
Tájékoztató népesség-nyilvántartási ügyintézésről 

 

Másodfokú eljárás 

A Kormányhivatal a népesség-nyilvántartási eljárása során anyagi jogszabályként, 

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

törvény (a továbbiakban: Nytv.) valamint a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény végrehajtásáról 

rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

(a továbbiakban: Infotv.), eljárási jogszabályként az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni. Az eljárások illetékére vonatkozó szabályokat az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) tartalmazza. 
 

A kormányhivatal hatáskörére vonatkozó szabályok 

1./ Felügyeletet gyakorol a helyi nyilvántartás tevékenysége felett [Nytv. 8. § (1) 

bekezdés a) pont] 

2./ Ellenőrzi a személyes adatok védelmének érvényesülését, szükség esetén 

helyreállítja a törvényes állapotot [Nytv. 8. § (1) bekezdés b) pont] 
 

A polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartás 

olyan közhiteles nyilvántartás, amely a nyilvántartásban szereplő polgároknak az 

Nytv-ben meghatározott személyi, lakcím és értesítési cím adatait, valamint az 

azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza és igazolja [Nytv. 3. § (1) 

bekezdés]. 
 

Az Ákr. rendelkezése szerint a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és 

nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban az Ákr. rendelkezéseit az Ákr. V. 

fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni [Ákr. 94. § (1) bekezdés]. 
 

A hatósági bizonyítvány, igazolvány, valamint a hatósági nyilvántartásba történt 

bejegyzés határozat. [Ákr. 94. § (2) bekezdés] 
 

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a 

felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt állít ki 

[Ákr. 95. § (1) bekezdés]. 
 

Ha a hatósági bizonyítványt a hatóság visszavonta, a határozatot annak a 

hatóságnak, szervnek is meg kell küldeni, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági 

bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni [Ákr. 95. § (2) bekezdés]. 
 



Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem 

rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja [Ákr. 93. § (3) 

bekezdés]. 

A hatóság – jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal – az ügyfél 

adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki (Ákr. 96. 

§). 

 

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet, így fellebbezési joggal élhet a 

fentiekben ismertetett eljárásokban hozott elutasító döntés ellen is (Ákr. 119. §). 
 

A nyilvántartási ügyekben a leggyakrabban előforduló ügytípusok: lakcím 

bejelentésével, lakcím érvénytelenítésével, közigazgatási cím képzésével, illetve 

nyilvántartásba vételével, valamint adatszolgáltatás és hatósági bizonyítvány iránti 

kérelemmel kapcsolatos ügyek.  
 

A kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel a jegyző vagy a járási hivatal által 

nyilvántartási ügyben hozott első fokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezés 

elbírálására [Vhr. 11. § e) pont, Ákr. 119. §]. 
 

A hatályos jogszabályok alapján a települési jegyzők, valamint a járási hivatalok 

szervezeti egységeit képező Okmányirodák (2013. október 1-től a Kormányablakok) 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatosan 

jelentős számban rendelkeznek feladat és hatáskörrel. 
 

A jegyzők, illetve a járási hivatalok fenti eljárásokban hozott döntései elleni 

fellebbezés elbírálása a kormányhivatal hatáskörébe tartozik. 
 

Az ügyintézési határidő az ügy összes iratának az eljárásra jogosult hatósághoz 

történő megérkezését követő napon kezdődik. 

A fellebbezést az iratoknak a hivatalhoz történő beérkezését követő naptól 

számított hatvan napon belül kell elbírálni és gondoskodni a döntés közléséről. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, 

- ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél 

mulasztásának vagy késedelmének időtartama [Ákr. 50. § (5) bekezdés]. 
 



A másodfokú határozat a véglegessége a döntés közlésével áll be [Ákr. 82. § (1) 

bekezdés]. 
 

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva közigazgatási pert 

indíthat, keresetlevél benyújtásával.  

- A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott 

közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott 

cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási 

cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, 

de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell 

benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a 

keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani [a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdés]. 

- A keresetlevelet a benyújtásától számított tizenöt napon belül kell az ügy 

irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani. 

Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetében az elsőfokon eljárt 

közigazgatási szerv a benyújtástól számított öt napon belül az ügy irataival együtt 

felterjeszti a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely azokat a benyújtástól 

számított huszonegy napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél 

azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtásától 

számított öt, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén – a 

benyújtásától számított három napon belüli felterjesztést követően – nyolc napon 

belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani [a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 40. § (1)-(2) bekezdés]. 

- Az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv az ismert érdekeltet a keresetlevél 

benyújtásáról annak megküldésével haladéktalanul értesíti. Ha a megelőző eljárás 

hatásterület megállapítása mellett folyt, a közigazgatási szerv a keresetlevél 

benyújtásáról honlapján - ennek hiányában a helyben szokásos módon - való 

közzétételével értesíti azt az érdekeltet, aki a megelőző eljárásban nem vett részt [a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 40. § (8) bekezdés]. 

 

 


