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Ügyintéző, hivatali elérhetőség: 

Kovácsné Simon Hajnalka telefon: 22/245-005 mellék: 111 

igazgatási ügyintéző e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu 

 Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal 

 8143 Sárszentmihály, Fő út 54. 

 ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 800-1200, szerda: 900-1200, 1300-1800, csütörtök: 1300-1600 

 Jogforrás: 

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (Ltv.) 

 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról (Kr.) 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 

Fenti jogszabályok elérhetők a www.njt.hu honlapon. 

 

Eljáró hatóság: 

Sárszentmihály közigazgatási területén a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal jegyzője. 

Illeték: 

Illetékmentes. 

Az ügy rövid leírása: 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés 

után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel 

céljából bejelenteni. 

A lakcímbejelentés bármely járási hivatalnál, illetve a jegyzőnél teljesíthető. Az értesítési cím 

bejelentése bármely járási hivatalnál, kijelölt kormányhivatalnál és a nyilvántartást kezelő központi 

szervnél teljesíthető. A lakcímbejelentés - jogszabályban meghatározott kivétellel - személyes 

megjelenéssel teljesíthető. Az értesítési cím elektronikus azonosítást követően elektronikus 

kapcsolattartás útján is bejelenthető. 

Be,- illetve kijelentkezési kötelezettség elmulasztása esetén, ha a lakás tulajdonosa, bérlője észleli, 

hogy lakásában olyan személy van bejelentve, aki ténylegesen nem lakik ott, lakcímfiktiválási eljárást 

indíthat. Az eljárás célja a lakcímnyilvántartás adatainak pontosítása. 

A kérelemben két tanú megnevezése szükséges – idézhető címükkel együtt -, akik szükség esetén a 

hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt szóbeli tanúvallomást tesznek arról, hogy a kijelenteni kívánt 

személy ténylegesen az eljárásbeli lakásban tartózkodik-e.  

(A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot 

nem keletkeztet, és nem szüntet meg.) 

A kérelem kötelező tartalma: 

 a lakcímfiktiválást kérelmező (kezdeményező) adatai (név, születési név, születési hely, év, 

hó, nap, anyja neve, bejelentett lakcíme, posta címe), a fiktiválással érintett ingatlan pontos 

címe, helyrajzi száma 

 a fiktiválandó (kijelentendő) személy adatai (név, születési név, születési hely, év, hó, nap, 

anyja neve, bejelentett lakcíme, a kérelmező által ismert tartózkodási helye), mikor hagyta el 

az ingatlant? egyéb okok 

 tanúk nyilatkozata arról, hogy a fiktiválandó személy nem él a fiktiválással érintett 
ingatlanban 
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Az eljárás megindítása: 

 személyesen a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben 

 postai úton 

 elektronikusan a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal hivatali kapuján 

o SMIHALYPH 

Á KRID 752487397 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentum letölthető honlapunkról. 

www.sarszentmihaly.hu 

Hivatal/Nyomtatványok/Egyéb/Lakcímfiktiválás 
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