
KÉRELEM LAKCÍMRENDEZÉS IRÁNT 

Szállásadók /Haszonélvező(k)- Tulajdonos(ok)- Bérlő(k)/ részére 

Felhívjuk szíves figyelmét, abban az esetben, ha az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, az eljárás 

lefolytatását a kizárólag haszonélvező kérelmezheti az eljárás lefolytatását, vagy hozzájárulást kell adnia a 

szállásadó/tulajdonos részére) 

Kérelmező adatai: 

Név:……………………………………………………………………………………………………………. 

Szül. hely, idő:…………………………………………………………………………………….…….……. 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………………….…. 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….……. 

A kérelemmel érintett ingatlan címe:………………………………………………………………………... 

A kérelemmel érintett ingatlan helyrajzi száma:…………………………………………………………… 

Lakóhely / tartózkodási hely* 

A kérelemmel érintett ingatlannal kapcsolatos jogviszonya: *tulajdonos – bérlő – haszonélvező* 

A kijelentendő személy adatai  

Név:……………………………………………………………………………………………………………... 

Szül. hely, idő:…………………………………………………………………………………….…….……… 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………………….….. 

Tartózkodási helye, levelezési címe: ………………………………………………........................................... 

……………………………………………………………………………………….…………………………. 

Nyilatkozom, hogy legjobb tudomásom szerint a kijelentendő személy nem minősül szállásadónak és  

- lakóhely esetében: 

a) az ingatlanba történő bejelentkezéshez hozzájárulásomat nem adtam meg* 

b) az ingatlanba történő bejelentkezéshez adott hozzájárulásomat visszavonom*  

- tartózkodási hely esetében: 

a) az ingatlanba történő bejelentkezéshez hozzájárulásomat nem adtam meg * 

b) az ingatlanba történő bejelentkezéshez adott hozzájárulásomat visszavonom*  

c) a bejelentett címen tartózkodási hellyel rendelkező személy az ingatlanban ténylegesen nem lakik * 

Kijelentem, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban engedélyeztem, hogy az államigazgatási szervek 

elektronikus kapcsolattartás útján (ügyfélkapu-tárhely) tartsák velem a kapcsolatot. 

igen – nem* 

 

Több tulajdonos esetén alulírott Kérelmező kijelentem, hogy az ingatlan tulajdonosaként a többi 

tulajdonossal egyetértésben adom be kérelmemet. 

 

Figyelemmel a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény ( a továbbiakban: Ákr) 43. § (3) 

bekezdésére tájékoztatjuk, hogy kérelme teljes eljárás szabályai szerint kerül lefolytatásra. 

 
*a megfelelő aláhúzandó 

 

……………………, 20……  …………………..hó………..nap 

 

…………………………………………             

           Szig.száma:……………………………….. 

kérelmező aláírása               Elérhetősége:……………………………… 
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TÁJÉKOZTATÁS 

 

A lakcímrendezési eljárás a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem 

keletkeztet, és nem szüntet meg.  

 

Lakcímrendezési eljárást szállásadó indíthat. 

 

Szállásadó: 

 a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője; 

 az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); 

 a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati 

lakásra nézve a munkáltató; 

 a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja. 

 a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, fizetővendég 

szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az 

irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében; 

 a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális 

intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott 

polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében 

 

Teljes eljárás: 

Az Ákr. 41. § alapján, amennyiben az eljárásban ellenérdekű fél van, úgy a sommás eljárást (a hatóság az 

eljárás megindításától számított 8 napon belül dönt) mellőzve teljes eljárásban bírálja el a kérelmet, amely 

jelen eljárásban 60 nap. 
A lakcím érvénytelenítési eljárásban ellenérdekű félnek számít a szállásadónak nem minősülő személy 

(továbbiakban: Kérelmezett), és a szállásadói nyilatkozattal szemben ellenkező okirati bizonyítás lehetősége 

illeti meg.   

 

Az eljárás illetékmentes. 

 

A lakcím érvénytelenítése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kizárólag a határozat véglegessé válását 

követően kerül rögzítésre.  
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