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Az eljárás
illetékmentes!

LAKCÍMRENDEZÉSI KÉRELEM
(FIKTÍVÁLÁS)
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező ingatlanhoz fűződő jogosultságát igazoló
okiratot:
- tulajdonlapot, vagy
- adás-vételi szerződést,
- bérleti jogviszony esetén a bérleti szerződést.
Alulírott ____________________________________ (név), mint tulajdonos kérem, hogy az
alábbi személy lakcímét a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szüntessék meg.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kijelenteni kívánt személy nem lakik
az ingatlanban, onnan elköltözött.
Az ingatlan címe 9375 Csáfordjánosfa, ____________________(utca, házszám, emelet, ajtó)
Az ingatlan helyrajzi száma: _________________
A kijelenteni kívánt személy
neve: ___________________________________________________
születési helye, ideje: ______________________________________
anyja neve: ______________________________________________
elköltözésének időpontja: ___________________________________
A kijelenteni kívánt személy
bejelentkezésének jellege (állandó vagy tartózkodási hely): ___________________________
bejelentkezésének jogcíme (volt tulajdonos – családtag – albérlő – szívességi lakáshasználó –
egyéb, mégpedig): ____________________________________________________________
A lakásban maradt-e ingósága, személye holmija (igen – nem): ________________________
A kijelenteni kívánt személy jelenlegi tartózkodási helye:
______________________________ (város) __________________________(utca, házszám)
A kijelentés rövid indoklása:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mint kérelmező tudomásul veszem, hogy nem lehet lakcímrendezési eljárást kezdeményezni,
ha a polgár
- a lakásban ténylegesen bent lakik
- katonai szolgálatra vonult be
- kórházi, szanatóriumi kezelés alatt áll
- csak átmeneti jelleggel a visszatérés szándékával tartózkodik más helyen
- kiskorú személy esetében törvényes képviselője adatai ismeretének hiányában.
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Nem szerepeltethető „fiktív” jelzéssel a lakcím, ha a jegyző, illetve a járási hivatal az eljárása
során megállapítja, hogy az érintett – a lakás végleges elhagyásának szándéka nélkül –
átmenetileg nem tartózkodik a lakásban.
Tájékoztatom továbbá, hogy a lakcímrendezési eljárás a fenti lakással fennálló egyéb
jogviszonyból keletkezett jogosultságot, illetve kötelezettséget nem hoz létre és nem szüntet
meg.
Csáfordjánosfa, ____________________ (év, hónap, nap)

_________________________________
kérelmező olvasható aláírása

_________________________________
kérelmező értesítési címe
TANÚK IGAZOLÁSA
Tanú a kérelmező hozzátartozója nem lehet! Elfogulatlan tanúként elsősorban a
szomszédok, vagy ismerősök nyilatkozata fogadható el.
Alulírott tanúk büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kijelenteni kívánt
személy a 9375 Csáfordjánosfa, __________________________ (utca, házszám, emelet, ajtó)
szám alatti lakásból elköltözött.
Az ingatlanban ___________________________ (dátum) óta nem látjuk, ott nem tartózkodik.
Csáfordjánosfa, _____________________ (év, hónap, nap)

1. Tanú

2. Tanú

neve:

neve:

lakcíme:

lakcíme:

születési ideje:

születési ideje:

anyja neve:

anyja neve:

aláírása:

aláírása:

Tájékoztató:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 6. § (6) bekezdése értelmében az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági
vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében,
az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az
érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
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