
                    
 

  BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
        KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA 

 

Kérelem 

lakcím fiktívvé nyilvánításához 

 

(kérjük a nyomtatvány pontos, olvasható, nyomtatott nagy betűkkel történő kitöltését) 

 

Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Személyi okmány típusa és száma: …………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………… szám alatti ingatlan (lakás) 

 

melynek helyrajzi száma …………………… 

 

 tulajdonosa 

 haszonélvezője 

 bérlője 

 egyéb, és pedig ………………………….. 

 

büntetőjogi felelősségem tudatában, a tények valódiságának megfelelően nyilatkozom, hogy az 

elköltözött személy (továbbiakban: nevezett személy) adatai: 

  

neve: ……………………………………………………………………………………………. 

születési helye, ideje: …………………………………………………………………………… 

anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 

a fent megadott lakcímről (ingatlanból) tudomásom szerint: (jelölje x-el) 

 elköltözött 

 mióta kérelmező a tulajdonos/haszonélvező, azóta nem lakik ott 

 a lakásban valójában soha nem is lakott  

 

az elköltözött személy bejelentkezésének jellege: (jelölje x-el) 

 lakóhely 

 tartózkodási hely 

A kijelenteni kívánt nevezett személy a lakcímét elhagyta: 

 

……………… év …………………………… hónap …………… nap 

A kijelenteni kívánt nevezett személy személyes tárgyait, ingóságait magával vitte: (jelölje x-el) 

 igen  nem 

Ha a lakásban maradt személyes ingóság, annak összefoglaló megnevezése (ruhanemű, könyv, iratok, 

műszaki cikkek, egyéb): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nevezett személy jelenlegi ismert vagy vélt tartózkodási helye: 

…………………………………………………………………………0……………………………………… 

Nevezett személy ingatlanban való tartózkodási jogcíme: (jelölje x-el) 

 előző tulajdonos  barát/barátnő 

 volt bérlő  családtag 

 résztulajdonos  egyéb 

 szívességi lakáshasználó  élettárs 
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A kérelem indoklása: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

A lakáshoz fűződő jogosultságomat (jelölje x-el) 

 bérleti szerződéssel 

 tulajdoni lappal 

 adás-vételi szerződéssel  

igazolom és jelen kérelemhez csatolom. 

 

Nyilatkozatom alapján, kérem a nevezett személy lakcímének fiktívvé nyilvánítását. 

 

                                                                                          ………………………………………. 

                                                                                                        kérelmező aláírása 

 

Kapcsolattartáshoz telefonos elérhetőségem: …………………………………………………………. 

Kapcsolattartáshoz lakcímem:………………………………………………………………………….. 

Kapcsolattartáshoz e-mail cím elérhetőségem: ………………………………………………………… 

 

A tanúk büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik és ismereteik alapján hitelt érdemlően aláírásukkal 

tanúsítják, illetőleg igazolják, hogy a kérelmező által előadottak a valóságnak megfelelnek, miszerint 

nevezett személy a …………………………………………………………………………………. szám alatti 

ingatlanból 

 

 elköltözött. 

 a lakásban ……….. év ………………… hónap ……… nap  óta nem látjuk, ott nem tartózkodik. 

 a lakásban valójában soha nem is lakott. 

Tájékoztatjuk a tanúkat, hogy az üggyel kapcsolatosan személyes meghallgatásra kerülhet sor, 

amelyre az alábbi elérhetőségi módokon (írásban, telefonon) idézzük be. 

 

1. Tanú………………………………….                       2.    Tanú………………………………… 

olvasható név (nyomtatott)                                                  olvasható név (nyomtatott) 

 …………………………………………….                             ………………………………………. 

aláírás                                                                                 aláírás 

     …………………………………………….                                  ……………………………………… 

lakcím                                                                                 lakcím 

…………………………………………….                             ……………………………………… 

      személyi okmány típusa, száma                                            személyi okmány típusa, száma 

      …………………………………………….                             ……………………………………… 

                   telefonos elérhetőség         telefonos elérhetőség 

      …………………………………………….                              ……………………………………… 

                  e-mail cím elérhetőség         e-mail cím elérhetőség 

 

Dátum: …………………………………….. 

A hitelesség érdekében elsősorban elfogulatlan, hozzátartozói viszonyban nem álló – a házban lakó, 

vagy a szomszédban lakó – tanúkat szíveskedjék nyilatkoztatni! 

 
Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Kormányablak Osztály I. 

  Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc. tér 3.  Telefon: +3676/795-320  E-mail: kormanyablak.kecskemet@bacs.gov.hu; 

Hivatali kapu: KMETJH; KRID azonosító: 757050354 

mailto:kormanyablak.kecskemet@bacs.gov.hu

