
  

 

 

 

KÉRELEM 

lakcímrendezési ügyben 

 

1. A lakcímrendezést kezdeményező adatai: 

 

A lakcímrendezést 

kezdeményező neve: 
 

Születési helye, ideje:  

Lakcíme:  

Telefonszáma:   

E-mail címe:   

A kérelemmel 

érintett 

ingatlan címe: 

2360 Gyál 
Közterület neve: 

Közterület 

típusa: 
Házszám: 

   

Helyrajzi 

szám: 
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

     

A kérelemmel érintett ingatlannal kapcsolatos 

jogviszonya: 

− bérlő  

− tulajdonos 

− haszonélvező 

 

 

 

2. A lakcímrendezéssel érintett adatai: 

 

Neve: 

 

Születési neve: 

 

Születési helye: 

 

Születési ideje: 

(év/hó/nap): 

 

Anyja neve: 

 

Ismert 

tartózkodási 

helye: 

Irányítószám: Település: Közterület neve: 
Közterület 

típusa: 
Házszám: 

     

Helyrajzi 

szám: 
Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

     

 

 

 

 

 

 



 

3. Nyilatkozat (* megfelelő szöveg aláhúzandó) 

 

Alulírott - __________________________________________________________ - lakcímrendezést 

kezdeményező - büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

 

- a lakcímrendezéssel érintett személy a kérelemmel érintett ingatlanban soha nem lakott *, 

 

vagy 

 

- a lakcímrendezéssel érintett személy korábban a kérelemmel érintett ingatlanban lakott *, 

 

azt azonban _______________________________  (év, hónap nap) a visszatérés szándéka nélkül elhagyta. 

 

 

A kérelem rövid indokolása: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Tudomásul veszem, hogy nem lehet lakcímrendezési eljárást kezdeményeznem, ha a polgár 

- a lakásban ténylegesen bent lakik, 

- 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. 

 

Kijelentem, hogy személyes adataim kezeléséről tájékoztatásban részesültem, a vonatkozó Adatkezelési 

tájékoztatót megismertem és megértettem, annak tartalmát elfogadom. Hozzájárulok a kérelemben szereplő 

adatoknak a lakcímrendezési eljárással kapcsolatban történő felhasználásához.  

 

Dátum, _______________________ 

 

________________________ 

aláírás 

 

 

Alulírott tanúk kijelentjük és aláírásunkkal igazoljuk, hogy a lakcímrendezési kérelemben leírtak a valóságnak 

megfelelnek, teljesítését kizáró ok nem áll fenn: 

 

  

név: ________________________________ név: ________________________________ 

születési név: _________________________ születési név: _________________________ 

anyja neve: ___________________________ anyja neve: ___________________________ 

lakcíme: _____________________________ lakcíme: _____________________________ 

szig száma: ___________________________ szig száma: ___________________________ 
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