
TÁJÉKOZTATÓ A HÁZSZÁMOK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Tisztelt Kiskunlacházi Lakosok!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket  településünkön zajló,  a házszámok felülvizsgálatával
kapcsolatos folyamatban lévő eljárásról.

Általános tájékoztató

Sok  problémát  okozott  mind  a  lakosság  körében  a  lakcímügyintézések  során,  mind  a
közigazgatási  feladatok  ellátásakor  az  igazgatási  szerveknek  és  a  közszolgáltatóknak
egyaránt,  hogy a közigazgatás  korábban nem rendelkezett  egységes,  közhiteles,  az ország
valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. 
Néhány  éve  létrejött  az  egységes,  közhiteles,  az  ország  valamennyi  címét  lefedő
címnyilvántartás,  a  KCR  (központi  cím  regiszter),  amelynek  célja,  hogy  az  adatok
naprakészek,  pontosak  legyenek,  a  különböző  nyilvántartásokban  szereplő  címadatok
megegyezzenek.  A KCR létrehozásának  feladataival  a  települési  jegyzőket  bízták  meg,  a
felülvizsgálat és a rendszerbe történő rögzítés az önkormányzat és a jegyző kötelezettsége.

A fenti  előírásoknak megfelelően  Kiskunlacházán megkezdődött  a  lakosságot  is  érintő
házszámok, illetve címhelyek felülvizsgálata

Sok  esetben  a  címregiszterbe  történő  címek  regisztrálásakor  észleljük  a  rossz  címzést.
Ezekben  az  esetekben  sor  kerül  a  teljes  közterület  házszámozásának  felülvizsgálatára,
melynek eredményeként a döntés határozat formájában kerül kiküldésre a tulajdonosoknak. 
A teljes közterület házszámozásának felülvizsgálatára kerül sor abban az esetben is, amikor a
lakóktól  jelzés  érkezik  a  hiányos  a  házszámokról,  illetve  amikor  hivatalból  értesülünk  a
nyilvántartásokban  eltérő  házszámokról,  vagy  például,  ha  a  közterületen  kihagyással
emelkedő számsorrendben találhatóak a házszámok. Házszámozási eljárás indulhat még pl. a
telekalakításoknál,  valamint  új  közterületek  elnevezését,  vagy  közterületek  átnevezését
követően. 
A házszámok felülvizsgálatára vonatkozó eljárások folyamatosak. A vonatkozó jogszabályok
szerint a címek felvezetésre kerülnek az ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapjaira. Kiemelném,
hogy a közterületek (utcák, utak stb.) elnevezése jelen eljárásban nem változik, továbbra is
azok  maradnak  érvényben,  azonban  az  előfordulhat,  hogy  adott  tulajdonos  ingatlana  a
rendezés során másik utcára kerül számozásra.

Házszámozás

A házszámozást az utca elejétől kezdve, folytatólagosan állapítjuk meg, figyelembe véve a
telekalakításokat,  az  ingatlan-nyilvántartás  adatait,  a  földhivatali  térképes  nyilvántartás
adatait,  korábbi  térképmásolatokat,  korábbi  házszám  megállapító  döntéseket,  a  személyi
nyilvántartás  adatait,  betartva  az  ide  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezéseket.  Hiába  jó  a
számozás az utca közepén néhány háznál, a házszámozás az utca elején kezdhető, kihagyás
nélküli  emelkedő sorrendben haladva az  utolsó  ingatlanig.  Ezáltal  előfordulhat,  hogy egy
felülvizsgálat során megváltoznak a házszámok.
A házszámok változásáról készült döntés határozat formájában kerül kiküldésre azok részére,
akik  érintettek  az  eljárásban.  A véglegessé  vált  határozatot  megküldjük  a  Pest  Megyei
Kormányhivatal  Ráckevei  Járási  Hivatalának  Kormányablakába,  valamint  az  illetékes
földhivatalba  (Földhivatal).  Amikor  a  Földhivatal  megküldi  a  KCR  csoportnak  a



címkoordinátákat,  a  határozat  alapján  a  címelemek a  KCR rendszerében megváltoztatásra
kerülnek, az új címelemek átemelhetők a Kormányablak rendszerébe.

Mivel  ez  hivatalból  költözéssel  nem  járó  lakcímváltozásnak  minősül,  a  címváltozásnak
megfelelő lakcímkártyát, a határozat véglegessé válását követően a címváltozás szerinti lakó-,
vagy  tartózkodási  hely  szerint  illetékes  megyei  kormányhivatal  kiállítja,  és  postai  úton
kézbesíti. A megváltozott házszám miatt, a székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozások
székhely/telephely változásáról a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán, a határozat
véglegessé válását követően lehet intézkedni.

Címváltozás esetén:

• személyes intézkedés az alábbiak esetében nem szükséges:
- a  lakcímkártya  cseréje  iránt  hivatalból  intézkedünk,  a  Kormányhivatal

kikézbesíti,
-  személyazonosító  igazolványt nem  kell  cserélni,  mivel  abban  nincs  cím

feltüntetve,
-  jármű törzskönyvét nem kell cserélni, mivel abban nincs cím feltüntetve,
- a jármű forgalmi engedélyének cseréje lakcímváltozás esetén nem kötelező,
- a Földhivatalnak a házszám változást nem kell bejelenteni, mert azt a véglegessé

vált határozat megküldésével mi teljesítjük.

• személyes intézkedés szükséges:
-  közműszolgáltatók  és pénzintézetek  felé,  mert  a  bejelentést  csak a  szerződő

féltől fogadják el,
- a Magyar Államkincstártól, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól bármilyen

ellátásban részesülők esetében (a lakcím módosításra elektronikusan is lehetőséget
biztosítanak, pontos azonosító adatok megadása szükséges, valamint a határozat
megküldése mellékletben),

- vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén (az eljárás illeték-
és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes).

Házszámtáblák kihelyezése
A megváltozott  házszámok  tábláit  a  tájékozódás  zavartalanságának  biztosítása  érdekében
célszerű  az  átszámozástól  számított  1  évig  eredeti  helyükön  hagyni  és  piros  színű,  átlós
áthúzással ellátni. Az új házszámtáblát az áthúzott régi mellé kell elhelyezni.

Amennyiben  az  eljárás  során  további  kérdésük  merülne  fel,  keressék  bizalommal  a
Kiskunlacházi  Polgármesteri  Hivatalt,  ahol  kollégáim  készséggel  adnak  tájékoztatást  az
eljárással kapcsolatban.

Elérhetőségek: 06-24-/519-830, 4-es mellék (ügyintéző: Sándor György)

Kérem az érintett ingatlantulajdonosok szíves megértését és együttműködését!

Soós Zsoltné
    jegyző


