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Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó
állampolgár köteles a beköltözés, vagy kiköltözés után
három munkanapon belül lakóhelyének, illetve
tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat
jegyzőjénél vagy az illetékes járási hivatalnál
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
Illetékesség
A bejelentő lakó-vagy tartózkodási hely szerinti települési
jegyző, vagy járási hivatal
Szükséges
- érvényes személyazonosító igazolvány, vagy más
okiratok
személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél,
kártyaformátumú vezetői engedély)
- lakcímbejelentő lap (kizárólag a települési jegyzőnél,
vagy járási hivatalnál szerezhető be) a bejelentő
saját kezű aláírásával
- amennyiben a kérelmező nem tulajdonos, bérlő vagy
haszonélvező, a szállásadó saját kezű aláírása a
lakcímbejelentő lapon. Több tulajdonos esetén egy
tulajdonos aláírja a bejelentő lapot, a tulajdonos
társaktól pedig írásos hozzájáruló nyilatkozat
szükséges
- (személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya), mely bevonásra kerül
- lakás tulajdonjogára vonatkozó okirat (adás-vételi
szerződés, tulajdoni lap, használatbavételi engedély)
amennyiben hivatalunk nyilvántartásában nem
szerepel
- teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
közokiratba foglalt meghatalmazás, nem személyes
megjelenés esetén
Eljárási illeték
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Egyéb
fontos A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás
tudnivalók
használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogokat nem
keletkeztet és nem is szűntet meg. A polgár tartózkodási
helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli
megszűntetését a lakóhely szerinti illetékes jegyzőnél vagy

Alkalmazott
jogszabályok

a járási hivatalnál is bejelentheti. A tartózkodási helyet –
annak bejelentésétől számított öt éven belül – a
tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél vagy járási
hivatalnál ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés
hiányában az érintett tartózkodási helye megszűnik.
Nem kell bejelenteni tartózkodási helyét annak a
polgárnak, aki
- gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodik
lakóhelyén,
- előzetes
letartóztatásban
van,
vagy
szabadságvesztés büntetését tölti.
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