
  
 

 

 

Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárások 

 

 

 

1. Lakcímbejelentés 

 

Eljárás tárgya: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül 

lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgár lakóhely létesítését, vagy annak 

változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál bejelentheti. 

 

Eljárásra jogosult: Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a 

letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három 

hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják). 

A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott 

útján lehet teljesíteni. Kivételek: kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 

helyezett személy esetében szülő, illetve gondnok (törvényes képviselő).  

 

Szükséges dokumentumok: 

- a bejelentkező személyazonosító okmánya és lakcímkártyája, 

- magántulajdonú lakás esetén a lakás adásvételi szerződése vagy tulajdoni lapja (esetleg 

hagyatékátadó végzés öröklés esetén) bemutatásra, 

- önkormányzati tulajdonú lakás esetén a bérleti szerződés, 

- meghatalmazotti eljárás esetén meghatalmazás, 

- a szállásadó neve, szállásadói minősége, lakcíme vagy székhelye és hozzájárulása. 

 

Eljárási illeték: 

az eljárás illetékmentes 

 

Ügyintézési határidő: ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 

automatikus döntéshozatal esetén 24 óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

 

Irányadó jogszabályok: 

A polgárok személyi adatairól és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

A polgárok személyi adatairól és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 



  
 

 

2. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem 

 

 

Eljárás tárgya: Amennyiben a szállásadó írásban úgy nyilatkozik, hogy a szállásadónak nem 

minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós (ellenkező bizonyításig), a járási hivatal 

megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen 

lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét 

be nem jelenti.  

 

 

Eljárásra jogosult: A szállásadó. A kérelmet írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni. 

 

Szükséges dokumentumok: 

természetes személyazonosító adatok, lakcím, adott lakással szembeni jogcím (szállásadó), fiktiválás 

oka, a szállásadó nyilatkozata  

 

Eljárási illeték: 

az eljárás illetékmentes 

 

 

Ügyintézési határidő: ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 

sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

 

Irányadó jogszabályok: 

A polgárok személyi adatairól és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

A polgárok személyi adatairól és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 

 

 

3. Értesítés cím bejelentése 

 

Eljárás tárgya: A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), 

amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén kívül a polgár bejelentett. 

Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál, kijelölt kormányhivatalnál teljesíthető.  

 

Eljárás jogosult: Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett 

jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot 

meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), honosított, vagy 

visszahonosított külföldön élő polgárok, külföldön élő magyar állampolgárok, ha kérik adataiknak a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartásba való felvételét, illetve meglévő adataik további kezelését.  

Értesítési címet személyesen lehet bejelenteni. 

 

 



  
 

Szükséges dokumentumok: 

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy 

érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) Ilyen okmány hiányában az adatok 

igazolására szolgál bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély, letelepedett jogállású 

polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az 

oltalmazott esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat. 

Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele, valamint a kérelmező által kitöltött és saját 

kezűleg aláírt kérelem.  

 

Eljárási illeték: 

az eljárás illetékmentes  

 

Ügyintézési határidő: ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 

automatikus döntéshozatal esetén 24 óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

 

Irányadó jogszabályok: 

A polgárok személyi adatairól és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

A polgárok személyi adatairól és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 

 

5. Állandó személyi igazolvány kiadása iránti kérelem 

 

Eljárás tárgya: A polgár köteles a személyazonosító igazolvány kiadását igényelni, amennyiben nem 

rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal. Az igénylésre 

bármelyik járási hivatalnál; a kijelölt kormányhivatalnál sor kerülhet. 

 

Eljárásra jogosult: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgár, 

bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy, aki személyazonosságát és a 

személyazonosító igazolványban szereplő adatait a jogszabályban (414/2015. (XII.23.) Korm. 

rendeletben) meghatározott okiratokkal igazolja.  

Főszabály szerint csak személyesen járhat el a kérelmező. A konzuli tisztviselő előtt indított eljárás 

kivételével meghatalmazott is eljárhat, ha a kérelmező - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - 

egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni. Törvényes képviselő jár 

el - személyes megjelenést mellőzve - a Magyarországon született magyar állampolgár újszülött 

állandó személyazonosító igazolványa tekintetében. Cselekvőképtelen kérelmező esetében a 

törvényes képviselő jár el, de ekkor is meg kell jelennie személyesen a kérelmezőnek, kivéve, ha a 

személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú 

és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú jogosultat a személyazonosító 

igazolvány kiadása ügyében megilleti az eljárási képesség.  

 

Szükséges dokumentumok: 

Személyi adatok igazolására alkalmas érvényes okmány. A magyarországi letelepedés szándékával 

külföldről hazatért magyar állampolgár vagy a külföldön élő magyar állampolgár esetén szükséges a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása; a bevándorolt, a menekült, 



  
 

az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedélyt, a 

menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló 

okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt is csatolni kell. Ha 

a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló 

más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, de a kérelem benyújtásakor rendelkezik a magyar hatóság 

által kiállított születési anyakönyvi kivonattal és a névviselés megállapítására alkalmas, magyar 

hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonattal, azt a kérelemhez bemutathatja. Ha a 

kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló 

más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és az anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, az eljáró 

hatóság hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok 

egyeztetése érdekében, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték. A 

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelemhez be 

lehet mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, valamint be kell 

mutatni a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes 

képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében, ha 

személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes 

képviselőnek) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához 

hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős 

határozatot is.   

 

Eljárási illeték: 

az eljárás illetékmentes  

 

Ügyintézési határidő: ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 

automatikus döntéshozatal esetén 24 óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

 

Irányadó jogszabályok: 

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 

szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

végrehajtásáról kiadott 146/1993 (X. 26.) Korm. rendelet  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 

 

6.  Állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése 

 

Eljárás tárgya: Az okmányirodában és a kormányablakokban lehetőség van a személyazonosító 

igazolvány tároló elemén található adatok ellenőrzésére. Ennek során az állampolgár az 

ügyfélszolgálat ügyintézői munkaállomását igénybe véve ellenőrizheti, hogy a személyazonosító 

igazolvány tároló elemén milyen adatok kerültek elhelyezésre és azokat mely szervek olvashatják ki.  

 

Eljárásra jogosult: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgár, 

bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személy. 

 

Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzésére személyesen, 

illetve törvényes képviselő útján kerülhet sor.  



  
 

 

Szükséges dokumentumok: Tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvány, 

valamint a CAN szám és az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód.  

 

 

Eljárási illeték: 

az eljárás illetékmentes  

 

Ügyintézési határidő: azonnal 

 

Irányadó jogszabályok: 

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 

szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 


