Tirgyi ktilts6gfeliegyz6sij og:
jog illeti meg a kdvetkezoperekben:
A feleketjdvedelmi 6s vagyoniviszonyaikratekintetndlkiil kdlts6gfeljegyz6si
a/ apas6gi6s szfrmaz6smeg6llapit6sairfnti egydbper,
vagy vissza6llit6sairdnti per,
b/ a sztiloi feliigyelet megsziintetdse,
c/ a gondnoks6g al6 helyez6s ir6.nti, valamint a Ptk.l4lA. $ l2l bekezddsdbenmeghat6rozott egydb, a gondnoks6ggal
kapcsolatosper,
d/ a gyermek elhelyezdsdvel6s 6tadds6val,valamint a kapcsolattart6ssal
0sszefiiggoper,
e/ a tdrvdnyen alapul6 tart6ssalkapcsolatosper, idedrtve a tart6sdijnaka kdtelezettj6rand6sdg6tfoly6sit6 szervtol, vagy m6s
szemdlytol val6 behajt6s4 a tart6sdij megsziintetdsevagy osszeg6nekmegvdltonafts1 tov6bb6 a tart6sdijra ir6nyul6
vdgrehajt6smegsztintetdse
vagy korl6toz6sair6nti per is,
fl a munkaviszonnyal,aklzszolgiiati 6s a kozalkalmazottijogviszonnyal, m6s szolg6lativiszonnyal, valamint a szdvetkezeti
tags6gi viszony alapjan ldtrejott munkaviszony jellegu jogviszonnyal kapcsolatos per (a tov6bbiakban: munkaiigyi per),
kiv6ve azokata munkai.igyipereket,amelyekbena feleket targyi illetdkfeljegyz6sijog illeti meg,
gl abfnyakfr megt6rit6seir6nti per,
h/ buncselekm6nnyel a szemdly 6letdben, testi 6psdgdben vagy eg6szsdg6benokozott kar megt6rit6se ir6nti ig6ny
6rv6nyesitdse.
A t6rgyi kdltsdgfeljegyzdsijogn6l fogva az itllam el6legezi az eljttrfs sor6n felmeriilo koltsdgeket: tanf- 6s szak6rtoi dij,
iigygondnoki 6s tolmdcs dij, p6rtfog6 i.igyvdd dijq helyszini targyal6s 6s szemle kdlts6ge, stb. (Nem mentesit a
vdrtulajdons6g-vizsg6latds a szitrmazts meg6llapit6s6hozsztiks6gesm5s orvos szak6rt6i (6lettani) vizsg6lat kdlts6g6nek
el6legezdseal6l.) Az eljar6stkezdem6nyezofelet megilleti az illetdkfeljegyz6sjoga.
A tirgyi ktilts6gfeljegyz6sijogos perekben a tiirv6nyszfik az eljirdst befejez6 hatfirozatfban a felet, a pernyertess6gpervesztess6garinyiban kiitelezi az 6llam 6ltal el6legezettkiilts6gek 6s a feljegyzett illet6k megfizet6s6re.
Kiilts6gmentess6g:
A felperes a per megindit6sAt6laz els6fokri eljfr6st befejez6 hatlrozat meghozatalitig,az alperes legk6sobb a fellebbezds
k6rheti. A koltsdgmentessdg
az alilbbi kedvezmdnyeketjelenti:
engeddlyezds6t
el6terjesztdsdvelegyidejulegkdltsdgmentessdg
a/ illetdkmentessdg,
b/ mentessegazeljfrfts sor6n felmeri.ilokolts6gek (tanri- ds szakdrtoidij, tigygondnoki 6s tolmfcs dij, pdrtfog6 ugy'vdddija
helyszini t6rgyal6s6s szemlekdlts6gestb.) elolegezdse6s - ha a tdrvdny m6sk6ntnem rendelkezik- megfizetdseal6l,
c/ mentess6ga perkdltseg-biztositdkletdteleal6l,
d/ p6rtfog6 tigy,rr6dikdpviseletenged6lyez6seir6nti igdny. ha azt a tdrv6ny lehetov6teszi.
Ha a fdl jdvedelme (munkab6re,nyugdij4 egydb rendszeresp6nzbeli juttat6sa) nem haladja meg a munkaviszony alapj6n
meg6llapitott 6regs6ginyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg6t,vagyona a szok6sosdletsztiks6gleti6s berendezdsit6rgyakon
kell rdszesitenitov6bb6 - jovedelmi ds
kiviil nincs, rdszdrekdlts6gmentessdget
kell enged6lyezni.Kdlts6gmentessdgben
vagyoni helyzetdnek vizsgiiata ndlktl - azt a felet is, aki rendszeresszoci6lis segdlyt kap. E feltdtelek hi6ny6ban a
kivdtelesenakkor engeddlyezhet,ha a fel egydb koriilm6nyei alapj6n meg6llapithat6,hogy
tdrv6nysz6kkOlts6gmentessdget
I dtfenntart6savesz6lye^etett.
P6rtfog6 iigyv6d kirendel6se:
A p6rtfog6 iigyv6di kepviseletet a jogi segits6gnyrijt6szolg6lat enged6lyezi.Az erre ir6nyulo kdrelmet a f6l lak6helye,
tartozkodftsihelye, vagy munkahelye szerint illet6kes Megyei lgazstryngyi Hivataln6l (Budapestena Fov6rosi Igazs6giigyi
Hivatal Jogi Segits6gnyrijt6Szolg6latan6lI I 16 Budapest, Hausmann A. u. L) az ene a cdlra rendszeresitettnyomtatv6ny
kitoltds6vel, a pert befejezo hatttrozatotmegel6z6 t6rgyal6s berekesztds6iglehet k6rni. A f6l szftmtra kirendelt p6rtfog6
iiglv6d dijdt az 6llam viseli.

