LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA
TÁJÉKOZTATÓ
Az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (továbbiakban:
Nytv.) rendelkezik arról, hogy a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárok, bevándorolt és
menekültként elismert személyek kötelesek beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül
lakóhelyüknek, illetve tartózkodási helyüknek címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba
vétel céljából bejelenteni.
A lakcímet ill. annak változását minden esetben az új lakcím szerint illetékes jegyzőnél kell bejelenteni.
Felsőlajosi lakcímet Felsőlajoson, lajosmizsei lakcímet Lajosmizsén lehet bejelenteni. A tartózkodási
helynek újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél is
bejelentheti.
A tartózkodási helyet – annak bejelentésétől számított öt éven belül – a tartózkodási hely szerint illetékes
jegyzőnél ismét be kell jelenteni. Ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye az Nytv.
erejénél fogva megszűnik.
Az Nytv. hatálya alá tartozó polgárnak a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél
vagy az illetékes külföldi külképviseleti hatóságnál be kell jelenteni, ha a Magyar Köztársaság területét
külföldi letelepedés szándékával elhagyja ill., ha három hónapon túl külföldön tartózkodik. A külföldön élő,
nyilvántartásba vett polgár a lakóhelyét első alkalommal a nyilvántartásba vételt kérő nyilatkozatban,
lakóhelyének megváltozását pedig – személyesen vagy levélben – a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (1094 Budapest, Balázs B. u. 35.) vagy az illetékes konzuli
hivatalnál kell bejelenteni. Külföldön élő magyar állampolgár magyarországi tartózkodási helyét az
illetékes jegyzőnél jelenti be.
Kiskorú gyermek lakóhelyeként – ha a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek lakóhelyéről jogerősen
másként nem határoz – a szülő (törvényes képviselő) lakóhelyét kell bejelenteni.
Munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületében lakó polgár bejelentését
lakóhely tekintetében szállásadónak minősülő személy (képviselője) is elvégezheti.
A lakó- ill. tartózkodási hely bejelentését az erre a célra rendszeresített, az Okmányirodán beszerezhető,
lakcímjelentő lapon kell teljesíteni. A lapot mind a bejelentési kötelezettséget teljesítőnek, mind a
szállásadónak (tulajdonos v. a lakás használatára egyéb jogcímen jogosult személy) saját kezűleg kell
aláírnia. A tulajdonosnak, a haszonélvezőnek, a bérlőnek, valamint a bíróság vagy más hatóság jogerős és
végrehajtható határozata alapján lakó- vagy tartózkodási helyet változtatónak a lakcímjelentőlapján a
„tulajdonos”, „bérlő”, illetve értelemszerűen a megfelelő kifejezést kell feltüntetni.

ILLETÉK





Illetékmentes: ha kiadására a személyazonosító igazolvány kiadása során ill., ha lakcímváltozás
miatt kerül sor;
1000 Ft illeték összege, ha a hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány
elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor;
500 Ft illeték, ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt
indult.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK




Érvényes személyazonosító igazolványt vagy – amennyiben személyazonosító igazolvánnyal nem
rendelkezik – más személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványt (útlevél, 2001. január 1.
után kiadott jogosítvány) be kell mutatni;
A régi személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt le kell adni.

SZEMÉLYES MEGJELENÉS
A lakcímbejelentési kötelezettség személyesen ill. törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján
teljesíthető.

FONTOS TUDNIVALÓ
Az illetéket csekken kell leróni. A csekk az okmányirodán szerezhető be.

