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Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

˗ Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

˗ Jegyző

Illetékesség
˗ lakóhely szerinti jegyzőnél,

˗ lakóhely szerinti járási hivatalnál.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:
- érvényes  személyazonosításra  alkalmas  okmány

(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői
engedély), 

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

Ügyintézéskor csatolandó iratok, okmányok:
- kérelem a lakcím érvénytelenítésére,
- a  kérelmező  teljes  bizonyító  erejű  okiratba  foglalt  nyilatkozata,

hogy a fiktiválandó személy nem lakik a lakcímen

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatási díj

Az eljárás díj- és illetékmentes

Ügyintézési
határidő

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 (hatvan) nap.

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

A kérelem írásban illetve szóban terjeszthető elő. A szóban előterjesztett
kérelmet az ügyintéző jegyzőkönyvbe foglalja. 

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Lakcím érvénytelenségének megállapítása, „fiktívvé” nyilvánítása:

Ellenkező bizonyításig a szállásadó írásbeli nyilatkozata igazolja, hogy a
szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós.

Ha  a  jegyző,  illetve  a  járási  hivatal  a  bejelentkezés  elfogadása  után
állapítja  meg,  hogy  a  bejelentett  lakcím  nem  valós,  vagy  a
lakcímbejelentés  nem  felelt  meg  a  lakcímbejelentésre  vonatkozó
jogszabályi  feltételeknek,  akkor 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.

E  szerint  jár  el  a  jegyző  illetve  a  járási  hivatal  a  szállásadó  fenti
nyilatkozata  esetén  is:  ellenkező  okirati  bizonyítás  hiányában
megállapítja a lakcím érvénytelenségét. A jegyző, illetve a járási hivatal a
szállásadó  tulajdonjogának,  haszonélvezeti  jogának  fennállását  az
ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi.

Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a járási hivatal megállapította,
hogy  a  polgár  bejelentett  lakcímadata  nem  valós.  Érvénytelen  a
bejelentett értesítési cím, ha a járási hivatal vagy a kijelölt kormányhivatal



megállapította, hogy a polgár bejelentett értesítési címe nem valós.

A kiskorú gyermek lakóhelye érvénytelenségének megállapításáról vagy
„fiktív”  jelzéssel  szerepeltetéséről  a  jegyző,  illetve  a  járási  hivatal
haladéktalanul  értesíti  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról  szóló  törvényben  meghatározott  illetékes  család-  és
gyermekjóléti szolgálatot.

Lakcím érvénytelenítése:

A  bíróság  vagy  más  hatóság  –  ha  a  lakás  használatának
megváltoztatására  vonatkozó  döntés  végrehajtásának  foganatosítására
sor került – erről értesíti  a járási hivatalt,  amely hivatalból intézkedik a
lakcím érvénytelenítésére.

A  lakcím  érvénytelenítésére  a  bíróság  vagy  más  hatóság  értesítése
alapján, hivatalbóli eljárás keretében kerülhet sor.

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.)

˗ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Kérelem   lakcím   érvénytelenségének   megállapítására   

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

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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