
                    
 

  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: …………………………………………………………… 

Kapcsolattartáshoz telefonos elérhetőség: …………………………………………………………… 

Kapcsolattartáshoz lakcím: …………………………………………………………… 

Kapcsolattartáshoz e-mail cím elérhetőség: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..szám alatti ingatlan (lakás), 

melynek helyrajzi száma ………………………………… (jelölje x-el) 

 

 tulajdonosa 

 haszonélvezője 

 bérlője 

 egyéb, és pedig ………………………… 

                                           (továbbiakban: Szállásadó) 

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

nem minősülő elköltözött személy (továbbiakban: nevezett személy) adatai: 

  

Név: …………………………………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………… 

Születési hely, idő: …………………………………………………………… 

 

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

 elköltözött 

 mióta kérelmező a szállásadó, azóta nem lakik ott 

 a lakásban valójában soha nem is lakott  

 

a nevezett személy bejelentkezésének jellege: (jelölje x-el) 

 lakóhely 

 tartózkodási hely 

 

Nevezett személy jelenlegi ismert vagy vélt tartózkodási helye: 

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

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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Az ingatlan vonatkozásában Szállásadóként kijelentem, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár 

(nevezett személy) számára: (jelölje x-el) 

 a lakcímbejelentéshez hozzájárulást nem adtam,  

 a lakcímbejelentéshez való hozzájárulást visszavontam. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy amennyiben más szállásadó is 

rendelkezni jogosult a fenti ingatlannal, úgy annak tudtával és hozzájárulásával tettem meg 

nyilatkozatomat. 

 

Tudomásul veszem, hogy nem lehet lakcímrendezési eljárást kezdeményezni, ha a nevezett személy 

letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti; gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodik 

lakóhelyén; kiskorú személy esetében törvényes képviselője adatai ismertének hiányában. 

 

Tudomásul veszem továbbá azt, hogy a lakcím és a tartózkodási cím be- és kijelentésének ténye önmagában 

a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet és nem szüntet 

meg. 

Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a polgárnak a lakás használatára vonatkozó joga megállapodás 

alapján már nem áll fenn, illetőleg jogerős bírósági vagy hatóságai határozat alapján megszűnt és a 

határozatot végrehajtották. 

 

Nyilatkozatom alapján, kérem a nevezett személy lakcímének fiktívvé nyilvánítását. 

 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény 3.§ (6) bekezdés értelmében az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges 

adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. 

 

………………………(hely,) ………… év ………….hó …….nap 

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

                                                                                                           kérelmező/szállásadó aláírása 

 

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

tanúsítják és igazolják, hogy a kérelmező/szállásadó által előadottak a valóságnak megfelelnek, miszerint 

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

ingatlanból 

 elköltözött. 

 a lakásban ……….. év ………………… hónap ……… nap  ott nem tartózkodik. 

 a lakásban valójában soha nem is lakott, így 

szállásadónak nem minősülő nevezett személy lakóhelye/tartózkodási helye nem valós. 
 

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

 

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

olvasható név (nyomtatott)                                                  olvasható név (nyomtatott) 

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

aláírás                                                                                 aláírás 

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

lakcím                                                                                 lakcím 

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

      személyi okmány típusa, száma                                            személyi okmány típusa, száma 

      Dátum: …………………………………….. 
A hitelesség érdekében elsősorban elfogulatlan, hozzátartozói viszonyban nem álló – a házban lakó, vagy a 

szomszédban lakó – tanúkat szíveskedjék nyilatkoztatni! 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Kormányablak Osztály I. 

  Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc. tér 3. Kormányzati ügyfélvonal: 1818 (ingyenesen hívható zöldszám) 
 Telefon: +3676/795-338  E-mail: kormanyablak.kecskemet@bacs.gov.hu 

mailto:kormanyablak.kecskemet@bacs.gov.hu

