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Ügyleírások – Népességnyilvántartás 

Illetékes ügyintéző neve és elérhetősége: 

Bodó Kitti hatósági ügyintéző 

Tel: 84/580-022/20 

e-mail: igazgatas@sagvar.hu 

 

Ügyfélszolgálat: 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – 8654 Ságvár, Fő utca 16. 

Kling Gyöngyi ügyfélszolgálati ügyintéző 

Tel: 84/580-022/11 

e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.30, 13.00-15.30,  

Péntek: 8.00- 12.00 

 

1. ADATJAVÍTÁS 

Szolgáltatás indítása 

Az eljárás kérelemre indul. 

Jogosultak köre 

Amennyiben a polgár a nyilvántartásban tárolt lakcímadataiban eltérést 
tapasztal, kezdeményezheti annak kijavítását. A kijavítás alapját okirattal kell 
igazolni. 

Mit kell tennie 

Kérelmet kell benyújtania a rendszeresített formanyomtatványon. 

Határidők 

mailto:jegyzo@sagvar.hu
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Azonnal, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap. 

Benyújtandó dokumentumok 

 személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és 

 a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány 

(lakcímkártya) és 

 vagy építésügyi hatósági határozat, hatósági bizonyítvány 

 vagy tulajdoni lap, illetve ügyvéd által ellenjegyzett szerződés vagy 

 lakásbérleti szerződés 

 lakásszövetkezeti közgyűlési határozat 

Eljáró szerv 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Ságvár, Som és Nyim 
települések illetékességi területére kiterjedően. 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

Vonatkozó jogszabályok 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) 

Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény. 

Fogalmak 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 5. §-a szerinti értelmezések. 

  

2. IGAZOLÁS 

Szolgáltatás indítása 

Az eljárás kérelme indul. 

Jogosultak köre  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a nyilvántartás 
hatálya alá tartozó személy a saját adatairól másolatot, igazolást kérhet, illetve 

külföldi munkavállalás esetén az E 401 jelű Európai Uniós formanyomtatvány 
leigazolása. 

Mit kell tennie 

Kérelem benyújtása a rendszeresített formanyomtatványon. 
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Határidők 

Azonnal, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap 

Benyújtandó dokumentumok 

E 401 Európai Uniós nyomtatvány 

Szükséges okiratok 

 személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és 

 a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya) 

Eljáró szerv 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Ságvár, Som és Nyim 
települések illetékességi területére kiterjedően. 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

Egyéb információk 

Az ügyintézés illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) 

Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény. 

Fogalmak 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 5. §-a szerinti értelmezések. 

  

3. LAKCÍMRENDEZÉSI ELJÁRÁS 

Szolgáltatás indítása 

Az eljárás kérelemre indul. 

Jogosultak köre 

Azon polgárok, akik írásbeli nyilatkozatukkal igazolják, hogy a lakásukba 
bejelentkezett személy életvitelszerűen nem lakik ott. 

Mit kell tennie 

Benyújtja az erre az eljárásra rendszeresített űrlapot. 
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Határidők 

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap 

Benyújtandó dokumentumok 

Kérelem lakcímrendezéshez nyomtatvány 

Szükséges okiratok 

 személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és 

 a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya) 

 tulajdonjog igazolása 

Eljáró szerv 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Ságvár, Som és Nyim 
települések illetékességi területére kiterjedően. 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Somogy Megyei Kormányhivatal/fellebbezés 

Egyéb információk 

Az ügyintézés illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) 

Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény. 

Fogalmak 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 5. §-a szerinti értelmezések. 

  

4. CÍMNYILVÁNTARTÁS 

Kizárólag a települési jegyző hatáskörébe tartozik az ingatlanok címének 
nyilvántartásba vétele. 

Szolgáltatás indítása 

Az eljárás kérelemre indul. 

Jogosultak köre 

Az ingatlan felett rendelkezni jogosult személy 
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Mit kell tennie 

Kérelem benyújtása a rendszeresített formanyomtatványon. 

Határidők 

Azonnal, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap 

Benyújtandó dokumentumok 

Az ügyfél rendelkezésére álló tulajdonjogot igazoló okirat 

Szükséges okiratok 

 vagy építésügyi hatósági határozat, hatósági bizonyítvány 

 vagy társasház alapító okirat 

 vagy lakásbérleti szerződés 

 lakásszövetkezeti közgyűlési határozat 

Eljáró szerv 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Ságvár, Som és Nyim 
települések illetékességi területére kiterjedően. 

Felettes szerv/jogorvoslat 

nincs 

Egyéb információk 

Az ügyintézés illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 

Fogalmak 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. 
rendelet szerinti értelmezések. 

 

5. Lakcímbejelentés 

 

A Magyar Köztársaság területén élő, a nyilvántartási törvény hatálya alá 

tartozó polgár köteles a beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon 

belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési 

önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. 

Szolgáltatás indítása 

Az eljárás kérelemre indul. 
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Jogosultak köre 

Az ingatlan felett rendelkezni jogosult személy 

Mit kell tennie 

„Lakcímjelentő lapon” kitöltése és benyújtása. 

Határidők 

A változást követő 3 munkanap. 

Benyújtandó dokumentumok 

Lakcímbejelentő lap kitöltve. 

Szükséges okiratok 

 szabályszerűen kitöltött, a szállásadó aláírását tartalmazó bejelentőlap, 
melyen a szállásadói minőséget is jelölni kell (tulajdonos, bérlő, 
haszonélvező) 

 érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú 

vezetői engedély, 

 lakcímigazolvány bemutatása-kiskorúak esetében is, ha ezzel nem 
rendelkezik, a kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

 kitöltött kérelem nyomtatvány a törvényes képviselő(k) nevének és 
telefonszámának 

a kiskorú lakcímkártyáján történő bejegyzéséhez, 

 önkormányzati bérlakásba költözés esetén a bérleti szerződés, 

 gondnoki lakás esetén a közös képviselő írja alá szállásadóként, 

 lízingelt lakás esetén a tulajdonos írja alá szállásadóként, 

 szolgálati lakás, kollégium, munkásszállás és egyéb szállás esetén az 
intézményvezető írja alá a lakcímbejelentő lapot és az intézmény 

bélyegzőlenyomatával látja el, 

 új építésű ingatlan esetén használatbavételi engedély, alapító okirat, 

 a lakcímbejelentés során meghatalmazott is eljárhat, melyhez 2 tanú 
aláírásával ellátott írásbeli meghatalmazás, a meghatalmazó 

személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája, kiskorú esetén születési 
anyakönyvi kivonata 

Eljáró szerv 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Ságvár, Som és Nyim 
települések illetékességi területére kiterjedően. 

Felettes szerv/jogorvoslat 
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nincs 

Egyéb információk 

Az ügyintézés illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) 

Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény. 

Fogalmak 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) 
Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény. 

 

6. Igazolás az egy lakcímen élőkről 

 

Szolgáltatás indítása 

Az eljárás kérelemre indul. 

Jogosultak köre 

Ügyfél 

Mit kell tennie 

Kérelem benyújtása a rendszeresített formanyomtatványon. 

Határidők 

8 nap 

Benyújtandó dokumentumok 

Kérelem nyomtatvány 

Szükséges okiratok 

 személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és 

 a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya) 

Eljáró szerv 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Ságvár, Som és Nyim 
települések illetékességi területére kiterjedően. 

Felettes szerv/jogorvoslat 
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nincs 

Egyéb információk 

Az ügyintézés illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) 

Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény. 

Fogalmak 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) 
Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény. 

 

A hivatkozott jogszabályok az alábbi oldalon megismerhetőek: 

https://njt.hu/ 

 

https://njt.hu/

