
Lakcímigazolvány pótlása, cseréje

Lakcímigazolvány pótlása  elvesztés,  eltulajdonítás,  megsemmisülés  és névváltozás
esetén

ÜGYMENET LEÍRÁS

Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Belügyminisztérium  Nyilvántartások  Vezetéséért  felelős  Helyettes
Államtitkárság (BM NYHÁT)

Illetékesség

- Országos

- kivétel:  a  honosított  polgár  és  a  magyarországi  tartózkodási
hellyel  nem  rendelkező,  külföldön  élő  magyar  állampolgár
(nyilvántartásával,  adatváltozásával,  elveszett,  eltulajdonított,
megsemmisült  vagy  használhatatlanná  vált)  hatósági
igazolványával  összefüggően  első  fokon  a  Budapest  Főváros
Kormányhivatala jár el.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:
- érvényes  személyazonosításra  alkalmas  okmány

(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői
engedély)

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány (rongálódás esetén),
- adatváltozás esetén az anyakönyvi kivonat, doktori cím viselésére

jogosító okirat
- eltulajdonítás esetén ennek tényét igazoló rendőrségi feljelentés

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatási díj

Évente egy alkalommal a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására
irányuló eljárás illetékmentes. Az adott évben a 2. okmánypótlás illetéke
3.000.-Ft.  

Ügyintézési
határidő

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

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

- személyesen, vagy

- meghatalmazott útján.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A lakcímigazolvány pótlása, cseréje kérelemre történik.

Adatváltozás  esetén  be  kell  mutatni  az  adatváltozás  alapjául  kiállított
okiratot.

A lakcímigazolvány az ügyintézés során azonnal kiállításra kerül.

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

Meghatalmazás

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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