
Lakcím bejelentése

ÜGYMENET LEÍRÁS

Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

˗ Járási (fővárosi kerületi) hivatalok
˗ az új lakcíme szerint illetékes Jegyző

Illetékesség
˗ Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatal
˗ az új lakcíme szerint illetékes jegyző

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:
- érvényes  személyazonosságot  igazoló  okmány

(személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély
vagy útlevél),

- lakcímigazolvány

Ügyintézéskor csatolandó okmányok:
- kitöltött és aláírt lakcímbejelentő lap (kizárólag a járási hivatalnál

és a jegyzőnél szerezhető be),
- külföldi  letelepedés  bejelentéséhez  a  "külföldi  letelepedésre

vonatkozó nyilatkozat",
- lakcímigazolvány
- nyilatkozat lakcímbejelentéséhez

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatási díj Az eljárás díj- és illetékmentes

Ügyintézési
határidő

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

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Magyarország területén élő magyar állampolgárok,  a bevándorolt  és a
letelepedett  jogállású,  valamint  a  menekültként  vagy  oltalmazottként
elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek  (amennyiben  a  szabad  mozgás  és  a  három  hónapot
meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják)

A  lakcímbejelentési  kötelezettséget  személyesen,  illetve  törvényes
képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni. Kivételek: kiskorú
gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett
személy esetében szülő, illetve gondnok (törvényes képviselő). 

Jogszabályban meghatározott esetekben a lakcímbejelentés elektronikus
azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is teljesíthető.
Nyilatkozat  lakcím  bejelentéséhez  nyomtatvány  becsatolása  nem
szükséges abban az esetben, ha az ingatlannak egy tulajdonosa van és
nincs bejegyzett haszonélvezeti jog a tulajdoni lapon.

A  tartózkodási  helyet  annak  létesítésétől  számított  öt  éven  belül  a
tartózkodási  hely  szerint  illetékes  jegyzőnél  vagy  járási  hivatalnál
ismételten be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett
tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik. 



A lakcímjelentő  lapon szereplő  személyi  adatokat  a személyazonosító
igazolvány, ennek hiányában a személyazonosság igazolására alkalmas
más  érvényes  okmány  adattartalmával  egyezően  kell  kiállítani.  Ilyen
okmány hiányában az adatok igazolására szolgál

- bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély,
- a letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett

jogállást igazoló okmánya,
- a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személy

esetében érvényes úti okmánya,
- menekült esetében a menekültkénti,  az oltalmazott esetében az

oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat.

A  bejelentkezés  teljesítésekor  a  polgár  köteles  bemutatni  és  átadni  a
személyazonosító  igazolványát  vagy  –  ha  személyazonosító
igazolvánnyal  nem rendelkezik  – bemutatni  más,  személyazonosításra
alkalmas  hatósági  igazolványát,  és  leadni  a  személyi  azonosítót  és  a
lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A  lakcímigazolvány  kiállítása  a  Járási  Hivatal  Okmányirodai,  vagy
Kormányablak osztályán történik.

A nyilvántartási törvény hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy
Magyarország  területét  a  külföldi  letelepedés  szándékával  elhagyja,
bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen, illetve
az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános
szabályairól  szóló  törvényben  meghatározott  elektronikus  úton
bejelentheti Webes ügysegéd alkalmazással.
A külföldi letelepedési szándék nyilvántartásba vételét követően az eljáró
hatóság  új  adattartalmú  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolványt  állít  ki,
amely  azt  igazolja,  hogy  az  érintett  polgárnak  nincs  magyarországi
lakóhelye, azon „külföldi lakcím” szöveg szerepel.

Kiskorú  gyermek  külföldi  letelepedésére  vonatkozó  kérelmét  szülője
(törvényes képviselője) terjesztheti elő. Kérelemhez csatolni kell mindkét
szülő külföldi letelepedésre vonatkozó engedélyező nyilatkozatát. Kivétel,
ha a gyermektől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben
korlátozta  vagy  megvonta.  Amennyiben  a  szülők  a  kiskorú  gyermek
külföldi letelepedéséről nem tudnak megegyezni, akkor a gyámhatóság
döntését kell mellékelni.

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 (fő

˗ városi 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 (Itv.)

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

http://www.njt.hu/
https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/


Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

nyilatkozat külföldi letelepedéshez

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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