
Lakóhely vagy tartózkodási hely bejelentése, lakcímváltozás 

Ügyleírás: A Magyarország területén élő polgár köteles beköltözés vagy 
kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, illetve 
tartózkodási helyének címét a járási hivatalnál nyilvántartásba 
vétel céljából bejelenteni. 
 

Illetékesség: A bejelentendő lakó- vagy tartózkodási hely szerinti járási 
hivatal.  
Kivéve: 

- A tartózkodási hely újabb tartózkodási hely létesítése nélküli 
megszüntetése a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál is 
bejelenthető. 

- A polgár tartózkodási helyének megszűnését bármely járási 
hivatalnál bejelentheti. 

 

Szükséges okiratok: - érvényes személyazonosságot igazoló okmány 
(személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői 
engedély vagy útlevél), 

- lakcímbejelentő lap (kizárólag az okmányirodán szerezhető be),  
- (tulajdonos és a bejelentő aláírásával ellátva), több tulajdonos 

esetén egy tulajdonos aláírja a bejelentő lapot a tulajdonos 
társaktól pedig írásos hozzájáruló nyilatkozat szükséges, 

- lakcímigazolvány, 
- teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

meghatalmazás, nem személyes megjelenés esetén. (Ha a 
bejelentési kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint, 
a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre 
kötelezett is teljesítheti.) 

 

Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a bejelentendő lakó- 
vagy tartózkodási helye szerinti járási hivatalának 
okmányirodai osztálya, illetve kormányablak osztálya. 
 

Ügyintézés határideje és  
díja/illetéke: 
 
 
Egyéb fontos tudnivalók: 

Fő szabály szerint 21 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása 
esetén azonnal kiadásra kerül az új lakcímigazolvány. 
Az eljárás díj- és illetékmentes. 
 
Tartózkodási hely bejelentésével kapcsolatos további 
szabályok: 
A tartózkodási helyet - annak bejelentésétől számított 5 éven belül - 
ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett 
tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik. 
 
Nem kell bejelenteni a tartózkodási helyét annak a polgárnak, aki 

- gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodik lakóhelyén; 
- előzetes letartóztatásban van,  
- vagy szabadságvesztés büntetését tölti. 

 

Az alkalmazott jogszabályok: 1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
2. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról, 
3. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól,  
4. 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak 

és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról, 

5. 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról, 

6. 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról. 

 


