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Hatáskörrel rendelkező (eljáró szerv) neve, illetékességi területe

A lakcím bejelentésére és nyilvántartására hatáskörrel rendelkező a települési önkormányzat 
jegyzője.
2013. január 1-től a lakcímbejelentés bármely települési önkormányzatról teljesíthető lesz, ha 
a cím a nyilvántartásban szerepel.
Egyebekben a lakcím bejegyzésére az új lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti települési 
önkormányzat jegyzője illetékes.
A tartózkodási hely újabb tartózkodási hely nélküli megszűnése a lakóhely szerint illetékes 
jegyzőnél is bejelenthető.

Ügyintéző:
Nemti településen Magné Kökény Katalin főelőadó.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A  polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének  nyilvántartásáról  szóló  1992.  évi  LXVI. 
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet  3. számú melléklete szerinti 
adattartalommal előállított

- bejelentő lakóhely változtatásról, illetve
- bejelentő lap tartózkodási hely változásról, ideiglenes külföldi tartózkodásról.

nyomtatványon  kell  bejelenteni  a  lakcímváltozást.  A nyomtatványok  az  önkormányzatnál 
ingyenesen kaphatók.
A  lakcím bejelentéshez  a  lakás  tulajdonosának  vagy  a  lakás  használatára  más  jogcímen 
jogosultnak  a  hozzájárulása  szükséges.  A  lakcímbejelentő  lapot  bejelentkezőnek  és  a 
szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia.
A bejelentéshez szükséges a polgár  személyazonosító igazolványa,  vagy annak hiányában 
más személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány bemutatása és a személyazonosításról 
és a lakcímről szóló hatósági igazolvány leadása.

Eljárási illetékek, igazgatási és szolgáltatási díjak:
Ha a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására személyazonosító igazolvány kiadása, 
vagy  lakcímváltozás,  illetve  utca  nevének  vagy  a  házszám  miatt  kerül  sor,  az  eljárás 
illetékmentes.
Ha a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra 
az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, a lakcímkártya 
illetéke 1.000,- Ft.

Alapvető eljárási szabályok, ügymenet, ügyintézési határidő:
A lakcímbejelentéskor az ügyintéző ellenőrzi a lakcím valódiságát, ellenőrzi a bejelentőlap 
teljes körű-, jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő kitöltését. Ha a bejelentés a jogszabályi 
feltételeknek  megfelel,  azt  elfogadja.  Egyúttal  átvezeti  a  lakcímbejelentés  adatait  a 
nyilvántartáson és a bejelentőlapot  és a személyi  azonosításról  és lakcímről  szóló  leadott 
hatósági  igazolványt,  megküldi  a  lakóhely  szerinti  illetékes  körzetközponti  jegyzőnek 



(Bátonyterenye  Város  Jegyzője).  A  körzetközponti  jegyző  haladéktalanul  feldolgozza  a 
bejelentőlapot (továbbítja a központi szervhez). A személyi azonosítóról és a lakcímről szóló 
hatósági  igazolást  annak  előállítását,  megküldését  követően  az  ügyintéző  haladéktalanul 
továbbítja az ügyfélnek.
Ha a lakcímbejelentéskor az ügyintéző azt állapítja meg, hogy a lakcímbejelentés nem felel 
meg a jogszabályi rendelkezéseknek, akkor a bejelentést elutasítja.

 Jogorvoslat:
A  jegyző  lakcímbejelentést  elutasító  határozata  ellen  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal 
Hatósági  Főosztályához  címzett,  de  a  Mátraterenye-Mátraszele-Nemti  Körjegyzőség 
hivatalához (Nemti, Kossuth út 28.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni a döntés közlésétől 
számított 15 napon belül.
A lakcímfiktiválással kapcsolatos határozatok jogorvoslati rendje azonos.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény.
- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény végrehajtásáról szóló 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet.
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény.

Egyéb tudnivalók:
A polgárnak a lakcímét,  illetve annak változását a beköltözés után 3 napon belül  be kell 
jelentenie az illetékes jegyzőnél. A lakcímbejelentés személyesen vagy meghatalmazott útján 
teljesíthető.  Több  együttköltöző,  hozzátartozó  esetén  a  bejelentést  valamennyiükre 
vonatkozóan az egyik bejelentő is megteheti. Kiskorú gyermek lakóhelyeként a szülő, illetve 
törvényes képviselő lakóhelyét kell bejelenteni. Ezt csak a szülő, vagy törvényes képviselő 
teljesítheti. A 14. életévét betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.
Tartózkodási helyet – annak bejelentésétől számított 5 éven belül az illetékes jegyzőnél ismét 
be kell jelenteni, ennek hiányában az a törvény erejénél fogva megszűnik.

Ügyintézés helye:         Nemti, Kossuth út 28.
Ügyfélfogadási napok: hétfő, kedd, csütörtök

  7.30-16.00 óráig
Telefon: 32/364-002
Fax:        32/364-002
E-mail:   magne@matnesz.hu
Időpontfoglalás: e-mail címen történő bejelentkezés visszaigazolásával.


