
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………. JÁRÁSI HIVATALA 

 

 

Kérelem 
lakcím fiktívvé nyilvánításához 

 

1. Alulírott/ak, (kérelmező/k)………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………….................., mint a 

…………………………………………………………település, …………………………………. .....................utca 

……………..hsz.….……….em. ...……… ajtó ( …………….…………………. helyrajzi számú) lakás 

tulajdonosa/haszonélvezője kérelemmel fordulunk T. Címhez, hogy a fenti lakásban bejelentett alábbi 

személy(ek) lakóhelyét, tartózkodási helyét fiktívvé nyilvánítani szíveskedjen. ** 

A személy(ek) a lakásban, mint tulajdonos, bérlő, albérlő, családtag, szívességi lakáshasználó lakott.** 

 

A fiktiválandó személy(ek) neve:   

 ..................................................................   ............................................................  

 ..................................................................   ............................................................  

 ..................................................................   ............................................................  

 ..................................................................   ............................................................  

Amennyiben a fiktiválandó személy(ek) nem ismert(ek), a 4.) pont kitöltése kötelező. 

 

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy a felsorolt személy/ek/ 

lakcímadata nem valós, mert …………………………….-én, /án/ a lakásból saját akaratából/akaratukból 

eltávozott/eltávoztak, ingóságait/ingóságaikat a költözéskor maradéktalanul magukkal vitte/vitték, a 

lakásban semmilyen ingósága/ingóságuk nem maradt. 

 
**Nevezett/ek/ ismert tartózkodási helye: ………………………………………..................................... helység 

………………………………..……………….u. ……………… hsz. 

**Nevezett/ek/ tartózkodási helye nem ismert. 
 
A lakás jogcíme szerinti bizonyítására mellékletként csatolva: 

- földhivatali határozat a tulajdonjog bejegyzéséről, 

- a lakás használatára vonatkozó előírást tartalmazó jogerős bírói ítélet, stb. ** 

Amennyiben a csatolt mellékletek 3 hónapnál régebbiek, úgy kinyilatkozzuk, hogy a tulajdonviszonyainkban 

a kérelem benyújtásának időpontjáig változás nem történt. 

 

/** Megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő/ 



3. Tudomásul veszem, hogy nem lehet lakcím fiktiválási eljárást kezdeményezni, ha a polgár 
 

- a lakásban ténylegesen bent lakik, 

- csak átmeneti jelleggel tartózkodik más helyen (gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodik 

lakóhelyén; előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti) 

 
Tudomásul veszem továbbá azt is, hogy a lakcímrendezési eljárás a fenti lakással fennálló egyéb 
jogviszonyból keletkezett jogosultságot, illetve kötelezettséget nem hoz létre, és nem szüntet meg.  
 

4. A lakásban az alábbi személyek élnek: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A felsoroltakon és a lakásban jogszerűen tartózkodó személyeken kívül kérem továbbá minden más oda 
bejelentett személy lakcímének fiktívvé nyilvánítását. 
 

5. A kérelmező egyéb nyilatkozatai: 
 
 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________   

 

Dátum:  .. ..................................................  

 

 Kérelmező/k/ 

 

  ................................................................................................  

 kérelmező aláírása 

 

 Neve:  ......................................................................................  

 Lakcíme: .................................................................................  

 Elérhetősége:  .........................................................................  

 

 

  ................................................................................................  

 kérelmező aláírása 
 
 Neve:  ......................................................................................  

 Lakcíme: .................................................................................  

 Elérhetősége:  .........................................................................  

 

 
 


