ST4 melléklet

Segédanyag a lakcímkártya intézéséhez segítőknek
A személyi azonosító számot is tartalmazó személyi igazolványt a lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal együtt állítják ki. Ezt szokták lakcímigazolványnak vagy lakcímkártyának
nevezni (amelynek hátoldalán megtalálható a személyi azonosító is). A személyi azonosító
szám nem azonos a korábbi személyi számmal .
A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul, és a kérelmet az
ügyfél elektronikus úton is előterjesztheti .
Mikor adják ki külön kérés nélkül a lakcímkártyát?
A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha
1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát cserélik
le, és még nincs lakcímkártyája;
2. arra a személyi azonosító kiadásával vagy módosításával, továbbá a honosított polgár
nyilvántartásával összefüggő eljárásban vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos
eljárásban került sor;
3. tévesen jegyezték be az adatokat, és ezt helyesbítik, vagy gyártmányhibás az
igazolvány;
4. ha egy magyar állampolgár külföldön szeretne letelepedni, és kéri adatainak a
nyilvántartásban való további kezelését .
Mikor kell kérni a lakcímkártya kiadását?
1. ha lakcíme szerinti település neve, postai irányítószáma, a lakás címeként bejelentett
közterület neve vagy jellege, illetőleg a ház száma megváltozott (címváltozás),
2. ha a személyi azonosítót nem érintő személyi adatok (névadatai, anyja neve)
megváltoztak,
3. ha költözés miatt megváltozik a lakcímünk,
4. ha az igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült vagy megrongálódott .
Hová forduljunk, ha lakcímkártyánk megrongálódott, megsemmisült, elveszett,
ellopták?
A lakcímkártyát a lakóhely, vagy tartózkodási helye szerint illetékes körzetközponti
(fővárosban kerületi) jegyző vezette okmányirodában, vagy a lakóhelytől függetlenül a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Központi
Okmányirodájában lehet kérni. A külföldön élő magyar állampolgároknak a Központi
Okmányirodát kell felkeresniük.
Mennyibe kerül az igazolvány kiadása?
1. 500 forint illetéket kell fizetni, ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakcímet
nem érintő adatváltozás miatt indult;
2. 1000 forint illetéket kell fizetni, ha elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott .
Ingyenes:

1. a lakcímkártya kiadása, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása vagy
lakcímváltozás miatt kerül sor ;
2. az okmány cseréje, ha gyártáshibás, vagy tévesen jegyezték be adatainkat;
3. a személyi azonosító képzése – ideértve a személyi azonosító megváltozását
eredményező adatváltozást is – miatt kiállított hatósági igazolvány;
4. a lakcímet igazoló hatósági igazolvány cseréjére irányuló eljárás, amennyiben arra a
helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása
miatt kerül sor .
Az igazolvány érvényessége
Az igazolvány érvényét veszti, ha
1. a bejegyzett adatok megváltoztak;
2. megrongálódott, elveszett, eltulajdonították;
3. hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen
vagy fiktív jelzéssel szerepel, illetőleg azt nem a kiállítására jogosult szerv állította ki;
4. megszűnt a hatósági igazolványra való jogosultság;
5. a tulajdonosa meghalt .
Ha az igazolvány érvényét veszti, a polgárnak, vagy az elhunyt hozzátartozójának nyolc
napon belül le kell adnia a kiadó hatóságnál .
Megszűnik a hatósági igazolványra való jogosultság, ha
1. a magyar állampolgár a Magyar Köztársaság területét külföldön történő végleges
letelepedés szándékával hagyja el, és nem kéri, hogy adatai a nyilvántartásban
továbbra is – külföldön élő magyar állampolgárként – szerepeljenek;
2. a letelepedett jogállású polgár letelepedési engedélyét, ideiglenes letelepedési
engedélyét, nemzeti letelepedési engedélyét, illetve EK letelepedési engedélyét az
idegenrendészeti hatóság visszavonta;
3. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy tartózkodási joga
megszűnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott;
4. a menekült jogállású személy menekültkénti elismeréséről rendelkező határozatot
visszavonták;
5. ha a külföldön élő magyar állampolgár kéri adatainak a nyilvántartásból való törlését,
6. továbbá magyar állampolgárságról történő lemondás esetén .
Kell-e lakcímigazolványt kérnie annak, akinek 2000. január 1-je előtt kiadott hatósági
igazolványa van?
A személyi azonosító hatósági igazolványnak minősül a 2000. január 1-je előtt kiadott
1. személyi számot tartalmazó személyi lap,
2. a személyi számot nem tartalmazó személyi lap, és a személyi számról kiadott
igazolás együtt, továbbá
3. a személyazonosító jelről kiadott hatósági bizonyítvány .
Ha valakinek van ilyen okmánya, annak nem kell csak azért lakcímkártyát kérnie, hogy a
személyi azonosítóját igazolni tudja.

