Nagy Renáta
Tisztelt Hölgyem!
Az adott címen bejelentett lakcímmel rendelkező polgárok adatait tartalmazó igazolással kapcsolatos kérdésére
az alábbiakról tájékoztatom.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:
Nytv.) végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 46/A. §-a alapján a polgár
kérelmére a személyiadat– és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatairól – köztük a lakcímjelentő lapon
szereplő adatairól (aláírásáról), illetőleg a tulajdonában/bérleményében lévő ingatlanban érvényes
bejelentett lakcímmel rendelkező polgár(ok)ról - a nyilvántartásból tájékoztatást, kivonatot vagy
másolatot kell adni.
Az Nytv. 26. § (4) bekezdése szerint a lakcímbejelentéshez a szállásadó a hozzájárulása szükséges. A Vhr. 33.
§ (1) bekezdése szerint a lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében szállásadó a
magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője; az általa bérelt lakásra nézve a bérlő
(bérlőtárs, társbérlő).
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa vagy a Vhr. 33.§-a szerint szállásadónak minősülő polgár azt kéri igazolni,
hogy hányan rendelkeznek bejelentett lakcímmel egy adott ingatlanban, az adott ingatlanban bejelentett
lakcímmel rendelkező személyek nevéről, számáról kaphat tájékoztatást.
Amennyiben nem a tulajdonos/szállásadó nyújtja be a fenti kérelmet, akkor a kérelmezőnek rendelkeznie kell a
tulajdonos vagy a szállásadó meghatalmazásával, s csak ennek birtokában kaphat az adott címen bejelentett
személyek számáról, nevéről adatot. Adott időpontban az ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező
személyek adatai esetén további feltétel, hogy a megadott időpontban a meghatalmazó a jogszabály
alapján szállásadónak minősüljön.
Amennyiben a természetes személyazonosító adatok (pl. születési idő adat) közlését is kéri, úgy az adott
ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező polgárok mindegyikétől rendelkeznie kell meghatalmazással.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdése alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy –
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken
alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Az adatok igazolását tájékoztatás (saját nyilvántartott adatról) vagy hatósági bizonyítvány formájában– az
adatbiztonsági követelmények és az okirati elv érvényesülésének biztosítása érdekében - személyesen vagy
meghatalmazott képviselő útján szóban, írásban elsősorban a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási
hivataltól vagy postai úton, illetőleg telefax útján Hivatalunknál (Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35., +36/1 455-67-79) terjesztheti elő,
továbbá benyújthatja személyesen vagy meghatalmazott útján Hivatalunk Személyes Ügyfélszolgálati
Főosztályánál (melynek címe: 1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.). Ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 8
órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig van.
Tájékoztatom továbbá, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 29 § (1) bekezdése értelmében a hatósági
bizonyítvány kiállítása 3000 Forint illeték alá esik, a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint
értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet 2. §
(4) bekezdése értelmében nem kell díjat fizetni, ha a nyilvántartás szerve az adatigénylőt saját vagy korábbi
adatairól bármilyen formában tájékoztatja.
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