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Tárgy: Somodi Richárd 7030. Paks Fenyves u. 7.4 em.14 szám alatti lakcímének érvénytelenítése és 
„fiktív” jelzéssel történő szerepeltetése a személyi-és lakcímnyilvántartásban 
        
       

H A T Á R O Z A T 
 
 

Somodi Richárd (szül: Szekszárd, 1992. augusztus 6. anyja neve: Salaki Noémi ),7030. Paks, Fenyves 
u. 7. 4 em. 14. szám alatti lakcímét érvénytelenítem és a határozat jogerőre emelkedését követően  
„fiktív” jelzéssel szerepeltetem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban mindaddig, amíg nevezett a 
valós állapotnak megfelelően nem rendezi lakcímét. 
 
Ezen határozatommal egyidejűleg haladéktalanul gondoskodom arról, hogy az érintett polgár lakcímét 
tartalmazó hatósági igazolvány érvénytelenségének ténye a hatósági igazolvány nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. 
 
Kötelezem az érintett személyt, hogy határozatom kézhezvételét követő 3 napon belül  a 
lakcímváltozást a valóságnak megfelelően rendezze. 
 
Felhívom az érintett figyelmét, hogy amennyiben a határozatban foglalt kötelezettségének a fenti 
határidőre nem tesz eleget, úgy 5.000.- Ft-tól 500.000.- Ft-ig terjedő bírság ismételhető kiszabására van 
lehetőség. 
 
Az eljárás illeték- és költségmentes, ezért erről nem rendelkezem. 
 
Somodi Richárd – elköltözött, további lakóhelye ismeretlen személyre vonatkozóan - elrendelem a 
határozat hirdetményi úton történő közlését.  
 
Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz címzett 
(7100.Szekszárd, Szent István tér 11-13), de hatóságomnál benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel 
lehet élni. A fellebbezés illetéke 5 000 Ft.  
 

INDOKOLÁS  
 
Tumpek Nikoletta 7030. Paks, Fenyves u. 7. 4 em. 14. szám alatti lakos, mint az ingatlan kizárólagos 1/1 
tulajdonosa lakcím érvénytelenítésére vonatkozó kérelmet nyújtott be hatóságomhoz Somodi Richárd  
személlyel  szemben. 
 
Kérelmében előadta, hogy Somodi Richárd a lakásból  2013. március 1-én elköltözött, az ingatlanban 
semmilyen személyes ingósága nem maradt. Életvitelszerűen nem lakik a lakásban, jelenlegi 
tartózkodási helyéről azonban nincsen tudomása. Állításait a kérelmező két tanú aláírásával igazolta. 
Tumpek Nikoletta fenti indokokra hivatkozással kérte Somodi Richárd lakcímének  érvénytelenítését és a 
személyi- és lakcímnyilvántartásban a „fiktív” jelzéssel történő szerepeltetését.  
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. ( továbbiakban: 
Nytv) és a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 34.§.(1) 
bekezdése, a 35. §.(3), valamint a 35. §.(4) bekezdése kimondja:  
 
„A bejelentett lakcím valódiságát a címnyilvántartásban szereplő adatok – és ha az eset körülményei ezt 
indokolják, helyszíni szemle – alapján a jegyző, illetve a járási hivatal ellenőrzi” 
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„Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett 

lakcím nem valós, 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.” 

„A lakcím érvénytelenítése vagy „fiktív” jelzéssel szerepeltetése esetén a jegyző, illetve a járási hivatal 
haladéktalanul gondoskodik arról, hogy az érintett polgár lakcímet tartalmazó hatósági igazolványa 
érvénytelenségének ténye a hatósági igazolvány nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.” 

 
Az eljárás során Somodi Richárdot meghallgatni nem tudtam, mivel már a részére – eljárás 
megindításáról szóló értesítést is a posta „elköltözött”  jelzéssel küldte vissza hatóságunkhoz. Új címét 
nem közölte.  
 
Mivel a kérelmező két tanúval hitelesített aláírásából, valamint a posta közléséből  kiderül, hogy Somodi 
Richárd a 7030. Paks, Fenyves u. 7. 4 em 14. szám alatti lakóhelyén nem lakik, ez nem a valós lakcíme, 
ezért a kérelmező beadványának helyt adtam és Somodi Richárd lakcímének  érvénytelenítéséről és a 
személyi-és lakcímnyilvántartásban „fiktív” jelzéssel történő szerepeltetéséről döntöttem. 
 
 Az eljárási bírság kiszabására való figyelmeztetés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) 61.§-án alapul. 
 
Határozatom alapja a Ket. 71. § (1), valamint 72. § (1) bekezdése. A fellebbezés jogát a Ket. 98. § (1) 
bekezdése biztosítja az ügyfél számára azzal, hogy a fellebbezési jog nincs jogcímhez kötve, fellebbezni 
bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. 
 
Eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem. 
 
A Ket. 99. § (1) bek. alapján a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet 
előterjeszteni. A Ket. 99. § (2) bek. szerint a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a 
fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. 
 
A fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi tv. 29. § (2) bek. alapján állapítottam meg, 
amely szerint, ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés 
illetéke 5000,- Ft. Az egyéb eljárási költség viselését a Ket. 153.§ -156. § -ai szabályozzák.  
 
A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) és 99. § (2) bekezdése alapján biztosítottam. 
 
A határozat hirdetményi közlését a Ket. 80.§. (1) bekezdés a) pontja alapozza meg.  
 
Hatóságom hatáskörét és illetékességét  a Nytv. 7.§ (1) bekezdés a.) pontja,  az R. 35.§ (3) bekezdése,  
valamint  a  járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet 1.§ (1)-(4)  bekezdése állapítja 
meg. 
 
P a k s, 2014. szeptember 24. 

 
 
Szántóné dr. Novák Eszter járási hivatalvezető nevében és megbízásából:  

 
 

Indichné Lengyel Ágnes 
                    kormányablak osztályvezető 

 
A határozatról értesül:  
 

1. Tumpek Nikoletta 7030. Paks, Fenyves u. 7. 4 em 14. 
2. Somodi Richárd ismeretlen helyen tartózkodó hirdetményi közlés útján 
3. Irattár 

 
 


