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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

Szám: 10—21/10/A/1984.

A LAKCÍM BEJELENTÉSÉRŐL 
ÉS NYILVÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

6/1983. (XI. 20.) BM SZÁMÚ RENDELET 
ÉS A VÉGREHAJTÁSÁRA KIADOTT 

10/ 1984. BM SZÁMÚ UTASÍTÁS 
egységes szerkezetbe foglalt szövege

[A vastagbetűs szedés a 6/1983. (XI. 20.) BM számú rendelet (R.), a vé
konybetűs szedés pedig a 10/1984. BM számú utasítás (Vu.) szövege.]

A LAKCÍMBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárás szabályai

R .  1 .  §

(1) A Magyar Népköztársaság területén állandó jelleggel tar
tózkodó magyar állampolgár és letelepedett külföldi (a továb
biakban: állampolgár) köteles a lakóhelyére történő beköltözés
kor, illetőleg a kiköltözéskor a lakcímét vagy annak megválto
zását a lakóhely szerint illetékes helyi tanács végrehajtó bizott
ságának népességnyilvántartási feladatot ellátó szakigazgatási 
szervénél (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) nyilvántartás 
céljából bejelenteni.

(2) A 20. és a 21. §-ban szabályozott esetekben a lakcímbe
jelentést a rendőrségen kell teljesíteni.

Vu. 1. A lakcím bejelentési kötelezettség abban az esetben is 
fennáll, ha a lakáshasználat jogszerűsége tekintetében bírói vagy 
államigazgatási eljárás van folyam atban.
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A vitás lakcím bejelentési ügyek eldöntésénél figyelembe 
kell venni, hogy az új lakcím, illetőleg a változás bejelentését 
meg kell előznie a tényleges be- vagy kiköltözésnek.

A Vu. 32., 33., 35—38. és 60. pontban m eghatározott esetek
ben a lakcím vagy annak megszűnése bejelentésével kapcsolat
ban a rendőrség jár el.

R. 2. §

(1) A lakcímbejelentési kötelezettség teljesítése szempont
jából lakóhelynek kell tekinteni minden olyan helyiséget, ame
lyet az állampolgár állandó vagy ideiglenes jelleggel lakásként 
használ és a helyiség utcanévvel, házszámmal, ennek hiányában 
helyrajzi számmal, illetőleg ismert elnevezéssel megjelölhető.

(2) Az állami gondozott kiskorú állandó lakóhelye — a kis
korú életkorára való tekintet nélkül — a gyámhatósági határo
zatban megállapított lakóhely.

R. 3. §

(1) Az állandó lakcím bejelentésének kötelezettsége alá esik 
az a 2. §-ban meghatározott helyiség, amelyben az állampolgár 
tartósan lakik, vagy amelybe az ideiglenes lakóhelyéről rendsze
resen, illetőleg az átmeneti jellegű távollétének megszűnése után 
véglegesen visszatér.

(2) Az állandó lakcímet vagy annak megváltozását a lakó
helyre történő beköltözéskor, de legkésőbb az ezt követő negy
vennyolc órán belül kell bejelenteni.

Vu. 2. Az állami gondozott kiskorú állandó lakcímének vál
tozása akkor esik bejelentési kötelezettség alá, ha részére a 
gyámhatóság új lakóhelyet állapít meg.

Vu. 3. A külföldről hazatelepülő m agyar állampolgár első 
lakcím bejelentését a rendőri nyilvántartás szám ára az ideigle
nes személyi igazolvány kiadása alkalmával a személyi igazol
vány adatlapon, az Állami N épességnyilvántartó Hivatal (a to
vábbiakban: ÁNH) nyilvántartása számára pedig az összeírás al
kalmával teljesíti (ebben az esetben jelentőlapot nem kell kitöl
teni).

— 2 —
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Vu. 4. A letelepedett külföldi első lakcím bejelentését a rend
őri nyilvántartás számára a letelepedési engedély kiadásakor, az 
ÁNH nyilvántartása számára pedig az összeírás alkalmával tel
jesíti (ebben az esetben jelentőlapot nem kell kitölteni). Az ezt 
követő lakcímváltozások bejelentésére — ideértve a külföldről 
hazatelepülő m agyar állampolgárokét is — az általános szabá
lyok az irányadók.

R. 4. §

(1) Az ideiglenes lakcím bejelentésének kötelezettsége alá 
esik a 2. §-ban meghatározott olyan helyiség, ahol az állampol
gár — az állandó lakóhelyének fenntartása mellett — munka
végzés, tanulás, üdülés, gyógykezelés, átmeneti jellegű elköltö
zés, látogatás vagy egyéb ok miatt harminc napnál tovább tar
tózkodik.

(2) Az ideiglenes lakcímet a lakóhelyre történő beköltözést 
követő harminc napon belül, a lakcím megszűnését a kiköltözés
kor, de legkésőbb az ezt követő negyvennyolc órán belül kell 
bejelenteni.

(3) Ha a tizennégy éven aluli gyermek ideiglenes lakóhelyén 
törvényes képviselője nélkül tartózkodik, őt a szállásadó három 
hónapon túli tartózkodás esetén köteles bejelenteni.

(4) Egyidőben csak egy ideiglenes lakcím tartható fenn.

(5) Ideiglenes lakcímet csak állandó lakóhely fennállása ese
tén lehet bejelenteni. A szakigazgatási szerv kivételesen (ha az 
utolsó állandó lakcím megszűnt, vagy az állandó lakóhelyet ál
lamigazgatási szerv vagy a bíróság megszüntette) ideiglenes lak
cím bejelentést állandó lakóhely hiányában is elfogadhat.

Vu. 5. Az állami gondozott, intézeti elhelyezett, illetőleg 
nevelőotthonba a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságá
nak m űvelődésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve által 
beutalt gyerm ek esetében a nevelőotthont, nevelőintézetet, illet
ve egyéb bentlakásos intézm ényt, továbbá a nevelőszülőnél élő 
állami gondozott, intézeti elhelyezett gyerm ek esetében a neve
lőszülő lakóhelyét — a gyámhatóság eltérő rendelkezése hiányá
ban — a kiskorú ideiglenes lakóhelyének kell tekinteni.

— 3 —
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A LAKCÍMVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

R. 5. §

(1) Az új lakóhely szerint illetékes szakigazgatási szervnél 
kell bejelenteni:

a) az állandó lakóhely megváltozását (keletkezését),
b) az ideiglenes lakóhelyet,
c) az ideiglenes lakóhely megváltozását.

Vu. 6. Az ÁNH Ügyfélszolgálati és Közérdekű Bejelentések 
Irodája a lakcímváltozás bejelentését az egész ország területére 
kiterjedően jogosult intézni.

(2) Ha az ideiglenes lakóhely úgy szűnik meg, hogy újabb 
nem keletkezik, az ideiglenes lakcím megszűnését mind az ál
landó, mind az ideiglenes lakóhely szerint illetékes szakigazgatá
si szervnél be lehet jelenteni.

R. 6. §

(1) A lakcímet és megváltozását személyesen kell bejelen
teni, kivéve ha a bejelentésre kötelezettet testi fogyatékossága 
vagy betegsége a megjelenésben akadályozza.

Vu. 7. A munkásszálláson, építkezés felvonulási lakóépüle
tében lakó állampolgár lakcímének vagy a lakcíme megváltozá
sának bejelentését a vezető vagy a m egbízottja is elvégezheti.

(2) Ha a lakcímnek vagy megváltozásának bejelentése a csa
lád több tagját érinti, a bejelentést valamennyi családtagra vo
natkozóan az egyik bejelentésre kötelezett családtag is teljesít
heti.

(3) A tizennégy éven aluli gyermek és a cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett (a továbbiakban: cselekvőkép
telen) állampolgár lakcímét, valamint annak megváltozását a 
törvényes képviselő jelenti be.

Vu. 8. A cselekvőképtelenség m iatt gondnokság alatt álló 
állampolgár lakcímváltozásáról szóló bejelentést el kell fogadni 
a gondnok lakóhelye szerint illetékes szakigazgatási szervnél is.
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A gondnok köteles az R. 8. §-ában m eghatározott jelentőla
pot kitölteni és aláírni. A jelentőlap bal felső részére rá  kell ve
zetni a "gondnokság alatt álló személy" szöveget, hátoldalára a 
gondnok családi és utónevét, személyi számát, személyi igazol
ványának sorozatát és számát, lakcím ét és a vonatkozó bírósági 
határozat számát.

A lakcímváltozásnak a személyi lapra történő bejegyzése 
u tán a jelentőlapot meg kell küldeni a gondnokság a la tt álló ál
lampolgár lakóhelye szerint illetékes szakigazgatási szervnek. A 
„Tanács tölti k i” rovatokat üresen kell hagyni.

(4) Ha a tizennégy éven aluli gyermeknek, illetőleg a cselek
vőképtelen állampolgárnak átmenetileg nincs törvényes képvi
selője, a lakcímét és annak megváltozását a gondozó hozzátarto
zó vagy a szállásadó köteles bejelenteni.

(5) Az állami gondozott kiskorú lakcíme megváltozásának 
bejelentéséről — a kiskorú életkorára való tekintet nélkül — az 
illetékes intézeti gyám, illetőleg az elhelyezésére szolgáló bent
lakásos intézmény igazgatója gondoskodik. Ezt a rendelkezést az 
intézetben élő — nagykorú — volt állami gondozott tekintetében 
is alkalmazni kell.

Vu. 9. A jelentőlapon (személyi igazolványhoz rendszeresí
te tt adatlapon) az intézeti gyám, illetve a bentlakásos intézmény 
igazgatójának vagy m egbízottjának szállásadókénti aláírása és 
bélyegzője m ind az állandó, m ind az ideiglenes lakcím et igazolja 
és pótolja az R. 2. § (2) bekezdésében em lített gyámhatósági ha
tározat bem utatását is. Az így aláírt és lebélyegzett jelentőlap 
alapján kell az állandó lakcímváltozást bejelenteni akkor is, ha 
az más helységben történt, a jelentőlapot pedig az illetékes szak- 
igazgatási szervnek kell megküldeni. Ez utóbbi esetben a „Ta
nács tölti k i” rovatokat üresen kell hagyni. A szállásadó aláírását 
és bélyegzőjét a jelentőlap bal felső részén kell elhelyezni.

(6) Az újszülött első lakcímének bejelentését a születést be
jegyző anyakönyvvezető teljesíti.

Vu. 10. Az anyakönyvvezető az R. 6. § (6) bekezdése szerinti 
kötelezettségének a népességnyilvántartás, a népmozgalmi sta
tisztika és az anyakönyvezés egységes adatgyűjtési rendszerében 
az "Élveszületési lap" kitöltésével tesz eleget. Jelentőlapot ki
tölteni nem kell.

— 5 —
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R. 7. §

Ha a lakcímnek és megváltozásának bejelentése nem történt 
meg, vagy nem a tényleges helyzetnek megfelelően történt, az il
letékes szakigazgatási szerv a mulasztót a tényleges állapotnak 
megfelelő bejelentés teljesítésére határidő megjelölésével köte
lezi.

Vu. 11. A szakigazgatási szerv a lakcímváltozás (a lakcím 
keletkezés vagy megszűnés) bejelentésére — ha az nem történ t 
meg vagy nem felel meg a tényleges állapotnak — a következők 
figyelem bevételével kérelem re vagy hivatalból intézkedik:

a) a lakcímváltozás bejegyzésének elrendelésére csak abban 
az esetben kerülhet sor, ha az állampolgár a lakásba beköltözött, 
illetve onnan elköltözött és nem  te tt eleget a lakcímváltozás be
jelentésével kapcsolatos kötelezettségének.

Nem lehet a lakásban bent lakó állam polgárt sem kérelem 
re, sem hivatalból a lakcím megszűnésének bejelentésére köte
lezni;

b) az átm eneti jelleggel külföldön tartózkodó, a sor- vagy 
tartalékos katonai szolgálatot teljesítő és a gyógyintézeti kezelés 
alatt álló állampolgár esetében a lakcím m egszüntetése céljából 
az eljárást lefolytatni nem lehet, kivéve azokat az eseteket, ha 
az érin tett állampolgárnak vagy családjának új lakóhelyet biz
tosítottak és az új lakóhelyre való beköltözés m egtörtént;

c) a bírósági ítélettel, vagy rendőrhatósági határozattal la
kóhelyéről kitilto tt állampolgár lakcímének m egszüntetése ese
tén — az illetékes rendőrkapitányság megkeresése alapján — a 
lakóhely szerint illetékes szakigazgatási szerv já r el az R. 7. 
§-ában foglaltak alkalmazásával;

d) szabadságvesztés büntetését töltő állam polgárral szemben 
csak akkor lehet lakcímváltozással kapcsolatos eljárást lefoly
tatni. ha a bíróság ítéletben kötelezte a lakóhely elhagyására;

e) ha ism eretlen helyen tartózkodó állampolgár lakcímének 
m egszüntetését kérik, a szakigazgatási szerv a fennálló lakcím 
szerint illetékes rendőrkapitányságtól kérheti az állampolgár 
felkutatását. A rendőrkapitányság vizsgálja, hogy a keresett ál
lampolgár nincs-e börtönben, előzetes letartóztatásban vagy nem 
tartózkodik-e külföldön. Ennek t ényéről — illetőleg arról is, 
hogy az állampolgár holléte nem állapítható meg — a szakigaz
gatási szervet a megkeresést követő 8 napon belül értesíteni kell.

— 6 —
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Ha a felkutatás nem vezetett eredm ényre, a szakigazgatási 
szerv az állampolgár lakcímét hivatalból érvényteleníti. Erről a 
határozat egy példányának m egküldésével vidéki lakcím eseté
ben az illetékes rendőrkapitányságot és a BM Lakcím- és Köz
lekedési N yilvántartó Osztályát (a továbbiakban: LKO), buda
pesti lakcím esetében csak az LKO-t, az ÁNH-t pedig a kitöl
tö tt jelentőlappal kell értesíteni. A jelentőlap bal felső részére 
az " ism eretlen helyen tartózkodik, lakcíme érvénytelenítve" szö
veget kell feljegyezni;

f) a szakigazgatási szerv az 1981. évi I. tv. (a továbbiakban: 
tv.) rendelkezései szerint jár el, a mulasztó felet határozattal a 
lakcímváltozás bejelentésére kötelezi. A tv. 82. § (1) bekezdé
sének c) pontjában foglalt szabályt kell alkalmazni, ha a kötele
zett a határozat rendelkező részében foglaltakat nem  hajtja  
végre;

g) a letelepedett külföldi lakcímügyében hozott határozat 
egy példányát meg kell küldeni az illetékes megyei (budapesti) 
rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályának.

Vu. 12. Állami gondozott, intézeti elhelyezett kiskorú eseté
ben az eljárást lefolytatni a gyámhatóság, illetőleg az intézeti 
gyám megkeresésére lehet.

R. 8. §

A lakcímnek és megváltozásának bejelentéséhez a mellék
letben közzétett JELENTŐLAP-ot kell felhasználni.

R. 9. §

(1) A lakcímnek és megváltozásának bejelentésekor a je
lentőlapot a személyi igazolvány, a tizennégy éven aluli gyermek 
és a cselekvőképtelen állampolgár esetében a személyi lap ada
taival megegyezően kell kiállítani.

Vu. 13. Az R. 8. §-ában m eghatározott jelentőlapot a beje
lentés teljesítésére kötelezett állampolgár tölti ki és írja  alá.

Vu. 14. Két jelentőlapot kell kitölteni abban az esetben, ha 
az állandó és ideiglenes lakcím egyidőben változik.

Vu. 15. Személyi szám hiányában lakcím bejelentést csak 
ideiglenes személyi igazolvánnyal lehet elfogadni. Ebben az eset-

— 7 —
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ben a jelentőlap személyi szám rovatába csak a születési időt kell 
bejegyezni.

(2) A jelentőlapot alá kell íratni a szállásadóval.

Vu. 16. A szállásadó aláírásának hiányában — kivéve az 
R. 9. § (3) bekezdésében és a 21. §-ában foglalt eseteket — vizs
gálni kell a hiány okát.

A lakcímváltozás bejelentésének elfogadása vagy elutasítá
sa tárgyában — figyelemmel a Vu. 1. pontjának első és második 
bekezdésében és a 11. pontjában foglaltakra — első fokon az 
illetékes szakigazgatási szerv határoz.

(3) A tulajdonosnak, a bérlőnek, valamint a bíróság vagy 
államigazgatási szerv határozata alapján lakóhelyet változtató
nak a jelentőlapján szállásadói aláírásra nincs szükség.

Vu. 17. A bírósági vagy államigazgatási szerv határozata 
alapján be- vagy kiköltöző esetében a jelentőlap hátoldalának 
alsó részére rá kell vezetni a határozat szám át és a határozatot 
hozó szerv elnevezését.

R. 10. §

(1) A lakcímnek és megváltozásának bejelentése alkalmával 
be kell nyújtani a jelentőlapot és a személyi igazolványt, tizen
négy éven aluli gyermek, valamint a cselekvőképtelen állampol
gár esetében a személyi lapot.

Vu. 18. A lakcímváltozás bejelentésekor a személyi igazol
vány "különleges bejegyzések" részénél ellenőrizni kell, hogy a 
bejelentésre kötelezett nincs-e rendőrhatósági felügyelet vagy 
kitiltás hatálya alatt.

Vu. 19. A rendőrhatósági felügyelet a la tt álló vagy a hely
hez kötött kitilto tt lakcíme m egváltozásának bejelentéséhez — 
am ennyiben más városba, községbe, fővárosi kerületbe kíván 
költözni — az illetékes rendőrkapitányság előzetes írásbeli enge
délye szükséges.

Az engedélyre rá kell vezetni a pontos lakcím et és a beje
lentés dátum át, m ajd azt vissza kell küldeni a kiállító rendőrka
pitányságnak.

— 8 —

ÁBTL - 4.2 -1 0  - 21/10/A/1984 /10



A kitilto ttnak a tilto tt terü letre  történő lakcím bejelentését 
el kell utasítani és engedély nélküli visszatéréséről a k itiltást el
rendelő rendőrkapitányságot értesíteni kell, mellékelve az állam 
polgár által kitöltött jelentőlapot.

(2) A szakigazgatási szerv a lakcímet és annak megváltozá
sát a jelentőlap alapján a személyi igazolványba, illetőleg a sze
mélyi lapra bejegyzi.

Vu. 20. A lakcímváltozás bejegyzését a személyi igazolvány, 
a 14 éven aluliaknál és a cselekvőképességet kizáró gondnokság 
alá helyezetteknél a személyi lap és a jelentőlap adatainak el
lenőrzése és összehasonlítása u tán  kell végrehajtani. A kérelem 
re vagy hivatalból végrehajto tt bejelentés esetén a személyi iga
zolvány lakcím vagy a lakcím megszűnéséről szóló rovatába be 
kell jegyezni a "hivatalból" szöveget. A bejegyzést a szakigazga
tási szerv ügyintézője aláírja és ellátja a rendszeresített bélyeg
zővel.

Vu. 21. Az ügyintézőnek a jelentőlapot érkeztetési dátum 
bélyegzővel kell — a jelentőlap alsó részén — ellátnia (a bélyeg
ző lenyom at rovatokat nem takarhat). Az ennek megfelelő idő
pontot kell a személyi igazolványba, illetve a személyi lapra is 
bejegyezni.

Vu. 22. A jelentőlappal a következők szerint kell eljárni:
a) az állampolgároktól á tve tt — illetve a rendeletben és az 

utasításban külön megjelölt esetekben a rendőrkapitányságok és 
a néphadsereg katonai szervezetei által m egküldött — jelentő
lapokkal kapcsolatos feladatokat a szakigazgatási szerv, a részé
re az ÁNH által előírt külön szabályok szerint végrehajtja, majd 
a jelentőlapokat 24 órán belül az ÁNH-nak terjeszti fel;

b) az ÁNH a 14 éven felüli, illetőleg személyi igazolvánnyal 
rendelkező m agyar állampolgár lakcímének keletkezéséről, meg
változásáról vagy megszűnéséről mind az új, mind a régi lakó
hely szerint illetékes rendőrkapitányság (kivéve a budapesti ke
rületi rendőrkapitányságokat) részére — nyilvántartási anyagul 
is szolgáló — gépi értesítő karton t készít, illetve küld meg, a je
lentőlapot pedig az LKO-nak továbbítja;

c) az ÁNH a letelepedett külföldiek lakcímváltozásáról — 
korra való tek in tet nélkül — gépi értesítő kartont küld a BM 
ORFK Külföldieket Ellenőrző Osztály és az illetékes m egyei (bu
dapesti) rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai ré
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szére. A jelentőlapot állandó lakcímváltozás esetén az új állan
dó, ideiglenes lakcímváltozás esetén az állandó lakóhely szerint 
illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság igazgatásren
dészeti osztályának küldi meg.

(3) Ahol helyi lakónyilvántartást vezetnek, a lakcím válto
zását a lakónyilvántartókönyv vezetőjének is be kell jelenteni.

Vu. 23. A többlakásos lakóépületekben (a 6 lakásosnál n a 
gyobb bérház, szövetkezeti, OTP és társasház) lakótelepeken a 
még meglevő lakónyilvántartó könyveket a további intézkedé
sig vezetni kell.

Vu. 24. A helyi lakónyilvántartó (házfelügyelő, gondnok) a 
lakcímváltozásokat köteles a nyilvántartó  könyvbe bevezetni.

Vu. 25. A helyi lakónyilvántartást a tanácsi szervek és a 
rendőrség ellenőrizheti.

A SZÁLLÁSADÓ KÖTELESSÉGEI

R. 11. §

(1) A lakcímnek és megváltozásának bejelentése szempont
jából szállásadója:

a) a személyi tulajdonban levő lakóépület tulajdonosa, ha
szonélvezője az általa lakott lakásrészbe befogadott állampolgár
nak,

b) a bérlő (társbérlő) az általa bérelt lakásba (lakásrészbe) 
befogadott állampolgárnak,

c) a munkáltató szerv vezetője a munkásszállásra, építkezés 
felvonulási lakóépületébe vagy a szerv zárt területén belül szol
gálati lakásba befogadott állampolgárnak,

d) a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, 
üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, sátortábor, 
panzió), továbbá jogi személy által fenntartott egyéb szálláshely 
(üdülő, vendégház stb.) vezetője, gondnoka, szállásadója a keze
lésében, illetőleg a tulajdonában vagy bérleményében álló szál
láshelyre befogadott állampolgárnak, az ott lakó alkalmazottnak 
és hozzátartozóinak,
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e) a csecsemőotthon, szociális otthon, továbbá más egészség- 
ügyi intézmény, diákotthon, tanulóotthon, kollégium, gyermek- 
és ifjúságvédő intézet, nevelőotthon, nevelőintézet vagy egyéb 
bentlakásos intézmény (a továbbiakban: intézmény) vezetője 
(gondnoka) a kezelése alatt álló szálláshelyre vagy lakóhelyre be
fogadott állampolgárnak, az ott lakó alkalmazottnak és hozzátar
tozóinak.

(2) Az (1) bekezdés c)—e) pontjában meghatározott szervek 
vezetői más személyt is megbízhatnak a szállásadói teendők el
látásával.

R. 12. §

A szállásadó kötelessége:
a) az általa befogadott állampolgárt figyelmeztetni lakcím

bejelentési kötelezettségének teljesítésére, ellenőrizni annak 
megtörténtét,

b) a jelentőlapot a beköltözés megtörténtének igazolásaként 
aláírni,

c) a szakigazgatási szervet negyvennyolc órán belül értesí
teni, ha az általa befogadott állampolgár lakcímbejelentési köte
lezettségének felszólítás ellenére nem tett eleget.

A LAKCÍMVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 
MOZGÓSZÁLLÁSON

R. 13. §

(1) Mozgószálláson (mozgó lakókocsiban, hajón levő szállás
ba, kihelyezett idényszálláson) történt elszállásolást a 4. § (1) be
kezdésében meghatározott esetben, ideiglenes lakcímként be kell 
jelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szálláshelyen ideiglenes lak
címként a munkáltató telephelyét kell bejegyezni. A lakcímet a 
telephely szerint illetékes szakigazgatási szervnél kell bejelen
teni.
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(3) A mozgószálláson elszállásoltakról a telephelyen és a 
mozgószálláson külön-külön helyi lakónyilvántartást (nyilván
tartó könyvet) kell vezetni.

A KERESKEDELMI ÉS EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN, 
MUNKÁSSZÁLLÁSON ÉS ÉPÍTKEZÉS 

FELVONULÁSI LAKÓÉPÜLETÉBEN, v a l a m in t  
AZ INTÉZMÉNYEKBEN TARTÓZKODÓK 

NYILVÁNTARTÁSA

R. 14. §

(1) A 11. § (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában meghatá
rozott szálláshelyeken és intézményekben a vezető, a szállásadó 
vagy ezek megbízottja köteles az elszállásoltakról helyi nyilván
tartást (nyilvántartó könyvet) vezetni. Az állami gondozott kis
korú lakcímét a törzslapján kell nyilvántartani.

(2) A 13. és 14. §-okban meghatározott, előre nyomtatott sor
számmal ellátott nyilvántartó könyvbe — a személyi igazolvány, 
a tizennégy éven aluli gyermek és a cselekvőképtelen állampol
gár esetében a személyi lap alapján — be kell jegyezni az el
szállásolt családi és utónevét, születési helyét, személyi számát, 
személyi igazolványának sorozatát és számát, állandó lakcímét, 
valamint az ott-tartózkodás kezdő és végső időpontját.

Vu. 26. Az R. 11. § (1) bekezdésének d) pontjában m eghatá
rozott szálláshelyeken történő csoportos elszállásolás esetén a 
nyilvántartó  könyv adatainak megfelelő, aláírással és bélyegző
vel hitelesített névjegyzék is benyújtható.

Ilyen esetben a csoport vezetőjének adatait kell a nyilván
tartó  könyvbe bejegyezni — jelezve, hogy "csoporttal érke
zett" —, a névjegyzéket pedig a nyilvántartó  könyv m ellett kell 
őrizni.

Vu. 27. A hivatalos kiküldetésbe érkező BM dolgozók, ügyé
szek és bírók, valam int a néphadsereg tényleges állományú tag
jainak és polgári dolgozóinak elszállásolásakor — a m enetlevél 
alapján — a családi és utónevet, valam int a m enetlevél számát 
kell a nyilvántartó  könyvbe bejegyezni.
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Vu. 28. Az R. 11. § (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában, 
valam int az R. 13. § (3) bekezdésében m eghatározott szálláshe
lyeken és intézm ényekben a nyilvántartó  könyvek vezetésének 
ellenőrzése a területileg illetékes rendőrkapitányság feladata.

R. 15. §

A kereskedelmi és egyéb szálláshelyeken elszállásoltakra a 
4. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, az ideiglenes lak
címbejelentés szabályai is vonatkoznak.

R. 16. §

A 11. § (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott 
szálláshelyeken állandó vagy ideiglenes jelleggel lakó alkalma
zottakra és hozzátartozóikra a lakcímbejelentés általános szabá
lyai vonatkoznak.

ELJÁRÁS HELYSÉGNÉV, UTCANÉV, HÁZSZÁM 
VÁLTOZÁSA ÉS TERÜLET ÁTCSATOLÁSA ESETÉN

R. 17. §

Helységnév, utcanév, házszám változása és terület átcsato
lása miatt bejelentést nem kell teljesíteni, a lakcímváltozást az 
illetékes szakigazgatási szerv — hivatalból vagy kérelemre — 
bevezeti a személyi igazolványba.

Vu. 29. Az R. 17. §-ában előírt szabály alkalmazásánál a 
személyi igazolványba a lakcím megszűnés bejelentésére szol
gáló keltezési és aláírási rovatokba vízszintes vonalat kell húzni 
és a következő rovatba az új lakcím et az eredeti bejegyzés kel
tével kell bejegyezni. (Ebben az esetben jelentőlap benyújtására 
nincs szükség.)
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A FEGYVERES ERŐK, FEGYVERES TESTÜLETEK 
ÉS RENDÉSZETI SZERVEK TAGJAIRA. VALAMINT 

A HADKÖTELESEKRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK

R. 18. §

(1) A Magyar Néphadsereg hivatásos állományú tagja külön 
szabályok szerint, a fegyveres erők továbbszolgáló, sor- és tar
talékos katonai szolgálatot teljesítő tagja a jelen rendeletben fog
lalt szabályok szerint köteles az állandó vagy ideiglenes lakcí
mének megváltozását bejelenteni.

(2) Nem tartozik lakcímbejelentési kötelezettség alá a fegy
veres erők, fegyveres testületek és rendészeti szervek tagja tar
tózkodási helyének bentlakásos iskolára (tanfolyamra) vezény
lés miatti változása, valamint a sor- és tartalékos katonai szolgá
latot teljesítőknek a fegyveres erők és testületek által biztosított 
elhelyezése.

(3) A hadköteles a lakcímbejelentés teljesítésekor egyéb 
adatszolgáltatásra is kötelezhető.

Vu. 30. A néphadsereg hivatásos tagja az R. 8. §-ában m eg
jelölt jelentőlappal tesz eleget bejelentési kötelezettségének. A 
katonai szervezet megbízott tisztje a bejelentéssel és a jelentő
lappal kapcsolatos feladatokat a Vu. 32. pontjában foglaltaknak 
megfelelően teljesíti azzal a különbséggel, hogy a jelentőlapot 
— függetlenül attól, hogy a lakcím állandó vagy ideiglenes — 
24 órán belül az állandó lakóhely szerint illetékes szakigazgatási 
szervnek küldi meg.

Vu. 31. A laktanya területén  (épületében) szolgálati lakás
ban lakó állam polgárra és hozzátartozóira a lakcím bejelentés ál
talános szabályai vonatkoznak.
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A LAKCÍM BEJELENTÉSE A HATÁRSÁVBAN

R. 19. §

(1) A határsávban az új állandó lakcím bejelentéséhez az új 
állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság előzetes — 
a személyi igazolványba bevezetett — engedélye szükséges.

(2) Határsávban ideiglenes lakcímet a határsávban való 
ideiglenes tartózkodásra jogosító engedély alapján lehet bejelen
teni.

(3) Nincs szüksége az (1) bekezdésben foglalt engedélyre an
nak, aki az azonos megye határsávján belül

a) állandó vagy ideiglenes lakóhelyét megváltoztatja,

b) állandó lakóhellyel rendelkezik és ideiglenes lakóhelyre 
költözik.

(4) A határsávban annak részére, akinek határsávengedélye 
nincs — bár ilyennel rendelkeznie kellene —, szállást adni, ille
tőleg szállásadóként jelentőlapot aláírni nem szabad.

A LAKCÍMVÁLTOZÁS b e je l e n t é s e  
A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL 

VAGY CSERÉJÉVEL EGYIDŐSEN

R. 20. §

Ha a lakcímváltozás bejelentése a személyi igazolvány ér
vényesítésével vagy cseréjével egyidőben válik szükségessé, 
mindkét kötelezettségnek az új állandó lakóhely szerint illetékes 
rendőrkapitányságon kell eleget tenni.

Vu. 32. A személyi igazolvány érvényesítésével vagy cse
réjével egyidőben szükségessé váló lakcímváltozás bejelentése 
esetén az új állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság 
az állampolgártól á tve tt jelentőlap és a személyi igazolvány ada-
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tainak ellenőrzése, összehasonlítása és a Vu. 15— 19. pontjaiban 
foglaltak vizsgálata u tán a következők szerint jár el:

Az ügyintéző

a) a lakcímet, illetőleg annak m egváltozását az érvényesített, 
vagy az új személyi igazolványba bejegyzi (a személyi igazol
vány adatlapon az új lakcímet kell feltüntetni);

b) a jelentőlap alsó részén elhelyezi a lakcímváltozásnak a 
személyi igazolványba történő bejegyzése napjának megfelelő 
dátumbélyegzőt, a bal felső részén pedig az aláírását és a rend
őrkapitányság bélyegzőjét. A "Tanács tölti k i" rovatokat üresen 
kell hagyni. A bélyegzőlenyomatok rovatokat nem takarhatnak;

c) a jelentőlapot 24 órán belül az új állandó lakóhely szerint 
illetékes szakigazgatási szervnek küldi meg.

Vu. 33. Abban az esetben, ha a 14. életévét betöltő állam 
polgár első személyi igazolványának kiváltásakor ideiglenes la
kóhellyel m ár rendelkezik, erről is ki kell egy jelentőlapot töl
teni és a rendőrkapitányságon benyújtani. Az ügyintéző az ada
tok ellenőrzése után a Vu. 32. a) és b) pontjában foglaltak szerint 
jár el. A jelentőlap felső részén a „rendőrségi nyilvántartólap 
elkészítéséhez” szöveget kell feljegyezni. A jelentőlapot 24 órán 
belül a lakóhely szerint illetékes szakigazgatási szervnek kell 
megküldeni.

Vu. 34. A szakigazgatási szervek, az anyakönyvvezetők és 
a rendőrkapitányságok (a lakcím bejelentés intézésekor, az anya
könyvi változásoknak a személyi igazolványba történő bejegy
zésekor, a személyi igazolványok cseréje, érvényesítése, vala
m int egyéb eljárások során) kötelesek ellenőrizni, illetve figye
lemmel kísérni, hogy az állam polgár személyi igazolványába be
jegyzett ideiglenes lakcím fennáll-e. Ha az ideiglenes o tt-tartóz- 
kodás megszűnt, fel kell szólítani az állam polgárt bejelentési kö
telezettségének teljesítésére azzal, hogy ennek elm ulasztása sza
bálysértési eljárást von maga után.
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A LAKCÍMVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 
VÉGLEGESEN KÜLFÖLDRE TÁVOZÁS ESETÉN

R. 21. §

(1) A véglegesen külföldön letelepedő (kivándorló) magyar 
állampolgár a kiutazási engedély átvétele előtt a lakóhelye sze
rint illetékes rendőrkapitányságon, a személyi igazolvány le
adásával egyidőben köteles a saját és a vele együtt külföldre 
távozó kiskorú gyermeke állandó és ideiglenes lakcímének meg
szűnését bejelenteni.

(2) A letelepedett külföldi a Magyar Népköztársaság vég
leges elhagyása előtt az (1) bekezdésben foglaltaknak megfele
lően köteles a lakóhelye szerint illetékes megyei (budapesti) 
rendőr-főkapitányságon a lakcímének megszűnését bejelenteni.

Vu. 35. A véglegesen külföldön letelepedő (kivándorló) 
m agyar állampolgár kivándorlási engedélye vagy a külföldön 
élő m agyar állampolgárok részére rendszeresített útlevele, ille
tőleg a letelepedett külföldi útlevele alapján a rendőrkapitány
ság, illetve a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság a lakcím 
megszűnéséről szóló, az állampolgártól á tve tt jelentőlap felső ré 
szén feljegyzi a "véglegesen külföldre távozott" szöveget, vég
rehajtja  a Vu. 32. b) pontjában foglaltakat és a jelentőlapot 24 
órán. belül a lakóhely szerint illetékes szakigazgatási szervnek 
küldi meg.

(3) Az, akit a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátot
tak, de még a Magyar Népköztársaság területén tartózkodik, a 
személyi igazolvány leadásával egyidőben köteles az (1) bekez
désben foglaltaknak megfelelően eljárni, és a külföldiekre vonat
kozó szabályok szerint lakcímbejelentést teljesíteni.

Vu. 36. A m agyar állampolgárság kötelékéből elbocsátott 
esetében — aki még a M agyar Népköztársaság terü letén  tartóz
kodik — a rendőrkapitányság a Vu. 32. b) pontjában foglaltak 
szerint já r el azzal a különbséggel, hogy a lakcím megszűnéséről 
szóló az állampolgártól á tvett jelentőlap felső részére az "áp. 
köt. elbocsátva" szöveget jegyzi fel, m ajd a jelentőlapot 24 órán 
belül a lakóhely szerint illetékes szakigazgatási szervnek küldi 
meg.

Vu. 37. A jogellenesen külföldön tartózkodó lakcíme meg
szűnésének bejelentését az illetékes rendőrkapitányság hajtja
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végre. Ha ilyen esem ényt a szakigazgatási szervnél jelentenek 
be, azt jegyzőkönyvbe kell foglalni és meg kell küldeni az ille
tékes rendőrkapitányságnak.

Vu. 38. A jogellenesen külföldre távozott, illetve külföldön 
m aradt személy (korra való tek in tet nélkül) állandó és ideigle
nes lakcíme megszűnésének bejelentését — a BM ORFK Útlevél- 
osztály, illetve a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok 
igazgatásrendészeti osztályainak írásbeli értesítése alapján — 
kell a rendőrkapitányságnak végrehajtani. Ki kell tölteni a lak
cím megszűnéséről szóló jelentőlapot és felső részére rá  kell ve
zetni a "jogellenesen külföldre távozott" vagy a " jogellenesen 
külföldön m aradt" szöveget. Az ügyintéző a továbbiakban a Vu. 
32. b) pontjában foglaltak szerin t jár el, m ajd a jelentőlapot 24 
órán belül a lakóhely szerint illetékes szakigazgatási szervnek 
küldi meg. Ha ezután új lakcímről szóló értesítés érkezik és a 
hazatérés jogszerűsége nem állapítható meg, az ügyről jelentést 
kell tenni az igazgatásrendészeti szerveknek.

ADATSZOLGÁLTATÁS 
A LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL

R. 22. §

(1) Az állami népességnyilvántartás szervei az állampolgá
roknak "LAKCÍMKÖZLÉS" formájában adatokat szolgáltatnak.

Vu. 39. Az állami népességnyilvántartás szerveinek lakcím
közléseire, a népességnyilvántartási adatok szolgáltatására vo
natkozó külön jogszabályok rendelkezései az irányadók.

(2) A rendőri lakcímnyilvántartásból a rendőrkapitányságok 
(Budapesten a BM Lakcím- és Közlekedési Nyilvántartó Osztály), 
illetőleg külföldiek lakcíméről a megyei (budapesti) rendőr-fő
kapitányságok is teljesítenek adatszolgáltatást "LAKBIZONY- 
LAT" és "LAKCÍMKÖZLÉS" formájában.

(3) A rendőrség az adatszolgáltatást megtagadhatja, ha an
nak teljesítése személyhez fűződő jogot, állam- vagy közbizton
sági érdeket sért.
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Vu. 40. A rendőri lakcím nyilvántartó köteles a hozzáforduló 
hatóságnak, intézménynek, hivatalnak, tömegszervezetnek írás
beli kérelm ére vagy írásbeli megbízás alapján történő személyes 
megkeresésére lakcím adatot közölni. A nyilvántartásból az ér
vényben levő és a korábbi lakcím, illetőleg a bejelentés időpont
ja közölhető.

Vu. 41. A BM szervek írásbeli, személyes vagy távbeszélőn 
történő m egkeresésére a nyilvántartásban levő valam ennyi adat
— az operatív figyelőzés ténye azonban a szerv előzetes enge
délye alapján — közölhető.

Vu. 42. A Vu. 40., 43., 44. pontjában jelzett kérelm ek esetén
— ha a nyilvántartási okmány erre megfelelő adatot tartalm az — 
különösen mérlegelés tárgyává kell tenni a közéleti személyek, 
a párt, állami funkcionáriusok, hivatásos BM és HM dolgozók, a 
bírók és ügyészek adatainak közlését. Vitás esetekben a kérelem 
teljesítéséről a rendőrkapitányság vezetője dönt. Ha a kért adat 
nem közölhető — ezt az R. 22.  § (3) bekezdésére hivatkozva —, 
közölni kell a kérelmezővel.

(4) A lakbizonylat a kiállítás időpontja szerinti, továbbá a 
korábbi állandó és ideiglenes lakcímeket tartalmazza.

Vu. 43. A lakbizonylatot személyes m egjelenésre, a kérel
mező saját és hozzátartozói adatairól lehet kiadni. A kérelm et ik
ta tn i kell. A hiányzó adatot az LKO-tól kell beszerezni. A ren 
delkezésre álló adat alapján ki kell tölteni az erre a célra rend
szeresített nyom tatványt, le kell bélyegezni és alá kell írni.

(5) A lakcímközlés a kérelem időpontjának megfelelő állan
dó és ideiglenes lakcímet tartalmazza.

Vu. 44. A magánszemélyek lakcímközlés iránti kérelm ét ik
ta tn i nem kell. Az adatközlés indokát az R. 22. § (3) bekezdése 
alapján m érlegelni kell. Ha a keresett személy a helyi igazgatás- 
rendészeti nyilvántartásban nem szerepel, az adatot az LKO-tól 
kell beszerezni. A keresett személy érvényes lakcímén, elhalá
lozásán és végleg külföldre távozásán kívül más adat nem kö
zölhető. A rendelkezésre álló adat alapján ki kell állítani az erre 
a célra rendszeresített nyom tatványt. Ha a kért adat a lakcím
nyilvántartásban nem szerepel, ezt közölni kell a kérelmezővel.

(6) A lakbizonylatért 20—, forint kiadványi, a lakcímköz
lésért 20—, forint beadványi illetéket kell leróni.
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Vu. 45. A lakbizonylat irán ti kérelem esetén a 20,— forint 
értékű illetékbélyeget a kiadásra kerülő lakbizonylatra, a lak
címközlés iránti kérelem esetén a 20,— forint értékű illetékbé
lyeget a kérelem re kell felragasztani és felülbélyegzéssel érték- 
teleníteni.

Vu. 46. A rendőrkapitánysághoz külföldről érkező szerv 
vagy m agánszemély lakbizonylat, illetve lakcímközlés iránti ké
relm ét végleg eredetben az LKO-nak kell m egküldeni. Ha a ke
resett személy lakóhelye a rendőrkapitányság működési terü le
tén van, úgy a kísérő átiratban a nyilvántartásban szereplő ada
tokat is közölni kell.

Ha az ország területén  élő személy kér olyan céllal lakcím
közlést vagy lakbizonylatot, hogy külföldre továbbítsa, azt kiad
ni nem szabad. Ilyen esetben a kérelm et jegyzőkönyvbe kell fog
lalni, rögzítve annak a külföldi személynek (szervnek) a nevét és 
pontos címét, akinek részére az adatokat ki kívánja küldeni, 
majd a fentiek szerint kell eljárni.

Az állampolgárok lakcíme igazgatásrendészeti nyilvántartásának
szabályai

Vu. 47. A 44/1983. (XI. 20.) MT számú rendelettel módo
sított 24/1974. (VI. 6.) MT számú rendelet 7. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a rendőrkapitányság (Budapest kivételével) 
ny ilvántartja  a területén  állandó vagy ideiglenes jelleggel lakó 
14 éven felüli, személyi igazolvánnyal rendelkező m agyar ál
lampolgárokat. A budapesti kerületi, valam int az országos lak
cím nyilvántartói feladatokat az LKO látja el.

A letelepedett külföldi állandó és ideiglenes lakcím ét — kor
ra való tek in tet nélkül — a megyei (budapesti) rendőr-főkapi
tányság ta rtja  nyilván.

Vu. 48. A rendőrkapitányság nyilvántartásának alapja a 
meglevő egységes igazgatásrendészeti nyilvántartás (a további
akban: nyilvántartás). Ennek vezetésével kapcsolatban az igaz
gatásrendészeti szerv a következő feladatokat látja  el:

a) ny ilvántartja  a működési területén  lakó 14 éven felüli 
m agyar álam polgár személyi adatait, állandó és ideiglenes lak
címét, valam int korra való tek in te t nélkül a terü letén  állandó 
lakcímmel rendelkező állampolgár érvényes ú tlevelét (az útle-
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velek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat külön utasítás 
szabályozza);

b) intézi az anyakönyvi adat változásáról szóló értesítéssel 
kapcsolatos feladatot;

c) a rendszeresített egységes figyelőlap kiállításával figye- 
lőzi a területén  állandó jelleggel lakó fegyvertartási engedély- 
lyel rendelkező, a közügyektől, a foglalkozástól, a járm űvezetés
től eltiltott, a bíróság által k itilto tt, a pártfogó felügyelet alatt 
álló (kivéve a fiatalkorút), a rendőrhatósági felügyelet a la tt álló, 
a területrő l k itiltott, illetőleg a rendőrhatósági felügyelet és egy
ben kitiltás a la tt álló, a helyi bűnügyi szerv által figyelőzött, 
valam int az előállítandó eltűnt és elfogatóparanccsal körözött 
személyt, ha annak a "Körözési É rtesítő"-ben m egjelölt utolsó, 
illetve vélt tartózkodási helye (helyei) a rendőrkapitányság m ű
ködési területén  levő helységben van, kivéve a "TG" jelzésűeket;

d) adatot szolgáltat a rendőri szervnek, hatóságnak, intéz
ménynek, hivatalnak, tömegszervezetnek és magánszemélynek a 
lakcím nyilvántartásból.

Vu. 49. A rendőrkapitányság nyilvántartása a következő 
kartonokat tartalm azza:

a) a személyi igazolvány adatlapot vagy az érvényes (állandó 
és ideiglenes) lakcím értesítőt (a korábbi II. sz. bejelentő szel
vény vagy az ÁNH által m egküldött gépi értesítő karton, a to
vábbiakban együtt: lakcím értesítő);

b) az útlevélnyilvántartó  kartont;

c) figyelőlapot;

d) az ÁNH személyi számot tartalm azó gépi karton ját;

e) nyilvántartó  lapot a büntetés töltéséről.

Vu. 50. A továbbiakban a nyilvántartásba a rendőrkapitány
ság területére történő vagy annak területén  lakóhelyet változ
tató állampolgárok lakcíméről az R. 8. §-ában rendszeresített je 
lentőlap alapján az ÁNH által m egküldött lakcím értesítőt kell 
elhelyezni.

Ism eretlen helyen tartózkodó állampolgár esetében, a lak
címe érvénytelenítéséről szóló — az illetékes szakigazgatási szerv 
által m egküldött — határozatot kell a nyilvántartásba elhelyezni 
és a lakcím értesítővel együtt kezelni.
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Vu. 51. Ha a rendőrkapitányság olyan lakcímről vagy lak- 
címváltozásról kap értesítést, amely nem tartozik az illetékes
ségi területéhez vagy az é rin te tt állampolgár nyilvántartási ada
taihoz viszonyítva olyan eltérést állapít meg, amely az azonosí
tást bizonytalanná teszi, úgy a lakcím értesítő hátoldalára fel kell 
jegyezni az eltérést, illetve az eltérő adatokat, a lakcím értesítőt 
el kell látn i a rendőrkapitányság bélyegzőjével, m ajd — a fu tár- 
szolgálat ú tján  — az ÁNH Igazgatási Főosztály Igazgatási Osz
tályának kell megküldeni.

Vu. 52. A lakcím értesítő besorolásakor ellenőrizni kell, hogy 
az é rin te tt személy nem áll-e figyelőztetés alatt. Ha igen, akkor 
a lakcímváltozásról az elrendelő szervet (az illetékes szakelőadót) 
haladéktalanul értesíteni kell.

A m ellékbüntetésre ítélt lakcímváltozása esetén a külön u ta
sításban foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. A jogellenesen 
külföldre távozott elítélt érvényes m ellékbüntetési nyilvántartó 
lapját — a lakcím bejelentés m egszüntetése után — fel kell te r
jeszteni az LKO-nak.

Vu. 53. A figyelőztetés a la tt álló anyakönyvi adatainak vál
tozásakor az új adatot rá kell vezetni a figyelőlapra és a válto
zásról írásbeli értesítést kell küldeni az elrendelő szervnek (ille
tékes szakelőadónak).

Vu. 54. A figyelőlapot ki kell emelni a nyilvántartásból ha:
a) a figyelőztetés indoka m egszűnt;
b) a figyelőztetett személy — kivéve a k itilto tta t — a rend

őrkapitányság területéről elköltözött;
c) a figyelőztetett személy meghalt.
Az a) pontban foglalt esetről a figyelőztetést elrendelő szak

előadó köteles értesíteni a nyilvántartót.
Az eltűn t és körözött személy figyelőztetésének m egszünte

tését a BM Bűnügyi N yilvántartó Osztálytól géptávírón érkező 
kim utatás alapján kell intézni. A b) és c) pontban foglalt esetek
ben a figyelőlapra fel kell jegyezni a figyelőztetés megszűnésé
nek okát, m ajd erről az elrendelő szervet (az illetékes szakelő
adót) értesíteni kell, a figyelőlapot pedig költözés esetén az új 
lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak kell m egkülde
ni, elhalálozás esetén pedig meg kell semmisíteni.

Vu. 55. Az ÁNH a 14 éven felüli m agyar állampolgár anya
könyvi adataiban bekövetkezett változásról gépi értesítést küld
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az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak és az 
LKO-nak, a letelepedett külföldi esetében pedig — korra való 
tekintet nélkül — az állandó lakóhely szerint illetékes megyei 
(budapesti) rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályá
nak és a BM ORFK Külföldieket Ellenőrző Osztálynak.

Az elhalálozásról, holtnak nyilvánításról és hatály talanításá
ról az anyakönyvvezető küld halotti értesítést az állandó lakó
hely szerint illetékes rendőrkapitányságnak, a letelepedett kül
földi esetében pedig az állandó lakóhely szerint illetékes megyei 
(budapesti) rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályá
nak (az első és második bekezdésben em lített gépi- és halotti ér
tesítés a továbbiakban együtt: anyakönyvi értesítés).

A BM ORFK Rendészeti Osztály értesítést küld a 14 éven 
felüli m agyar állampolgár családi és utónevének, illetve a nőnek 
a házassága fennállása a la tt viselt nevének m egváltoztatásáról 
az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak és az 
LKO-nak.

Vu. 56. A házasságkötésről érkezett anyakönyvi értesítés
kor:

a) a házasságot kötő férfi, valam int a házasságkötés előtti 
nevét a házasságkötés u tán is m egtartó nő lakcím értesítőjére fel 
kell jegyezni az új családi állapotot, a házasságkötés helyét és az 
anyakönyvi folyószámot;

b) a házasságkötéssel a nevét m egváltoztató nő előző néven 
kiállított lakcím értesítőjére az a) pontban foglaltakon kívül fel 
kell jegyezni a házasságkötés u tán viselt nevét is. Az anya
könyvvezetőtől érkezett személyi igazolvány adatlap I. sz. szel
vényének vastag keretbe foglalt rovatait ki kell tö lteni és az 
LKO-nak felterjeszteni, a II. sz. szelvényt — az új név szerint — 
el kell helyezni a nyilvántartásba;

c) olyan esetben, ha a nő férje "né" toldatos családi nevé
hez hozzákapcsolva saját teljes nevét viseli (pl.: Nagyné Horváth 
Mária), úgy nyilvántartási anyagát leánykori néven kell kezelni 
továbbra is. A férj családi neve szerinti betűjelzéshez az anya
könyvvezetőtől érkező személyi igazolvány adatlap II. sz. szel
vényét kell besorolni.

Vu. 57. A házasság felbontásáról, érvénytelenítéséről érke
zett anyakönyvi értesítéskor a lakcím értesítőre rá kell vezetni 
az új családi állapotot, az anyakönyvezés helyét, idejét és az
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anyakönyvi folyószámot. Ha a házasság megszűnése, illetőleg 
érvénytelenítése következtében a nő neve megváltozik, a továb
biakban használatos nevét is fel kell jegyezni a lakcím értesí
tőre.

Vu. 58. Az elhalálozásról érkező anyakönyvi értesítést 
egyeztetni kell a csatolt személyi igazolvány adataival és az 
esetleges eltérést tisztázni kell. Ezután:

a) az elhalt személy lakcím értesítőjére rá kell vezetni az 
elhalálozást, helyét, idejét, az anyakönyvi folyószámot és a lak
cím értesítőt átlós vonallal át kell húzni;

b) az elhalt házastársának lakcím értesítőjére rá  kell vezet
ni az özvegy családi állapotot, a házastárs elhalálozásának idejét, 
az anyakönyvi folyószámot.

Vu. 59. A holtnak nyilvánításról szóló anyakönyvi értesítés 
érkezésekor a holtnak nyilváníto tt lakcím értesítőjére rá kell ve
zetni a holtnak nyilvánítást, házastársának lakcím értesítőjére 
pedig a házastárs holtnak nyilvánítását, az özvegy családi állapo
tot, a holtnak nyilvánítás idejét és az anyakönyvi folyószámot, a 
feleségnél a névviselésben esetleg beállt változást (leánykori ne
vét viseli), m ajd a lakcím értesítőt vissza kell helyezni a nyil
vántartásba.

Vu. 60. Az elhalt (holtnak nyilvánított) más rendőrkapitány
ság területén  levő ideiglenes lakcíme megszűnésének bejelenté
sét az állandó lakcím szerint illetékes rendőrkapitányságnál el 
kell végezni. Az ügyintéző kitölti a lakcím megszűnéséről szóló 
jelentőlapot, m ajd végrehajtja a Vu. 32. b) pontjában foglaltakat 
és a jelentőlapot 24 órán belül megküldi az ideiglenes lakóhely 
szerint illetékes szakigazgatási szervnek.

Vu. 61. A holtnak nyilvánítás hatálytalanításáról szóló 
anyakönyvi értesítést érkezésekor

a) a holtnak nyilvánított lakcím értesítőjére rá kell vezetni 
a hatálytalanítás idejét, az anyakönyvi folyószámot és az eredeti 
családi állapotot;

b) a házastárs lakcím értesítőjére — am ennyiben a rendőr- 
kapitányság területén  van a lakcíme és időközben nem  kötött há
zasságot — szintén rá  kell vezetni a hatály talan ítást és az ere
deti családi állapotot, m ajd a lakcím értesítőt vissza kell helyez
ni a nyilvántartásba.

Vu. 62. Az anyakönyvi kijavításról (név — ideértve a férj 
halála, holtnak nyilvánítás u tán  a nő bejelentése alapján házas

— 24 —

ÁBTL - 4.2 -10 - 21/10/A/1984 /26



ságkötés utáni nevében beállott változást is — születési hely és 
idő, apja és anyja nevében beállott változás), valam int családi 
jogállás változásról (apai elismerés, apaság vagy anyaság bírói 
megállapítása, képzelt szülők m egállapítása, örökbefogadó szü
lők vérszerinti bejegyzése stb.) szóló anyakönyvi értesítés érke
zésekor a nyilvántartásban levő régi adatokkal k iállíto tt lakcím 
értesítőre rá kell vezetni a változást (pl. családi jogállás válto
zása m iatt apja neve: H orváth Péter, családi neve "H orváth"-ra 
változott).

Vu. 63. Névváltoztatásról szóló értesítés érkezésekor az ösz- 
szes érin te tt személy (feleség, 14 éven felüli gyermek) régi lak
cím értesítőjére rá kell vezetni a névváltoztatást (pl. névváltoz
tatás folytán új neve Kovács Dénes N—935/1983. BM sz.).

Vu. 64. Az anyakönyvi adatváltozásról érkezett anyakönyvi 
értesítés alapján — ha a személyi igazolvány kicserélését szüksé
gessé tevő változást is tartalm az — , továbbá a névváltoztatásról 
szóló értesítés alapján az é rin te tt szem élyt 15 nap u tán  személyi 
igazolványa kicserélése végett be kell rendelni, ha önként nem 
jelentkezett. (Kivételt képez ez alól, ha a házasságot kötő nő 
leánykori nevét viselte és a személyi igazolványa második olda
lának 1—2. rovata nem volt kitöltve.)

Vu. 65. Házasságkötés, családi jogállás változás esetén, ha a 
nyilvántartásban m ár az új adatokat tartalm azó személyi igazol
vány adatlap van elhelyezve, úgy az erről szóló anyakönyvi ér
tesítést egyeztetés u tán  meg kell semmisíteni.

Vu. 66. Az elköltözésről és a véglegesen külföldre távozás
ról érkező lakcím értesítés alapján a nyilvántartásból az érin tett 
személy nyilvántartó  lapjait ki kell emelni. A kiem elt lakcím ér
tesítőt, illetve a személyi igazolvány adatlapot meg kell semmisí
teni, a lakcím változásáról szóló értesítést pedig a beérkezést kö
vető év december 31-ig külön — évenként elkülönítve — holt
anyagként kell kezelni, m ajd meg kell semmisíteni. Ugyanígy 
kell eljárni az elhalt személy esetében is azzal a különbséggel, 
hogy a kiem elt lakcím értesítőt — az elhalálozás tényének fel
jegyzése u tán  — kell a holtanyagba elhelyezni.

Vu. 67. Az anyakönyvi adatváltozásról az ÁNH-tól érkezett 
anyakönyvi értesítést — ideértve a BM ORFK Rendészeti Osz
tálytól érkezett névváltoztatásról szóló értesítést is — az adat- 
egyeztetés és a változás átvezetése után meg kell semmisíteni.
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Az elhalálozásról, a holtnak nyilvánításról és hatály talan í
tásáról az anyakönyvezetőtől érkezett anyakönyvi értesítést a 
Vu. 58—61. pontjaiban foglalt feladatok végrehajtása után fel 
kell terjeszteni az LKO-nak.

Vu. 68. A rendőrkapitányságra érkező, a m ellékbüntetésre 
ítéltek I., I—II. és II. jelzésű nyilvántartó  lapjait a nyilvántar
tás m ellékleteként külön kell tárolni és kezelni.

Vu. 69. A személyi számot tartalm azó kartont ki kell emelni 
és meg kell semmisíteni, ha olyan lakcím értesítőt vagy személyi 
igazolvány adatlapot kell a ny ilvántartásba elhelyezni, amely a 
személyi számot tartalm azza.

Vu. 70. Am ennyiben a rendőrkapitányság a nyilvántartás
ban nem szereplő személyről kap anyakönyvi értesítést, azt lás
sa el az " Ism eretlen" felirattal és a kapitányság bélyegzőjével, 
majd — futárszolgálat ú tján  — küldje meg az ÁNH Igazgatási 
Főosztály Igazgatási Osztályának.

Vu. 71. A rendőrkapitányság köteles gondoskodni — az évi 
költségvetés terhére — az általa végrehajto tt (pl. az elhalt, jog
ellenesen külföldre távozott stb. esetében) lakcím bejelentés m eg
szüntetéséhez szükséges, postai értékcikként forgalomba kerülő 
jelentőlapok — szükség esetén személyi igazolvány adatlapok — 
beszerzéséről.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

R. 23. §

A külföldiek — a letelepedettek kivételével — és a külföl
dön élő magyar állampolgárok lakcímbejelentési kötelezettségé
ről külön jogszabály rendelkezik.

R. 24. §

Ez a rendelet 1984. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 
a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni. Ezzel 
egyidejűleg a magyar állampolgárok lakcímének bejelentéséről 
és nyilvántartásáról szóló 4/1969. (XI. 17.) BM számú, valamint
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az ezt módosító 6/1974. (XI. 20.) BM számú és 5/1983. (VI. 15.) 
BM számú rendelet a hatályát veszti.

Vu. 72. A 17/1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet 3. §-ában 
meghatározott, a lakcím bejelentési kötelezettség elmulasztása 
esetén helyszíni bírság kiszabásának vagy feljelentésnek van 
helye.

Vu. 73. 1984. m ájus 31-ig a lakcímet, illetve a lakcím válto
zást személyi szám hiányában az állandó személyi igazolványba 
is be lehet jegyezni, am ennyiben az állampolgár határidő meg
jelölésével érvényes II. számú igazolólappal rendelkezik.

Vu. 74. Azokban az ügyekben, amelyekben az R. hatálybalé
pése előtt a rendőrség hozott első fokú határozatot, a jogorvoslati 
eljárásban a korábban hatályban volt jogszabályokat kell alkal
mazni.

Vu. 75. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Egyide
jűleg az 5/1975. BM számú utasítás, valam int az azt módosító 
10/1977. BM számú utasítás, a 11/1983. BM számú utasítás, to
vábbá az 1/1970. BM ORFK számú utasítás még hatályban levő 
rendelkezéseit, a BM országos rendőr-főkapitány igazgatásrendé
szeti helyettesének 4/1981. számú, valam int a 8/1982. sz. intéz
kedései, a BM II/II. Csoportfőnökség 50—24/5—1970. számú ál
lásfoglalása a hatályát veszti.
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Készült: 700 példányban.
Kapják: a 10/1984. BM sz. utasítás elosztója szerint.
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