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Államtitkársága 

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség Országos: az értesítési cím bejelentése bármely járási (fővárosi kerületi)
hivatalban és a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős
Helyettes Államtitkárságánál teljesíthető.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:

- érvényes  személyazonosságot  igazoló  okmány
(személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély
vagy útlevél),

- lakcímkártya

Ügyintézéskor csatolandó iratok, okmányok:

˗ kitöltött és aláírt (zöld színű) értesítési cím-bejelentőlap (kizárólag
a járási – fővárosi kerületi – hivatalnál szerezhető be)

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatási díj

Az eljárás díj- és illetékmentes

Ügyintézési
határidő

8  (nyolc)  nap,  de  hiánytalan  kérelem  esetén  azonnal  megtörténik  az
ügyintézés

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

A  polgár  értesítési  cím  bejelentését  értesítési  cím-bejelentőlap
kitöltésével személyesen, illetve, elektronikus kapcsolattartás útján, teheti
meg.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Értesítési cím: az a cím, amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
céljából  a  lakcímén  kívül  a  polgár  (a  polgárok  személyi,  lakcím  és
értesítési  cím  adatait  tartalmazó  nyilvántartás hatálya  alá  tartozó)
bejelenthet. Bejelentése nem kötelező, a polgár számára lehetőség.

Az értesítési cím a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági
igazolványon nem fog szerepelni, arról hatósági igazolvány nem állítható
ki.

Értesítési cím bejelentésére a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím
adatait tartalmazó nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárok jogosultak.

Az  értesítési  címet  –  annak  bejelentésétől  számított  két  éven  belül  –
ismét be kell jelenteni, ha annak a nyilvántartásban való szerepeltetését
a polgár továbbra is kéri.

Értesítési  cím adattartalma lehet:  postafiók,  címhely,  postai  szolgáltató
hely.



A  polgárok  személyi,  lakcím  és  értesítési  cím  adatait  tartalmazó
nyilvántartás  egyidejűleg  kizárólag  egy,  a  polgár  által  bejelentett
értesítési címet tartalmazhat.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

- 1992.  évi  LXVI.  törvény  a  polgárok  személyi  adatainak  és
lakcímének nyilvántartásáról (Nytv.) 

˗ 2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
(Ákr.) 

˗ 86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalokról

- 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak
és  lakcímének  nyilvántartásáról  szóló  1992.  évi  LXVI.  törvény
végrehajtásáról (Vhr.)

- 414/2015.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  a  személyazonosító
igazolvány  kiadása  és  az  egységes  arcképmás-  és  aláírás-
felvételezés szabályairól

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Nincs.

Időpontfoglalás https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
alapján.
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