
Szállásadói nyilatkozat bejelentése
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Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség
Országos

Ügyintézés helye

A lakás tulajdonosa,  haszonélvezője (szállásadó)  itt  nyilatkozhat  arról,
hogy  a  lakásába  történő  lakcímbejelentéshez  személyesen  vagy
elektronikusan kíván hozzájárulni. Ha az elektronikus módot választja,
itt  megteheti előzetes elektronikus hozzájárulását  is.  Korábban megtett
nyilatkozatát  módosíthatja,  vagy  törölheti.  A  szállásadó  itt  kérhet
értesítést arról  is,  hogy  a  lakásába  lakcímbejelentés  történt. A
nyilatkozatok megtétele illetékmentes.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:
- érvényes  személyazonosságot  igazoló  okmány

(személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély
vagy útlevél),

- lakcímigazolvány

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

- személyesen,

- elektronikus kapcsolattartás útján.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

- A  szállásadó  bármely  járási  hivatalnál  személyesen  vagy
elektronikus  kapcsolattartás  útján  nyilatkozhat  arról,  hogy  a
lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja
meg, hogy:
a) a lakcímbejelentéskor  a bejelentkezővel  együtt  személyesen
jelenik meg, vagy
b)  a  lakcímbejelentéshez  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  törvény  szerinti
elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen járul hozzá.

- Ha  a  szállásadó  nem  él  nyilatkozattételi  jogával,  akkor  a
bejelentéshez  szükséges,  hozzájárulást  a  lakcímbejelentő  lap
aláírásával adja meg.

- A  szállásadó  általi  hozzájárulásra  nincs  szükség,  ha  a
bejelentkező  olyan  érvényes  teljesen  bizonyító  erejű
magánokirattal  vagy  közokirattal  rendelkezik,  amely  a  lakás
használatára  feljogosítja.  Ebben  az  esetben  az  okiratot  a



lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani.

- A  szállásadó  nyilatkozhat  továbbá  arról,  hogy  a  címre  történő
lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér.

Az értesítés a szállásadó választása alapján történhet:

- levélben,

- e-mail  útján  vagy  szöveges  üzenetközvetítés  szolgáltatás
igénybevételével.

A bekezdés szerinti szolgáltatás megszűnik:

- az ismételt igénylése hiányában az igény bejelentésétől számított
egy év elteltével,

- a nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével,

- az igénylő elhalálozásának nyilvántartásba vételével.

A  szállásadónak  a  nyilatkozata  nem  vehető  figyelembe  abban  az
esetben,  ha  az  adott  címre  történő  bejelentést  jogszabály  kötelezővé
teszi.

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 (Itv.)

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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