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Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 

 

 

 

Hatósági bizonyítvány kérelem 

(felsőoktatási intézményi ügyintézéshez, közös lakcím igazolására) 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………… (név, leánykori név) 

születési helye, ideje:……………………………………..      anyja neve:  ….……………………………………..…………………  

mint a .……….…  helyrajzi számú, 2011 Budakalász, ………………………………………………. .............szám alatti 

ingatlan tulajdonosa/haszonélvezője kérem, szíveskedjenek igazolni, hogy a fenti címre az alábbi 

személyek vannak bejelentve: 

 Név Születési hely, és idő Anyja neve Aláírás* 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

*Aláírásommal hozzájárulok, hogy nevem születési adataim, valamint édesanyám neve a kiállításra kerülő 

hatósági bizonyítványon feltüntetésre kerüljenek. 

A hatósági bizonyítványra  ……………………………………………………………………………………………...   (név, kinek) 

………………………………………………………………………………….……-nál (iskola, egyéb intézmény megnevezése) 

történő (milyen ügyben)  ………………………………………………………………………………….ügyintézéshez van szüksége. 

Budakalász, …………………… 

….………………………………… 

       kérelmező aláírása 
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Tájékoztató 

 

Az igazolást az ingatlan haszonélvezője (amennyiben nincs haszonélvező, abban az esetben a 
tulajdonosa) kérheti! 

A bejelentettek név szerinti igazolása csak az érintettek hozzájárulásával történhet (kiskorúaknál az 
együttlakó szülő hozzájárulása szükséges). (Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3 §. 2. pontja, valamint a 5.§. (1) a. pontja alapján. 

A kérelmet Budakalász Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani. Az ügyintézés 
várható ideje: 8 nap. 

A hatósági bizonyítvány kiállítása az illetékről szóló 1990. évi XCI1I tv. 33. §. (2) bekezdés 11. pontja 
alapján illetékmentes („tárgyánál fogva illetékmentes eljárás a tankötelezettséggel, valamint a 
középfokú és felsőoktatási intézménybe való felvétellel, a tanulmányokat folytatónak a tandíjjal, 
vizsgadíjjal és a tanulóotthoni, kollégiumi, diákotthoni, napközi otthoni elhelyezésükkel kapcsolatos 
eljárás... ") 

A hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárás leírását a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (KET) 83. §-a tartalmazza: 

83. § (1)484 A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe 

tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági 

bizonyítványt ad ki. E törvény hatósági bizonyítványra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a hatóság 

által kiadott minden olyan okiratra, amelyet jogszabály nem hatósági bizonyítványként nevesít, de a 

hatósági bizonyítvány e törvényben meghatározott feltételeinek megfelel. 

(2) A hatósági bizonyítvány kiadására a 21. §-ban meghatározott hatóságok, továbbá az a hatóság is 

illetékes, amelynek 

a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt, 

b) területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt, 

c) nyilvántartása az adatot tartalmazza. 

(3)485 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől 

számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. Ha 

jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek és 

milyen bizonyítékok alapján adták ki. A hatósági bizonyítvány alakiságára is irányadók a 72. § (1) 

bekezdésének a) és f) pontjában foglalt követelmények. 

(4) A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni. 

(5) A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági 

bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma 

valótlan. 

(6)486 Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság vagy más szerv állapítja 

meg, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági bizonyítványban 

foglaltak valótlanságáról az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével tájékoztatja a hatósági 

bizonyítványt kiadó hatóságot. 

(7)487 Ha a hatósági bizonyítványt kiállító hatóság a (6) bekezdés szerinti tájékoztatást követően vagy 

egyéb esetben hivatalból megállapítja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, a hatóság a 

hatósági bizonyítványt kijavítja, visszavonja vagy módosítja. A határozatot annak a hatóságnak, 

szervnek is megküldi, amelynek eljárásában tudomása szerint az ügyfél a hatósági bizonyítványt 

felhasználta vagy fel kívánta használni. 

(8)488 A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy 

az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal 

nem rendelkezik.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.321399#foot484
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.321399#foot485
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.321399#foot486
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.321399#foot487
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.321399#foot488

