
Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

 

Első lakcímbejelentés esetén  

Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető: 

- a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél 

- a letelepedett jogállású személy a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatalnál  

- a menekült jogállású személy esetén az eljáró a lakóhelye szerint illetékes 

Járási Hivatalnál 

- az oltalmazott jogállású személy a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal 

- külföldön történő letelepedési szándék bejelentésekor az eljáró Járási 

Hivatalnál  

- a fentitől eltérő esetben a külföldön élő magyar állampolgár bármely járási 

hivatalnál, a hivatásos konzuli tisztviselőnél vagy a nyilvántartást kezelő 

szervnél terjesztheti elő kérelmét 

 

Lakcímigazolvány kiadása első alkalommal hivatalból történik: 

- magyar állampolgárságú újszülött esetében a születés helye szerint illetékes 

járási hivatalnál 

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében 

Budapest Főváros Kormányhivatala útján 

- a honosított polgár esetében Budapest Főváros Kormányhivatala útján 

- letelepedett jogállású személy esetében (lakóhely szerint illetékes járási 

hivatal) 

- oltalmazott jogállású személy esetében (lakóhely szerint illetékes járási 

hivatal) 

- menekült jogállású személy esetében (lakóhely szerint illetékes járási hivatal) 

- külföldi letelepedési nyilatkozattal összefüggő lakcím ügyben annál a járási 

hivatalnál, amelynél az eljárást az ügyfél megindítja, a konzuli tisztviselőnél 

megindított eljárásban az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes járási hivatalnál. 



- magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban nem szerepel – a 

magyar állampolgárság nyilatkozattal történő megszerzésével, valamint a 

magyar állampolgárság fennállásának igazolásával összefüggésben, az 

állampolgársági ügyekben eljáró szervnél 

- magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban nem szerepel – és 

amennyiben a külföldön történt születését, házasságkötését, vagy bejegyzett 

élettársi kapcsolatát a hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezte, a 

hazai anyakönyvezést végző hatóságnál  

- külföldön élő magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban nem 

szerepel – és amennyiben kéri a nyilvántartásba vételét, nyilvántartásba 

vételét követően az eljáró járási hivatalnál, vagy konzuli tisztviselőnél 

előterjesztett kérelem esetén a nyilvántartást kezelő szervnél  

 

Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere 

A lakcímbejelentés és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető az új lakóhely szerint 

illetékes jegyzőnél vagy bármely Járási Hivatalban.  

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott 

útján terjeszthető elő, az alábbi esetek kivételével:  

- a bejelentést egyetlen bejelentésre kötelezett is teljesítheti az együtt költöző 

valamennyi hozzátartozó nevében, 

- a kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet teljesen korlátozó 

gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője, illetve 

gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti, 

- az átmeneti gondozásban részesülő gyermek lakcímbejelentéséről a 

szállásadó gondoskodik, 

- az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt lakcímbejelentéséről a 

szállásadó gondoskodik, 

- a munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületben 

lakó polgár bejelentését a szállásadónak minősülő személy (képviselője) is 

megteheti. 

 

Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazolvány csere 

Tartózkodási hely címének bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető 

az új tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely Járási Hivatalban.  



 

Tartózkodási hely megszüntetésének újabb tartózkodási hely létesítése nélkül 

történő bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető: 

- a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél, 

- lakóhely szerint illetékes jegyzőnél, 

- bármely Járási Hivatalban. 

 

Tartózkodási hely címének bejelentése személyesen, illetve a törvényes képviselő 

vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő, az alábbi esetek kivételével:  

- a bejelentést egyetlen bejelentésre kötelezett is teljesítheti az együtt költöző 

valamennyi hozzátartozó nevében, 

- a kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet teljesen korlátozó 

gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője, illetve 

gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti, 

- a 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is 

bejelentheti, 

- az átmeneti gondozásban részesülő gyermek lakcímbejelentéséről a 

szállásadó gondoskodik, 

- az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt lakcímbejelentéséről a 

szállásadó gondoskodik, 

- a munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületben 

lakó polgár bejelentését a szállásadónak minősülő személy (képviselője) is 

megteheti. 

 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint: 

 a Járási Hivatal Okmányirodájában/kormányablakban 

 lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva 

 

Személyes adatok változása miatti lakcímigazolvány csere 

Személyes adatok változásának bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje 

kérelmezhető: 

- a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél, 



- bármely Járási Hivatalban a személyazonosító igazolvány egyidejű 

kiadásakor, 

- külföldön élő magyar állampolgár az illetékes külképviseleti hatóságnál is 

kérelmezheti. 

A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján 

terjeszthető elő. 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint: 

- a Járási Hivatal okmányirodájában/kormányablakban, 

- a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva, 

- külföldön élő magyar állampolgár a külképviseleten. 

 

Megrongálódás miatti lakcímigazolvány csere 

A megrongálódás bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető: 

- a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél, 

- bármely Járási Hivatalban, 

- bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldön élő magyar 

állampolgár Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy a külképviseleten. 

A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján 

terjeszthető elő. 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint: 

- a Járási Hivatalban, 

- a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva, 

- a külföldön élő magyar állampolgár a külképviseleten. 

 

Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatti lakcímigazolvány pótlás 

Lakcímigazolvány pótlása kérelmezhető: 

- bármely Járási Hivatalban   

- elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül 

- bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldön élő magyar 

állampolgár Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy a külképviseleten 

 



A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján 

terjeszthető elő. 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint: 

- a Járási Hivatalban,  

- a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva, 

- a külföldön élő magyar állampolgár a külképviseleten. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Első lakcímbejelentés 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító 

igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 

- lakcímjelentő lap a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb 

jogcímen jogosultnak a hozzájárulásával, az ügyintézéshez szükséges az 

ingatlan helyrajzi száma. 

Első lakcímigazolvány kiállításához szükséges további okmányok: 

- bevándorlási engedély, 

- letelepedett jogállást igazoló okmány, 

- menekültkénti elismerésről szóló határozat, 

- oltalmazottkénti elismerésről szóló határozat. 

 

Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító 

igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 

- kitöltött lakcímjelentő lap a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára 

egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulásával, 

- Lakcímbejelentő lap, amely díjmentesen beszerezhető a települési 

önkormányzat jegyzőjénél vagy bármely Járási Hivatalban 

- előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni. 

 

 



Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazolvány csere 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító 

igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 

- kitöltött lakcímjelentő lap a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára 

egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulásával 

- Lakcímbejelentő lap, amely díjmentesen beszerezhető a települési 

önkormányzat jegyzőjénél vagy bármely Járási Hivatalban 

- az előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni. 

 

Személyes adatok változása miatti lakcímigazolvány csere 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító 

igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 

- személyes adatok változását igazoló, illetve a névviselés megállapítására 

alkalmas anyakönyvi kivonat (születési, házassági anyakönyvi kivonat), 

doktori cím viselésére jogosító okirat, 

- az előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni. 

 

Megrongálódás miatti lakcímigazolvány csere 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító 

igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 

- a megrongálódott lakcímigazolvány, melyet le kell adni. 

 

Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatti lakcímigazolvány pótlás 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító 

igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély). 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott 

útján terjeszthető elő. 



Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint: 

- a Járási Hivatal okmányirodájában/kormányablakban, 

- a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva. 

 

Speciális esetek az elkészült lakcímigazolvány átvételében  

 az újszülött lakcímigazolványa az anyakönyvvezetőnél vehető át, 

- a honosított polgárnak a polgármester adja át, amennyiben előtte teszi le az 

állampolgársági esküt, 

- a külföldi lakcímmel rendelkező honosított polgárnak a külképviselet vezetője 

adja át, amennyiben előtte teszi le az állampolgársági esküt, 

- a magyarországi lakóhellyel rendelkező honosított polgár a magyarországi 

lakóhelye szerint illetékes okmányirodában/kormányablakban veheti át, 

amennyiben a külképviselet vezetője előtt teszi le az állampolgársági esküt, 

- a külföldön élő magyar állampolgár a külképviseleten veheti át.  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

A lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány) 

kiállítása/cseréje/pótlása minden esetben illetékmentes.  

 

Az ügyintézés határideje: 

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal átvehető a Járási Hivatal 

Okmányirodájában/kormányablakban, egyébként 8 napon belül. 

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. 

 

 

 

Ügymenet leírása: 

A Magyarország területén élő, a nyilvántartási törvény hatálya alá tartozó polgár 

köteles a beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, illetve 

tartózkodási helyének címét bejelenteni.  

A lakcímet, vagy annak változását, a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjénél, vagy bármely járási hivatal kormányablak/okmányirodájában kell 

lakcímjelentő lapon bejelenteni. A lakcímbejelentő lap ingyenes. A polgár a 

lakcímbejelentő lap hátoldalán a lakcímigazolvány postázására vonatkozó 

információkat adja meg. A lakcímbejelentésről a polgár igazolást kap, - mely a 



lakcímjelentő lap letéphető része - ezzel igazolhatja lakcímbejelentését addig, amíg a 

lakcímigazolvány el nem készül. A lakcímigazolványt az illetékes okmányiroda készíti 

el és postázza a polgár által megadott címre. 

A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. 

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: 

- az abba bejegyzett adatok megváltoztak, 

- megrongálódott, 

- elveszett, megsemmisült, eltulajdonították, 

- hamis adatokat tartalmaz, 

- az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel 

szerepel, 

- megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság, 

- a polgár meghalt. 

 

Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazolvány csere 

A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül be kell jelenteni az új 

tartózkodási hely címét. 

Tartózkodási helyet érvényes lakóhely megléte mellett lehet bejelenteni. 

A tartózkodási helyet annak létesítésétől számított öt éven belül ismételten be kell 

jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény 

erejénél fogva megszűnik. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 

módokról és az azonosító kódok használatáról 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról 

- 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  

- 414/2015.(XII.23.) a személyazonosító igazolvány kiadása az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének 

rendjéről 



-  

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a 

jogszabálykeresőben. 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

www.nyilvantarto.hu  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

1. Első lakcímbejelentés:  

Kérelem a szülő(k) / törvényes képviselő(k) adatainak feltüntetése (módosítása, 

törlése) iránt 

2. Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere: az ügyhöz 

formanyomtatvány nem tartozik. 

3. Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazolvány csere: az ügyhöz 

formanyomtatvány nem tartozik. 

4. Személyes adatok változása miatti lakcímigazolvány csere:  

Kérelem a szülő(k) / törvényes képviselő(k) adatainak feltüntetése (módosítása, 

törlése) iránt 

5. Megrongálódás miatti lakcímigazolvány csere: az ügyhöz 

formanyomtatvány nem tartozik. 

6. Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatti lakcímigazolvány 

pótlás: az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc

