzbeli
juttatása) nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és vagyona
nincs,
b) aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult – a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti – közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,
c) közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították
meg,
d) átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy,
e) menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve hontalankénti elismerését
kérő, továbbá az ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesítését kérő személy, és a jövedelmi
és  vagyoni  helyzetéről  tett  nyilatkozata  alapján  a  számára  külön  jogszabályban  biztosított
ellátásra és támogatásra jogosult,[ vagy]
f) a családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságát megállapították[.], vagy
g) három éven belül az általa lakott ingatlant árveréssel értékesítették.

T/17167/2/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP)
Módosítópont: T/17167/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §
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(1) A fél részére költségmentességet kell engedélyezni, ha a fél
a)  rendelkezésre  álló  havi  nettó  jövedelme  (munkabére,  nyugdíja,  egyéb  rendszeres  pénzbeli
juttatása) nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és [vagyona
nincs]saját tulajdonában álló lakóingatlannal nem rendelkezik,

T/17167/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP)
Módosítópont: T/17167/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1) A fél részére teljes költségfeljegyzési jogot kell engedélyezni, ha a fél rendelkezésre álló havi
nettó  jövedelme  nem haladja  meg  a  tárgyévet  megelőző  második  év  –  a  Központi  Statisztikai
Hivatal  által  közzétett  –  nemzetgazdasági  bruttó  havi  átlagkeresetének  30%-át,  és  [vagyona
nincs]saját tulajdonában álló lakóingatlannal nem rendelkezik.

T/17167/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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