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B EL Ü G Y M IN ISZ T ÉR IU M BELSŐ H A SZN Á LA TR A !

Szám: 10—21/10/1984.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
10 1984. számú U T A S Í T Á S A

a lakcím bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 
6/ 1983. (XI. 20.) BM számú rendelet végrehajtásáról

Budapest, 1984. évi február hó 22-én.

A lakcím bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 6/1983. (XI. 
20.) BM számú rendelet (a továbbiakban: R.) végrehajtására 
— az érdekelt m iniszterekkel és országos hatáskörű szervek ve
zetőivel egyetértésben — kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

A lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárás szabályai

1. A  lakcímbejelentési kö t e le z e tts é g  a b b a n  az esetben is fenn
áll, ha a lakáshasználat jogszerűsége tekintetében bírói 
vagy államigazgatási eljárás van folyamatban.
A vitás lakcímbejelentési ügyek eldöntésénél figyelembe 
kell venni, hogy az új lakcím, illetőleg a változás bejelen
tését meg kell előznie a tényleges be- vagy kiköltözésnek. 
A 32., 33., 35—38. és 60. pontban m eghatározott esetekben 
a lakcím vagy annak megszűnése bejelentésével kapcsolat
ban a rendőrség já r  el.
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2. Az állami gondozott kiskorú állandó lakcímének változása 
akkor esik bejelentési kötelezettség alá, ha részére a gyám
hatóság új lakóhelyet állapít meg.

3. A külföldről hazatelepülő m agyar állampolgár első lakcím- 
bejelentését a  rendőri nyilvántartás szám ára az ideiglenes 
személyi igazolvány kiadása alkalmával a személyi igazol
vány adatlapon, az Állami N épességnyilvántartó Hivatal (a 
továbbiakban: ÁNH) nyilvántartása számára pedig az ösz- 
szeírás alkalmával teljesíti (ebben az esetben jelentőlapot 
nem kell kitölteni).

4. A letelepedett külföldi első lakcím bejelentését a rendőri 
nyilvántartás számára a letelepedési engedély kiadásakor, 
az ÁNH nyilvántartása szám ára pedig az összeírás alkal
mával teljesíti (ebben az esetben jelentőlapot nem kell ki
tölteni). Az ezt követő lakcímváltozások bejelentésére — 
ideértve a külföldről hazatelepülő m agyar állampolgárokét 
is — az általános szabályok az irányadók.

5. Az állami gondozott, intézeti elhelyezett, illetőleg nevelő
otthonba a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságá
nak m űvelődésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve 
által beutalt gyerm ek esetében a nevelőotthont, nevelőin
tézetet, illetve egyéb bentlakásos intézményt, továbbá a ne
velőszülőnél élő állami gondozott, intézeti elhelyezett gyer
mek esetében a nevelőszülő lakóhelyét — a gyámhatóság 
eltérő rendelkezése hiányában — a kiskorú ideiglenes lakó
helyének kell tekinteni.

6. Az ÁNH Ügyfélszolgálati és Közérdekű Bejelentések Iro
dája a lakcímváltozás bejelentését az egész ország terüle
tére kiterjedően jogosult intézni.

7. A munkásszálláson, építkezés felvonulási lakóépületében 
lakó állampolgár lakcímének vagy a lakcíme megváltozá
sának bejelentését a vezető vagy a m egbízottja is elvégez
heti.

8. A cselekvőképtelenség m iatt gondnokság ala tt á lló állam 
polgár lakcímváltozásáról szóló bejelentést el kell fogadni 
a gondnok lakóhelye szerint illetékes szakigazgatási szerv
nél is.
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A gondnok köteles az R. 8. §-ában m eghatározott jelentő
lapot kitölteni és aláírni. A jelentőlap bal felső részére rá 
kell vezetni a "gondnokság ala tt álló személy" szöveget, 
hátoldalára a gondnok családi és utónevét, személyi szá
mát, személyi igazolványának sorozatát és számát, lakcí
m ét és a vonatkozó bírósági határozat számát.
A lakcímváltozásnak a személyi lapra történő bejegyzése 
után a jelentőlapot meg kell küldeni a gondnokság alatt 
álló állampolgár lakóhelye szerint illetékes szakigazgatási 
szervnek. A „Tanács tölti k i” rovatokat üresen kell hagyni.

9. A jelentőlapon (személyi igazolványhoz rendszeresített 
adatlapon) az intézeti gyám, illetve a bentlakásos intézmény 
igazgatójának vagy m egbízottjának szállásadókénti alá
írása és bélyegzője mind az állandó, mind az ideiglenes 
lakcímet igazolja és pótolja az R. 2. § (2) bekezdésében em
lített gyámhatósági határozat bem utatását is. Az így aláírt 
és lebélyegzett jelentőlap alapján kell az állandó lakcím- 
változást bejelenteni akkor is, ha az más helységben tö r
tént, a jelentőlapot pedig az illetékes szakigazgatási szerv
nek kell megküldeni. Ez utóbbi esetben a „Tanács tölti k i” 
rovatokat üresen keli hagyni. A szállásadó aláírását és bé
lyegzőjét a jelentőlap bal felső részén kell elhelyezni.

10. Az anyakönyvvezető az R. 6. § (6) bekezdése szerinti köte
lezettségének a népességnyilvántartás, a népmozgalmi sta
tisztika és az anyakönyvezés egységes adatgyűjtési rendsze
rében az "Élveszületési lap" kitöltésével tesz eleget. Jelen
tőlapot kitölteni nem kell.

11. A szakigazgatási szerv a lakcímváltozás (a lakcím keletke
zés vagy megszűnés) bejelentésére — ha az nem  történt 
meg vagy nem felel meg a tényleges állapotnak — a kö
vetkezők figyelem bevételével kérelem re vagy hivatalból 
intézkedik:
a) a lakcímváltozás bejegyzésének elrendelésére csak abban 

az esetben kerülhet sor, ha az állampolgár a lakásba be
költözött, illetve onnan elköltözött, és nem te t t  eleget a 
a lakcímváltozás bejelentésével kapcsolatos kötelezettsé
gének.
Nem lehet a lakásban bent lakó állam polgárt sem kére
lemre, sem hivatalból a lakcím m egszűnésének bejelen
tésére kötelezni;
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b) az átm eneti jelleggel külföldön tartózkodó, a sor- vagy 
tartalékos katonai szolgálatot teljesítő és a gyógyintéze
ti kezelés a la tt álló állampolgár esetében a lakcím meg
szüntetése céljából az eljárást lefolytatni nem lehet, ki
véve azokat az eseteket, ha az é rin te tt állampolgárnak 
vagy családjának új lakóhelyet biztosítottak és az új 
lakóhelyre való beköltözés m egtörtént;

c) a bírósági ítélettel vagy rendőrhatósági határozattal la
kóhelyéről k itilto tt állampolgár lakcímének m egszünteté
se esetén — 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 szem
ben csak akkor lehet lakcímváltozással kapcsolatos el
járást lefolytatni, ha a bíróság ítéletben kötelezte a la
kóhely 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 állam polgár nincs-e börtönben, előzetes 
letartóztatásban vagy nem tartózkodik-e külföldön. En
nek tényéről — illetőleg arról is, hogy az állampolgár 
holléte nem állapítható meg — a szakigazgatási szervet 
a m egkeresést követő 8 napon belül értesíteni kell.
Ha a felkutatás nem vezetett eredm ényre, a szakigazga
tási szerv az állampolgár lakcímét hivatalból érvényte
leníti. Erről a határozat egy példányának megküldésével 
vidéki lakcím esetében az illetékes rendőrkapitányságot 
és a BM Lakcím- és Közlekedési N yilvántartó Osztályát 
(a továbbiakban: LKO), budapesti lakcím esetében csak 
az LKO-t, az ÁNH-t pedig a kitöltött jelentőlappal kell 
értesíteni. A jelentőlap bal felső részére az "ism eretlen 
helyen tartózkodik, lakcíme érvénytelenítve"  szöveget 
kell feljegyezni;

f) a szakigazgatási szerv az 1981. évi I. tv. (a továbbiakban: 
tv.) rendelkezései szerint já r el, a mulasztó felet határo
zattal a lakcímváltozás bejelentésére kötelezi. A tv. 82. 
§ (1) bekezdésének c) pontjában foglalt szabályt kell al
kalmazni, ha a kötelezett a határozat rendelkező részé
ben foglaltakat nem h a jtja  végre;

—  4 —
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g) a letelepedett külföldi lakcímügyében hozott határozat 
egy példányát meg kell küldeni az illetékes megyei (bu
dapesti) rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztá
lyának.

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

13. Az R. 8. §-ában m eghatározott jelentőlapot a bejelentés tel
jesítésére kötelezett állampolgár tölti ki és írja  alá.

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

15. Személyi szám hiányában lakcím bejelentést csak ideigle
nes személyi igazolvánnyal lehet elfogadni. Ebben az eset
ben a jelentőlap személyi szám rovatába csak a születési 
időt kell bejegyezni.

16. A szállásadó aláírásának hiányában — kivéve az R. 9. § (3) 
bekezdésében és a 21. §-ában foglalt eseteket — vizsgálni 
kell a hiány okát.
A lakcímváltozás bejelentésének elfogadása vagy elutasítá
sa tárgyában — figyelemmel az 1. pont első és második be
kezdésében és a 11. pontban foglaltakra — első fokon az il
letékes szakigazgatási szerv határoz.

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.

18. A lakcímváltozás bejelentésekor a személyi igazolvány "kü
lönleges bejegyzések" részénél ellenőrizni kell, hogy a be
jelentésre kötelezett nincs-e rendőrhatósági felügyelet vagy 
kitiltás hatálya alatt.

19. A rendőrhatósági felügyelet alatt álló vagy a helyhez kö
tö tt k itilto tt lakcíme m egváltozásának bejelentéséhez — 
am ennyiben más városba, községbe, fővárosi kerületbe kí
ván költözni — az illetékes rendőrkapitányság előzetes írás
beli engedélye szükséges.

—  5 —
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Az engedélyre rá kell vezetni a pontos lakcím et és a beje
lentés dátum át, m ajd azt vissza kell küldeni a kiállító rend
őrkapitányságnak.

A kitilto ttnak a tilto tt terü letre  történő lakcím bejelentését 
el kell u tasítani és engedély nélküli visszatéréséről a k itil
tást elrendelő rendőrkapitányságot értesíteni kell, mellékel
ve az állampolgár által k itö ltö tt jelentőlapot.

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 
ellenőrzése és összehasonlítása u tán kell végrehajtani. A ké
relem re vagy hivatalból végrehajto tt bejelentés esetén a 
személyi igazolvány "lakcím " vagy a "lakcím megszűnésé
ről" szóló rovatába be kell jegyezni a „hivatalból” szöveget. 
A bejegyzést a szakigazgatási szerv ügyintézője aláírja és 
ellátja a rendszeresített bélyegzővel.

21. Az ügyintézőnek a jelentőlapot érkeztetési dátum bélyegző
vel kell — a jelentőlap alsó részén — ellátnia (a bélyegző- 
lenyom at rovatokat nem takarhat). Az ennek megfelelő idő
pontot kell a személyi igazolványba, illetve a személyi lap
ra is bejegyezni.

22. A jelentőlappal a következők szerint kell eljárni:

a) az állampolgártól á tvett — illetve az R-ben és az u tasí
tásban külön m egjelölt esetekben a rendőrkapitányságok 
és a néphadsereg katonai szervezetei által m egküldött 
— jelentőlapokkal kapcsolatos feladatokat a szakigazga
tási szerv a részére az ÁNH által előírt külön szabályok 
szerint végrehajtja, m ajd 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 keletkezésé
ről, megváltozásáról vagy megszűnéséről m ind az új, 
m ind a régi lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság 
(kivéve a budapesti kerületi rendőrkapitányságokat) ré 
szére — nyilvántartási anyagul is szolgáló — gépi érte
sítő kartont készít, illetve küld meg, a jelentőlapot pedig 
az LKO-nak továbbítja;

—  6 —
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c) az ÁNH a letelepedett külföldiek lakcímváltozásáról — 
korra való tek in tet nélkül— gépi értesítő karton t küld a 
BM ORFK Külföldieket Ellenőrző Osztály és az illeté
kes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok igazga
tásrendészeti osztályai részére. A jelentőlapot állandó 
lakcímváltozás esetén az új állandó, ideiglenes lakcím- 
változás esetén az állandó lakóhely szerint illetékes m e
gyei (budapesti) rendőr-főkapitányság igazgatásrendésze
ti osztályának küldi meg.

23. A többlakásos lakóépületekben (a 6 lakásosnál nagyobb bér
ház, szövetkezeti, OTP és társasház), lakótelepeken a még 
meglevő lakónyilvántartó könyveket a további intézkedésig 
vezetni kell.

24. A helyi lakónyilvántartó (házfelügyelő, gondnok) a lakcím- 
változásokat köteles a nyilvántartó  könyvbe bevezetni.

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

26. Az R. 11. § (1) bekezdésének d) pontjában m eghatározott 
szálláshelyeken tö rténő csoportos elszállásolás esetén a nyil
vántartó  könyv adatainak megfelelő, aláírással és bélyegző
vel h itelesített 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.

27. A hivatalos kiküldetésbe érkező BM dolgozók, ügyészek és 
bírók, valam int a néphadsereg tényleges állományú tagjai
nak és polgári dolgozóinak elszállásolásakor — a m enetle
vél alapján — a családi és utónevet, valam int a menetlevél 
számát kell a nyilvántartó könyvbe bejegyezni.

28. Az R. 11. § (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában valam int 
az R. 13. § (3) bekezdésében m eghatározott szálláshelyeken 
és intézm ényekben a nyilvántartó  könyvek vezetésének el
lenőrzése a területileg illetékes rendőrkapitányság feladata.

29. Az R. 17. §-ában előírt szabály alkalmazásánál a személyi 
igazolványba a lakcímmegszűnés bejelentésére szolgáló kel-
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tezési és aláírási rovatokba vízszintes vonalat kell húzni és 
a következő rovatba az új lakcím et az eredeti bejegyzés kel
tezésével kell bejegyezni. (Ebben az esetben jelentőlap be
nyújtására nincs szükség.)

30. A n éphadsereg hivatásos tag ja  az R. 8. §-ában megjelölt je
lentőlappal tesz eleget bejelentési kötelezettségének. A ka
tonai szervezet megbízott tisztje a bejelentéssel és a jelen
tőlappal kapcsolatos feladatokat a 32. pontban foglaltaknak 
megfelelően teljesíti azzal a különbséggel, hogy a jelentő
lapot — függetlenül attól, hogy a lakcím állandó vagy ideig
lenes — 24 órán belül az állandó lakóhely szerint illetékes 
szakigazgatási szervnek küld i meg.

31. A laktanya területén  (épületében) szolgálati lakásban lakó 
állam polgárra és hozzátartozóira a lakcím bejelentés általános 
szabályai vonatkoznak.

32. A személyi igazolvány érvényesítésével vagy cseréjével 
egyidőben szükségessé váló lakcímváltozás bejelentése ese
tén az új állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ság az állampolgártól á tve tt jelentőlap és a személyi igazol
vány adatainak ellenőrzése, összehasonlítása és a 15— 19. 
pontban foglaltak vizsgálata u tán a következők szerint já r
e l :

Az ügyintéző

a) a lakcímet, illetőleg annak megváltozását az érvényesí
te tt vagy az új személyi igazolványba bejegyzi (a szemé
lyi igazolvány adatlapon az új lakcímet kell feltüntetni);

b) a jelentőlap alsó részén elhelyezi a lakcímváltozásnak a 
személyi igazolványba történő bejegyzése napjának meg
felelő dátumbélyegzőt, a bal felső részén pedig az aláírást 
és a rendőrkapitányság bélyegzőjét. A "Tanács tölti k i" 
rovatokat üresen kell hagyni. A bélyegzőlenyomatok ro
vatokat nem takarhatnak;

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

33. Abban az esetben, ha a 14. életévét betöltő állampolgár első 
személyi igazolványának kiváltásakor ideiglenes lakóhellyel
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m ár rendelkezik, erről is ki kell egy jelentőlapot tölteni és 
a rendőrkapitányságon benyújtani. Az ügyintéző az adatok 
ellenőrzése u tán  a 32. a) és b) pontjában foglaltak szerint 
já r el. A jelentőlap felső részén a " rendőrségi ny ilvántartó
lap elkészítéséhez" szöveget kell feljegyezni. A jelentőlapot 
24 órán belül a lakóhely szerint illetékes szakigazgatási 
szervnek kell megküldeni.

34. A szakigazgatási szervek, az anyakönyvvezetők és a rend
őrkapitányságok (a lakcímbejelentés intézésekor, az anya
könyvi változásoknak a személyi igazolványba történő be
jegyzésekor, a személyi igazolványok cseréje, érvényesítése, 
valam int egyéb eljárások során) kötelesek ellenőrizni, illet
ve figyelemmel kísérni, hogy az állampolgár személyi iga
zolványába bejegyzett ideiglenes lakcím fennáll-e. Ha az 
ideiglenes ott-tartózkodás megszűnt, fel kell szólítani az ál
lam polgárt bejelentési kötelezettségének teljesítésére azzal, 
hogy ennek elm ulasztása szabálysértési eljárást von maga 
után.

35. A véglegesen külföldön letelepedő (kivándorló) m agyar ál
lam polgár kivándorlási engedélye vagy a külföldön élő m a
gyar állampolgárok részére rendszeresített útlevele, illető
leg a letelepedett külföldi útlevele alapján a rendőrkapi
tányság, illetve a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság 
a lakcím megszűnéséről szóló, az állampolgártól átvett je 
lentőlap felső részén feljegyzi a „véglegesen külföldre tá 
vozott” szöveget, végrehajtja a 32. b) pontban foglaltakat 
és a jelentőlapot 24 órán belül a lakóhely szerin t illetékes 
szakigazgatási szervnek küldi meg.

36. A m agyar állampolgárság kötelékéből elbocsátott esetében 
— aki még a M agyar Népköztársaság terü letén  tartózko
dik — a rendőrkapitányság a 32. b) pontban foglaltak sze
rin t já r  el azzal a különbséggel, hogy a lakcím megszűnésé
ről szóló, az állampolgártól á tvett jelentőlap felső részére 
az "áp. köt. elbocsátva" szöveget jegyzi fel, m ajd a jelentő- 
lapot 24 órán belül a lakóhely szerint illetékes szakigazga
tási szervnek küldi meg.

37. A jogellenesen külföldön tartózkodó lakcíme megszűnésé
nek bejelentését az illetékes rendőrkapitányság hajtja  vég
re. Ha ilyen esem ényt a szakigazgatási szervnél jelentenek
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be, azt jegyzőkönyvbe kell foglalni és meg kell küldeni az 
illetékes rendőrkapitányságnak.

38. A jogellenesen külföldre távozott, illetve külföldön m aradt 
személy (korra való tek in tet nélkül) állandó és ideiglenes 
lakcíme megszűnésének bejelentését — a BM ORFK Útle
vél Osztály, illetve a megyei (budapesti) rendőr-főkapitány
ságok igazgatásrendészeti osztályainak írásbeli értesítése 
alapján — kell a rendőrkapitányságnak végrehajtani. Ki 
kell tölteni a lakcím megszűnéséről szóló jelentőlapot, és 
felső részére rá kell vezetni a "jogellenesen külföldre távo
zott" vagy a " jogellenesen külföldön m arad t" szöveget. Az 
ügyintéző a továbbiakban a 32. b) pontban foglaltak szerint 
já r 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 igaz
gatásrendészeti szerveknek.

39. Az állam i népességnyilvántartás szerveinek lakcímközlései
re, a népességnyilvántartási adatok szolgáltatására vonat
kozó külön jogszabályok rendelkezései az irányadók.

40. A rendőri lakcím nyilvántartó köteles a hozzá forduló ható
ságnak, intézménynek, hivatalnak, tömegszervezetnek írás
beli kérelm ére vagy írásbeli megbízás alapján történő sze
mélyes m egkeresésére lakcím adatot közölni. A nyilvántar
tásból az érvényben levő és a korábbi lakcím, illetőleg a be
jelentés időpontja közölhető.

41. A BM szervek írásbeli, személyes vagy távbeszélőn történő 
megkeresésére a nyilvántartásban levő valam ennyi adat — 
az operatív figyelőzés ténye azonban csak a szerv előzetes 
engedélye alapján — közölhető.

42. A 40., 43., 44. pontokban jelzett kérelm ek esetén — ha a 
nyilvántartási okmány erre megfelelő adatot tartalm az — 
különösen mérlegelés tárgyává kell tenni a közéleti szemé
lyek, a párt-, állami funkcionáriusok, hivatásos BM és HM 
dolgozók, a bírók és ügyészek adatainak közlését. Vitás ese
tekben a kérelem  teljesítéséről a rendőrkapitányság vezető
je dönt. Ha a kért adat nem  közölhető, — ezt az R. 22. § 
(3) bekezdésére hivatkozva — közölni kell a kérelmezővel.
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43. A lakbizonylatot személyes megjelenésre, a kérelmező saját 
és hozzátartozói adatairól lehet kiadni. A kérelm et iktatni 
kell. A hiányzó adatot az LKO-tól kell beszerezni. A rendel
kezésre álló adat alapján ki kell tölteni az erre a célra rend
szeresített nyom tatványt, le kell bélyegezni és alá kell írni.

44. A magánszemélyek lakcímközlés irán ti kérelm ét iktatni 
nem kell. Az adatközlés indokát az R. 22. § (3) bekezdés 
alapján m érlegelni kell. Ha a keresett személy a helyi igaz
gatásrendészeti nyilvántartásban nem szerepel, az adatot az 
LKO-tól kell beszerezni. A keresett személy érvényes lak
címén, elhalálozásán és véglegesen külföldre távozásán kívül 
más adat nem közölhető. 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.

45. A lakbizonylat irán ti kérelem  esetén a 20,— forin t értékű 
illetékbélyeget a kiadásra kerülő lakbizonylatra, a lakcím
közlés irán ti kérelem  esetén a 20,— forin t értékű illetékbé
lyeget a kérelem re kell felragasztani és felülbélyegzéssel ér- 
tékteleníteni.

46. A rendőrkapitánysághoz külföldről érkező szerv vagy m a
gánszemély lakbizonylat, illetve lakcímközlés irán ti kérel
m ét végleg eredetben az LKO-nak kell m egküldeni. Ha a 
keresett személy lakóhelye a rendőrkapitányság működési 
területén  van, úgy a kísérő á tiratban a nyilvántartásban 
szereplő adatokat is közölni kell.
Ha az ország területén  élő személy kér olyan céllal lakcím
közlést vagy lakbizonylatot, hogy külföldre továbbítsa, azt 
kiadni nem szabad. Ilyen esetben a kérelm et jegyzőkönyv
be kell foglalni, rögzítve annak a külföldi személynek 
(szervnek) a nevét és pontos címét, akinek részére az ada
tokat ki kívánja küldeni, m ajd a fentiek szerint kell eljárni.

Az állampolgárok lakcíme igazgatásrendészeti 
nyilvántartásának szabályai

47. A 44/1983. (XI. 20.) MT számú rendelettel m ódosított 24/ 
1974. (VI. 6.) MT számú rendelet 7. § (4) bekezdésében fog
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laltak alapján a rendőrkapitányság (Budapest kivételével) 
ny ilvántartja  a területén  állandó vagy ideiglenes jelleggel 
lakó 14 éven felüli, személyi igazolvánnyal rendelkező m a
gyar állampolgárokat. A budapesti kerületi, valam int az or
szágos lakcím nyilvántartói feladatokat az LKO látja  el.
A letelepedett külföldi állandó és ideiglenes lakcímét — 
korra való tek in tet nélkül — a megyei (budapesti) rendőr
főkapitányság tartja  nyilván.

48. A rendőrkapitányság nyilvántartásának alapja a meglevő 
egységes igazgatásrendészeti nyilvántartás (a továbbiakban: 
nyilvántartás). Ennek vezetésével kapcsolatban az igazga
tásrendészeti szerv a következő feladatokat látja  el:
a) ny ilvántartja  a működési területén lakó 14 éven felüli 

m agyar állampolgár személyi adatait, állandó és ideig
lenes lakcímét, valam int korra való tek in tet nélkül a te 
rü letén  állandó lakcímmel rendelkező állampolgár érvé
nyes útlevelét (az útlevelek nyilvántartásával kapcsola
tos 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 en
gedéllyel rendelkező, a közügyektől, a foglalkozástól, a 
járm űvezetéstől eltiltott, a bíróság által k itilto tt, a párt
fogó felügyelet a la tt álló (kivéve a fiatalkorút), a rend
őrhatósági felügyelet a la tt álló, a területrő l kitiltott, ille
tőleg a rendőrhatósági felügyelet és egyben kitiltás alatt 
álló, a helyi bűnügyi szerv által figyelőzött, valam int 
az előállítandó eltűnt és elfogatóparanccsal körözött sze
m élyt, ha annak a "Körözési Értesítő"-ben megjelölt 
utolsó, illetve vélt tartózkodási helye (helyei) a rendőr- 
kapitányság működési területén  levő helységben van, ki
véve a "TG" jelzésűeket;

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

49. A rendőrkapitányság nyilvántartása a következő kartono
kat tartalm azza:
a) a személyi igazolvány adatlapot vagy az érvényes (állan

dó és ideiglenes) lakcím értesítőt (a korábbi II. sz. beje
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lentő szelvény vagy az ÁNH által m egküldött gépi érte
sítő karton, a továbbiakban együtt: lakcímértesítő);

b) az útlevélnyilvántartó kartont;

c) a figyelőlapot;
d) az ÁNH személyi számot tartalm azó gépi kartonját;
e) nyilvántartó  lapot a büntetés töltéséről.

50. A továbbiakban a nyilvántartásba a rendőrkapitányság te
rületére történő vagy annak területén  lakóhelyet változta
tó állampolgárok lakcíméről az R. 8. §-ában rendszeresített 
jelentőlap alapján az ÁNH által m egküldött lakcím értesí
tőt 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.

51. Ha a rendőrkapitányság olyan lakcímről vagy lakcímválto
zásról kap értesítést, amely nem tartozik az illetékességi te 
rületéhez vagy az érin tett állampolgár nyilvántartási ada
taihoz viszonyítva olyan eltérést állapít meg, am ely az azo
nosítást bizonytalanná teszi, úgy a lakcím értesítő hátolda
lára fel kell jegyezni az eltérést, illetve az eltérő adatokat, 
a lakcím értesítőt el kell látni a rendőrkapitányság bélyeg
zőjével, m ajd — a futárszolgálat ú tján  — az ÁNH Igazga
tási (belügyi) Főosztály Igazgatási Osztályának kell meg
küldeni.

52. A lakcímértesítő besorolásakor ellenőrizni kell, hogy az 
érin tett személy nem áll-e figyelőztetés alatt. Ha igen, ak
kor a lakcímváltozásról az elrendelő szervet (az illetékes 
szakelőadót) haladéktalanul értesíteni kell.
A m ellékbüntetésre ítélt lakcímváltozása esetén a külön 
utasításban foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.
A jogellenesen külföldre távozott elítélt érvényes mellék
büntetési nyilvántartó  lap já t — a lakcím bejelentés meg
szüntetése u tán — fel kell terjeszteni az LKO-nak.

53. A figyelőztetés a la tt álló anyakönyvi adatainak változása
kor az új adatot rá  kell vezetni a figyelőlapra és a válto
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zásról írásbeli értesítést kell küldeni az elrendelő szervnek 
(illetékes szakelőadónak).

54. A figyelőlapot ki kell emelni a nyilvántartásból, ha:

a) a figyelőztetés indoka megszűnt;
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 e ltűn t és körözött személy figyelőztetésének megszün
tetését a BM Bűnügyi N yilvántartó Osztálytól géptávírón 
érkező kim utatás alapján kell intézni. A b) és c) pontban 
foglalt esetekben a figyelőlapra fel kell jegyezni a figye
lőztetés megszűnésének okát, m ajd erről az elrendelő szer
vet (az illetékes szakelőadót) értesíteni kell, a figyelőlapot 
pedig költözés esetén az új lakóhely szerint illetékes rend
őrkapitányságnak kell megküldeni, elhalálozás esetén pedig 
meg kell semmisíteni.

55. Az ÁNH a 14 éven fe lü li m agyar állampolgár anyakönyvi 
adataiban bekövetkezett változásról gépi értesítést küld az 
állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak és 
az LKO-nak. a letelepedett külföldi esetében pedig — korra 
való tek in tet nélkül — az állandó lakóhely szerint illetékes 
m egyei (budapesti) rendőr-főkapitányság igazgatásrendésze
ti osztályának és a BM ORFK Külföldieket Ellenőrző Osz
tályának.
Az elhalálozásról, holtnak nyilvánításról és hatály talanításá
ról az anyakönyvvezető küld halotti értesítést az állandó 
lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak, a letelepe
dett külfödi esetében pedig az állandó lakóhely szerint ille
tékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság igazgatás- 
rendészeti osztályának (az első és második bekezdésben em
lített gépi és halotti értesítés a továbbiakban együtt: anya
könyvi értesítés).
A BM ORFK Rendészeti Osztály értesítést küld a 14 éven 
felüli m agyar állampolgár családi és utónevének, illetve a 
nő házassága fennállása a la tt viselt nevének megváltoz
tatásáról az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapi
tányságnak és az LKO-nak.
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56. A házasságkötésről érkezett anyakönyvi értesítéskor:

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

b) a házasságkötéssel a nevét megváltoztató nő előző néven 
kiállított lakcím értesítőjére az a) pontban foglaltakon 
kívül fel kell jegyezni a házasságkötés után viselt nevét 
is. Az anyakönyvvezetőtől érkezett személyi igazolvány 
adatlap I. sz. szelvényének vastag keretbe foglalt rova
ta it ki kell tölteni és az LKO-nak felterjeszteni, a II. sz. 
szelvényt — az új név szerint — el kell helyezni a nyil
vántartásban;

c) olyan esetben, ha a nő férje "né" toldatos családi nevé
hez kapcsolva saját teljes nevét viseli (pl.: Nagyné Hor
váth Mária), úgy nyilvántartási anyagát leánykori néven 
kell kezelni továbbra is. A férj családi neve szerinti be
tűjelzéshez az anyakönyvezetőtől érkező személyi iga
zolvány adatlap II. sz. szelvényét kell besorolni.

57. A házasság felbontásáról, érvénytelenítéséről érkezett anya
könyvi értesítéskor a lakcím értesítőre rá kell vezetni az új 
családi állapotot, az anyakönyvezés helyét, idejét és az anya
könyvi folyószámot. Ha a házasság megszűnése, illetőleg ér
vénytelenítése következtében a nő neve megváltozik, a to
vábbiakban használatos nevét is fel kell jegyezni a lakcím
értesítőre.

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 lakcím értesítőt átlós vonallal á t kell húzni;

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

59. A holtnak nyilvánításról szóló anyakönyvi értesítés érkezé
sekor a holtnak nyilváníto tt lakcím értesítőjére rá  kell ve
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zetni a holtnak nyilvánítást, házastársának lakcím értesítő
jére pedig a házastárs holtnak nyilvánítását, az özvegy csa
ládi állapotot, a holtnak nyilvánítás idejét és az anyakönyvi 
folyószámot, a feleségnél a névviselésben esetleg beállt vál
tozást (leánykori nevét viseli), m ajd a lakcím értesítőt visz- 
sza kell helyezni a nyilvántartásba.

60. Az elhalt (holtnak nyilvánított) más rendőrkapitányság te 
rületén levő ideiglenes lakcíme megszűnésének bejelentését 
az állandó lakcím szerint illetékes rendőrkapitányságnál el 
kell végezni. Az ügyintéző kitölti a lakcím megszűnéséről 
szóló jelentőlapot, m ajd végrehajtja  a 32. b) pontban fog
laltakat és a jelentőlapot 24 órán belül m egküldi az ideig
lenes lakóhely szerint illetékes szakigazgatási szervnek.

61. A holtnak nyilvánítás hatálytalanításáról szóló anyakönyvi 
értesítés érkezésekor

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

b) a házastárs lakcím értesítőjére — am ennyiben a rend
őrkapitányság területén  van a lakcíme és időközben nem 
kötött házasságot — szintén rá kell vezetni a hatály tala
nítást és az eredeti családi állapotot,

m ajd a lakcím értesítőt vissza kell helyezni a nyilvántar
tásba.

62. Az anyakönyvi kijavításról (név — ideértve a férj halála, 
holtnak nyilvánítása u tán a nő bejelentése alapján házas
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 megállapítása, 
örökbefogadó szülők vérszerinti bejegyzése stb.) szóló anya
könyvi értesítés érkezésekor a nyilvántartásba levő régi ada
tokkal k iállíto tt lakcím értesítőre rá kell vezetni a változást 
(pl.: családi jogállás változása m iatt apja neve: H orváth Pé
ter, családi neve ,.Horváth”-ra  változott).

63. Névváltoztatásról szóló értesítés érkezésekor az összes érin
te tt személy (feleség, 14 éven felüli gyermek) régi lakcímér
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tesítőjére rá kell vezetni a névváltoztatást (pl. névváltoztatás 
folytán új neve: Kovács Dénes N—935/1983. BM sz.).

64. Az anyakönyvi adatváltozásról érkezett anyakönyvi értesí
tés alapján — ha a személyi igazolvány kicserélését szüksé
gessé tevő változást is tartalm az —, továbbá a névváltozta
tásról szóló értesítés alapján az é rin te tt személyt 15 nap után 
személyi igazolványa kicserélése végett be kell rendelni, ha 
önként nem jelentkezett. (Kivételt képez ez alól, ha a há
zasságot kötő nő leánykori nevét viselte és a személyi iga
zolványa második oldalának 1—2. rovata nem volt kitöltve.)

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

66. Az elköltözésről és a véglegesen külföldre távozásról érkező 
lakcím értesítés alapján a nyilvántartásból az é rin te tt sze
mély nyilvántartó  lapjait ki kell emelni. A kiem elt lakcím
értesítőt, illetve a személyi igazolvány adatlapot meg kell 
semmisíteni, a lakcímváltozásról szóló értesítést pedig a be
érkezést követő év december 31-ig külön — évenként elkü
lönítve — holt anyagként kell kezelni, m ajd meg kell sem
misíteni. Ugyanígy kell eljárni az elhalt személy esetében 
is azzal a különbséggel, hogy a kiem elt lakcím értesítőt — 
az elhalálozás tényének feljegyzése u tán — kell a holt 
anyagban elhelyezni.

67. Az anyakönyvi adatváltozásról az ÁNH-tól érkezett anya
könyvi értesítést — ideértve a BM ORFK Rendészeti Osz
tályától érkezett névváltoztatásról szóló értesítést is — az 
adategyeztetés és a változás átvezetése után meg kell sem
misíteni.
Az elhalálozásról, a holtnak nyilvánításról és hatály talaní
tásról az anyakönyvvezetőtől érkezett anyakönyvi értesítést 
az 58—61. pontokban foglalt feladatok végrehajtása után 
fel kell terjeszteni az LKO-nak.

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

69. A személyi számot tartalm azó kartont ki kell em elni és meg 
kell semmisíteni, ha olyan lakcím értesítőt vagy személyi
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igazolvány adatlapot kell a nyilvántartásba elhelyezni, 
amely a személyi számot tartalm azza.

70. Am ennyiben a rendőrkapitányság a nyilvántartásban nem 
szereplő személyről kap anyakönyvi értesítést, azt lássa el 
" Ism eretlen" felirattal és a kapitányság bélyegzőjével, m ajd 
— a futárszolgálat ú tján  — küldje meg az ÁNH Igazgatási 
(belügyi) Főosztály Igazgatási Osztályának.

71. A rendőrkapitányság köteles gondoskodni — az évi költ
ségvetés terhére — az általa végrehajto tt (pl.: az elhalt, jog
ellenesen külföldre távozott stb. esetében) lakcímbejelentés 
megszüntetéséhez szükséges, postai értékcikként forgalom
ba kerülő jelentőlapok — szükség esetén személyi igazol
vány adatlapok — beszerzéséről.

Záró rendelkezések

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

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

74. Azokban az ügyekben, amelyekben az R. hatálybalépése 
előtt a rendőrség hozott első fokú határozatot, a jogorvos
lati eljárásban a korábban hatályban volt jogszabályokat 
kell alkalmazni.

75. Ez az utasítás kiadása napján  lép hatályba. Egyidejűleg az 
5/1975. (BK 3.) BM számú utasítás v alam int az azt módosí
tó 10/1977. (BK 10.) BM számú utasítás a  11/1983. (BK 7.) 
BM számú utasítás továbbá az 1/1970. BM ORF számú 
utasítás még hatályban levő rendelkezései, a BM országos 
rendőr-főkapitány igazgatásrendészeti helyettesének 4/1981. 
számú, valam int a 8/1982. sz. intézkedései, a BM II/II. Cso
portfőnökség 50—24/5— 1970. számú állásfoglalása hatályát 
veszti.

Dr. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügym iniszter
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Készült: 700 példányban.
K apják: elosztó szerint.
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