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LAKCÍMRENDEZÉS IRÁNTI KÉRELEM 
 

Minden polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül 
lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartás céljából bejelenteni, a 
lakóhely fekvése szerint területileg illetékes Kormányhivatal Okmányirodáján. 
 
Be,- illetve kijelentkezési kötelezettség elmulasztása esetén, ha a lakás tulajdonosa vagy 
bérlője észleli, hogy lakásában olyan személy van bejelentve, aki ténylegesen nem lakik ott, 
lakcímrendezési eljárást indíthat. Az eljárás célja a lakcímnyilvántartás adatainak 
pontosítása. 
 
A lakáshoz fűződő jogosultságot bérleti szerződéssel, tulajdoni lappal vagy adás – vételi 
szerződéssel igazolni kell. 
 
A kérelemhez két tanú megnevezése szükséges – idézhető címükkel együtt -, akik 
aláírásukkal igazolják, hogy a kijelenteni kívánt személy ténylegesen az eljárásbeli lakásban 
tartózkodik-e. 
 
A hatáskör címzettje: 
A jegyző. 
 
A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni 
jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg! 
 
Eljárás menete 
Az eljárás indulhat kérelemre vagy hivatalból. A kitöltött kérelem nyomtatványt az ügyintéző 
átveszi, majd jogszabályban foglaltak alapján, a rendelkezésére álló eszközökkel megkeresi 
vagy megkeresteti a kijelenteni kívánt személyt. A döntést közli az érintett személlyel. Ezt 
követően gondoskodik a lakcím érvénytelenségének a nyilvántartásba történő bejegyzéséről. 
 
Az eljárás illetékmentes. 
 
Jogorvoslati eljárás: 
Az ügy érdemében hozott határozat és az önállóan fellebbezhető végzések ellen a döntés 
kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést 
az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezést – ha az elsőfokú hatóság 
a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala 
bírálja el. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 A polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény és a végrehajtásról szóló 146/1993.(X.26.) Kormányrendelet 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 Az illetékekről szóló 1990 évi XIII. tv. 
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