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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 általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 94-95. §-a tartalmazza: 

94. § [A hatósági bizonyítványra, igazolványra és nyilvántartásra vonatkozó általános szabályok] 

(1) E törvény rendelkezéseit a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással kapcsolatos 
eljárásokban az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A hatósági bizonyítvány, igazolvány, valamint a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzés 
határozat. 

95. § [A hatósági bizonyítványra vonatkozó szabályok] 

(1) A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának 
feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

(2) Ha a hatósági bizonyítványt a hatóság visszavonta, a határozatot annak a hatóságnak, szervnek is 
meg kell küldeni, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta 
használni. 

(3) Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság 
a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja. 

 


