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Lakcím rendezési – fiktiválás – kérelem 
 

Alulírott      (név),          

(község/város)      (út, utca)       (szám) alatti lakos  

kérem, hogy a Tulajdonomat képező ingatlanomba, lakásomba, 

  lakóhellyel   /    tartózkodási hellyel  

rendelkező  

       ( név) 

       (an yja neve) 

       (születési hely, idő) 

             

feltételezett tartózkodási helyen  lévő polgár  lakóhelyét  /    tartózkodási helyét  a 
lakcímnyilvántartásban "fiktív" jelzéssel szüntessék meg. 

 

lndoklásul előadom, hogy        (név) ténylegesen nem  

lakik a megjelölt lakáscímen, mert          

             

 

 

A lakáshoz fűződő jogosultságomat 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal , vagy 30 napnál 
nem régebbi adás-vételi szerződés bemutatásával igazolom. 

 

Alulírott tanúk kijelentjük és aláírásunkkal igazoljuk, hogy a lakcímrendezési kérelemben 
leírtak a valóságnak meg felelnek, teljesítését kizáró ok nem áll fenn. 

 

Tanúk: 

 

1./        2./        

aláírás         aláírás 

Név:       Név:      

Lakcím:      Lakcím:      

Szig.szám:        Szig.szám:        
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Tudomásul veszem, hogy nem lehet lakcím rendezési eljárást kezdeményeznem, ha a polgár 

- a lakásban tény legesen bent l akik, 

- szabadságvesztés büntetését tölti, 

- 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. 

 

Továbbá  azt,  hogy a  lakcímrendezési  eljárás  a  fenti  lakással   fennálló  egyéb  
jogviszonyból keletkezett jogosultságot, illetve kötelezettséget nem hoz létre és nem szüntet 
meg. 

 

Abasár,     év    hó     nap 

 

      

kérelmező 

 

 

Tájékoztató: 

 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról  szóló 1992. évi  
LXIII. törvén y  3. §.  (6.)  bekezdése értelmében  az érintettek kérelmére indult eljárásban  a 
szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell. 
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