
 
 

   

 

 
Községi Önkormányzat 

 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 

   48 / 355 -001 
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K É R E L E M 

A LAKÓHELY FIKTÍVVÉ NYILVÁNÍTÁSÁHOZ 
 
 
I. Kijelentendő személy adatai:  
 
Név: ……………………………………………      Anyja neve:………………………………………………………. 
 
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………….……………………… 
 
Bejelentett állandó lakóhelye:…………………………………………………………………………………………. 
 
Bejelentett tartózkodási helye: …………………………………………………………………..………………….. 
 
Mikortól nem tartózkodik az állandó, illetve a tartózkodási lakcímén:………………………………….. 
 
Kijelentendő személy kérelmező által ismert jelenlegi tartózkodási 
helye:……………….……………………………………………………………………………………………………….... 
 
…………...…………………………………………………………………………………………..…………………………. 
 
II. Kérelmező nyilatkozata, indoka a kijelentendő személy lakcímének megszüntetéséhez: 
 
………………………………………………………………………………………………….………........................... 
 
………………………………………………………………………………………………….………........................... 
 
Nevezett személy kijelentésére való jogosultságomat igazolom:  

- a lakás tulajdonosaként, haszonélvezőjeként a mellékelt 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lappal, vagy a helyrajzi szám pontos megjelölésével 

 
Helyrajzi szám:……………………………... 

 
- a lakás önkormányzati bérlőjeként a mellékelt bérleti szerződés másolatával. 

 
Fenti nyilatkozatomat büntetőjogi felelősségem tudatában tettem meg.  
 
 

 



 

 

Sajókaza, 201… év ……………………… hónap …….. nap 
 
 

……………………………………………. 
Név (nyomtatott betűvel) 

 
 

…………………………………………….. 
Aláírás 

 
 

………………………………………….…. 
Lakcím 

 
 
A lakcím fiktívvé nyilvánítás 3000,- Ft. illetékköteles, amelyet illetékbélyeg 
formájában jelen beadvány leadásával egyidejűleg kell leróni. 
 
A lakcímrendezési kérelem mellékletét képző nyilatkozat is kitöltendő! 
Tájékoztatás:  
1./ A nyomtatványt NYOMTATOTT  betűvel, olvashatóan szíveskedjék kitölteni.   
2./ Az illetékbélyeg hiánya esetén hiánypótlásra hívjuk fel a kérelmező felet. Amennyiben a 
hiánypótlást nem teljesíti, az eljárás megszüntethető. 



NYILATKOZAT 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény rendelkezései alapján az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. 
Tanúként nem hallgatható meg az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás. 
A tanúnak nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyfelekkel milyen viszonyban van, nem elfogult-e. 
A tanúvallomás megtagadható, ha a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy a 
tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.  
A Bűntető Törvénykönyv 238.§-ának (1) bekezdése értelmében hamis tanúzást 
követ el az, aki hatóság előtt az ügy lényeges körülményeire valótlan vallomást tesz, vagy a 
valót elhallgatja. Aki közigazgatási hatóság előtt a hatósági ügyben tesz hamis 
tanúvallomást, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 
Alulírott tanú, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmező féllel …..… 
………………………….………. (pl. szomszéd, barát, ismerős) viszonyban állok. 
Kijelentem, hogy …………………………………….…………… (név) a Sajókaza 
……………………………………..………………………………………szám alatti ingatlant 
………….……………….. (mikor) véglegesen, a visszatérés szándéka nélkül, saját akaratából 
elhagyta. Tudomásom szerint ingósága a lakásban maradt/nem maradt/az ingóságokról 
nincs tudomásom. (megfelelő rész aláhúzandó) 
A kijelentendő személy általam ismert tartózkodási helye ………..………………..………… 
………………/ tartózkodási helyéről nincs tudomásom. (megfelelő rész kitöltendő, aláhúzandó) 
 
További nyilatkozatom az eljárással kapcsolatban:………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………….. 
 
Sajókaza,…………………………….. 
       Név:………………………….………………. 
       Cím:………………………………………….. 
       Szigsz:………………………………………... 
       Aláírás:……………………………………….. 
 

Alulírott tanú, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmező féllel …..… 
………………………….………. (pl. szomszéd, barát, ismerős) viszonyban állok. 
Kijelentem, hogy ………………………………………………… (név) a Sajókaza 
……………………………………..………………………………………szám alatti ingatlant 
………………………….. (mikor) véglegesen, a visszatérés szándéka nélkül, saját akaratából 
elhagyta. Tudomásom szerint ingósága a lakásban maradt/nem maradt/az ingóságokról 
nincs tudomásom. (megfelelő rész aláhúzandó)  
A kijelentendő személy általam ismert tartózkodási helye ………………………..………… 
………………/ tartózkodási helyéről nincs tudomásom. (megfelelő rész kitöltendő, aláhúzandó) 
További nyilatkozatom az eljárással kapcsolatban:………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………….. 
 
Sajókaza,…………………………….. 
       Név:………………………….………………. 
       Cím:………………………………………….. 
       Szigsz:………………………………………... 
       Aláírás:……………………………………….. 


