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Címadatok

A KCR által tartalmazott címelemek és a következőkben  felsorolt adatok 

összessége:

a) a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, a 8. § (4a)  

bekezdésben foglalt eset kivételével,

b) a címkezelési döntés számát,

c) valamennyi cím tekintetében az egyedi azonosító kódot,

d) azt, hogy a bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését 

szolgálják.

345/2014. (XII. 23.) Korm. 

Rendelet 1. § 3. pont
2018.01.01

Cím

Térben meghatározható, ténylegesen létező fizikai hely megjelölése az ingatlanra 

vonatkozó címelemekkel, amely tartalmánál fogva alkalmas az ingatlan egyedi 

azonosítására.

345/2014. (XII. 23.) Korm. 

Rendelet 1. § 2. pont
2018.01.01

Országnév Magyarország (az ország Alaptörvényben meghatározott neve). Magyarország Alaptörvénye 2018.01.01

Megye neve
Történelmileg kialakult területi egység neve, amely az ország és a települési szint 

között helyezkedik el. 
67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat 2018.01.01

Település neve A község, város, megyei jogú város, főváros utótag nélküli rövid elnevezése.
345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 1. § 15. pont
2018.01.01

Postai irányítószám Az egyetemes postai szolgáltató által képzett és kiosztott számkód.
345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 1. § 12. pont
2018.01.01

Településrésznév

A helység központi belterülete (átfedések nélkül, pontosan körülhatárolt) részeinek 

(községrész, városrész), továbbá a központi belterülettől elkülönülő – lakott vagy 

lakatlan – egyéb belterületnek, valamint külterületnek a neve.

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 

2. § (3) bekezdés i) pont
2018.01.01

Kerület megjelölése

A fővárosban a kerületek megjelölése, a Budapest főváros közigazgatási területéről 

és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvényben megjelölt hivatalos 

elnevezések. Továbbá a városi kerület, ha azt a településen létrehoztak.

1994. évi XLIII. tv. 2018.01.01

Közterület név

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint megállapított 

közterületnév, továbbá az elnevezett magánút neve és a 345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt ingatlan neve a közterületjelleg nélkül.

345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 1. § 9. pont
2018.01.01

Közterületjelleg
A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelethez tartozó 1. melléklet szerinti jelleg, amely a 

közterületnévhez kapcsolódik.

345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 1. § 8. pont
2018.01.01

Házszám A telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés.
345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 1. § 7. pont
2018.01.01

Épület jele Egy telken létesített több épület megkülönböztetését szolgáló megjelölés.
345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 1. § 6. pont
2018.01.01

Lépcsőház jele Egy épületben létesített több lépcsőház megkülönböztetését szolgáló megjelölés.
345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 1. § 10. pont
2018.01.01

Szint jele
Az egy lépcsőházban létesített egyes szintek megkülönböztetését szolgáló 

megjelölés.

345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 1. § 13. pont
2018.01.01

Ajtó, bejárat megjelölése
Az egy épületen belül található önálló rendeltetési egységek megkülönböztetését 

szolgáló megjelölés.

345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet a központi címregiszterről 

és a címkezelésről 1. § 1. pont

2018.01.01

Címkoordináta
A címhez rendelt olyan koordináta, amely alapján az adott ingatlan természetbeni 

elhelyezkedése azonosítható. 

345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet a központi címregiszterről 

és a címkezelésről 1. § 5. pont

2018.01.01

Ingatlan-nyilvántartási azonosító kód Ingatlan-nyilvántartás által képzett egyedi azonosító.
345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont
2018.01.01

Címkezelési döntés száma A központi címregiszterben lefolytatott címkezelés egyedi azonosító száma.
345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont
2018.01.01

Egyedi azonosító kód Valamennyi címhez kapcsolt egyedi azonosító kód.
345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont
2018.01.01

Telek/Épület/Közterület megjelölés A telek/épület/közterület szöveges megjelölése.
1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 10. 

pont, 13. pont, 21. pont
2018.01.01

ADATMEGNEVEZÉSEK JEGYZÉKE



Személyazonosító adat
2010. évi I. törvény (At.) 69/B. § (1) bekezdés a)-d) és g)-h) pontjában és az 1992. 

évi LXVI. törvény (Nytv.) 11. § (1) bekezdés h), l)-p) pontjában meghatározott 

adatok.

2018.01.01

Természetes személyazonosító adat 2018.01.01

Családi és utónév A viselt név, amelynek használatára a személy jogosult.
Ptk. 4:27. § (6) bek., At. 47. § (4) 

bek.
2018.01.01

Családi név Viselt családi név. 2018.01.01

Utónév Viselt utónév/utónevek. 2018.01.01

Utónév 1 Első vislet utónév. 2018.01.01

Utónév 2 Második viselt utónév. 2018.01.01

Születési családi és utónév
A születési név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján 

megilleti.
At. 44. § (1) bek. 2018.01.01

Születési családi név
A születési családi név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés 

alapján megilleti.
At. 44. § (1) bek. 2018.01.01

Születési utónév
A születési utónév az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján 

megilleti. 
At. 44. § (1) bek., (3) bek. 2018.01.01

Születési utónév 1 Első születési utónév. 2018.01.01

Születési utónév 2 Második születési utónév. 2018.01.01

Születési hely
Az a hely, ahol a gyermek született, és ezt a születési anyakönyvben születési 

helyeként rögzítik
2018.01.01

Születési idő
A születés egy anyakönyvi esemény, amelynek dátuma a születési idő. A születési 

anyakönyv a születési idő közigazgatási authentikációs forrása.
2018.01.01

Anyja születési családi és utóneve A polgár anyja születési családi és utóneve. Nytv. 5. § (14) bek. 2018.01.01

Anyja születési családi neve A polgár anyjának születési családi neve. 2018.01.01

Anyja születési utóneve A polgár anyjának születési utóneve/utónevei. 2018.01.01

Anyja születési utóneve 1 A polgár anyjának első születési utóneve. 2018.01.01

Anyja születési utóneve 2 A polgár anyjának második születési utóneve. 2018.01.01

Név 2018.01.01

Családi és utónév A viselt név, amelynek használatára a személy jogosult.
Ptk. 4:27. § (6) bek., At. 47. § (4) 

bek.
2018.01.01

Születési családi és utónév
A születési név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján 

megilleti.
At. 44. § (1) bek. 2018.01.01

Előző családi és utónév Előző viselt név. 2018.01.01

Előző családi név Előző viselt családi név. 2018.01.01

Előző utónév Előző viselt utónév/utónevek. 2018.01.01

Előző utónév 1 Első előző viselt utónév. 2018.01.01

Előző utónév 2 Második előző viselt utónév. 2018.01.01

Házassági név
A házassági név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján 

megilleti.
At. 47. § (1) bek. 2018.01.01

Házassági családi név A házassági név része.
 Ptk. 4:27. § (3) bek., At. 47. § (2) 

bek.
2018.01.01

Házassági utónév A házassági név része. 2018.01.01

Házassági utónév 1 Első házassági utónév. 2018.01.01

Házassági utónév 2 Második házassági utónév. 2018.01.01

Előző házassági név Aktuális házassági nevet (viselt név) megelőzően viselt házassági név. 2018.01.01

Előző születési név
Előző születési családi és utónév. Aktuális születési nevet megelőzően viselt 

születési név.
2018.01.01

Nemzetiségi születési név Nemzetiségi születési családi és utónév. At. 46. § (3)-(4) bek. 2018.01.01

Előző nemzetiségi születési név
Előző nemzetiségi születési családi és utónév. Aktuális nemzetiségi születési nevet 

megelőzően viselt nemzetiségi születési név.
2018.01.01

Nemzetiségi házassági név
A nemzetiségi házassági név képzésének alapja a nemzetiségi születési név 

viselése.
2018.01.01

Előző nemzetiségi házassági név
Aktuális nemzetiségi házassági nevet (viselt név) megelőzően viselt  nemzetiségi 

házassági név.
2018.01.01

Anyja születési családi és utóneve A polgár anyja születési családi és utóneve. Nytv. 5. § (14) bek. 2018.01.01

Anyja előző születési neve
Anyja előző születési családi és utóneve. A polgár anyjának aktuális születési nevét 

megelőzően viselt születési név.
2018.01.01

Anyja előző születési családi neve A polgár anyjának aktuális születési nevét megelőzően viselt születési családi név. 2018.01.01

Anyja előző születési utóneve
A polgár anyjának aktuális születési nevét megelőzően viselt születési 

utónév/utónevek.
2018.01.01

Anyja előző születési utóneve 1 A polgár anyjának aktuális születési nevét megelőzően viselt első születési utónév. 2018.01.01

Anyja előző születési utóneve 2
A polgár anyjának aktuális születési nevét megelőzően viselt második születési 

utónév.
2018.01.01

Személyi azonosító
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja, amely tizenegy darab arab 

számjegyből áll. Képzési szabályait a Szaz. tv. III. melléklete tartalmazza.

1996. évi XX. törvény (Szaz. tv.) 6. 

§ (3) bekezdés
2018.01.01



Állampolgárság
A polgár nyilvántartásokban szereplő magyar, vagy külföldi állampolgársága, 

hontalansága, magyar állampolgárság megszűnésének ténye.
Nytv. 11. § (1) bek. b) pont 2018.01.01

Nem A polgár neme: nő vagy férfi. 2018.01.01

Családi állapot

Családi állapot: hajadon, nőtlen, nős, férjes, bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy 

bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy 

bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt.

At. 3. § e) pont 2018.01.01

Lakcím
A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe 

(a továbbiakban együtt: lakcím).
Nytv. 5. § (4) bek. 2018.01.01

Lakóhely A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. Nytv. 5. § (2) bek. 2018.01.01

Tartózkodási hely
A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges 

elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Nytv. 5. § (3) bek. 2018.01.01

Értesítési cím

A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), 

amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén kívül a polgár 

bejelentett.

Nytv. 5. § (5) bek. 2018.01.01

Arcképmás

Olyan, a polgár arcképéről informatikai eszköz igénybevételével készített vagy 

informatikai eszköz igénybevételével feldolgozható felvétel, mely alkalmas arckép 

profil képzésére.

2015. évi CLXXXVIII. törvény 1. § 

b) pont
2018.01.01

Aláírás
A polgár aláírása: születési vagy házassági családi és utónevének az általa használt 

és elismert írásképe. 
Nytv. 5. § (13) bek. 2018.01.01

Okmányazonosító
A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, illetőleg a 

személyazonosító igazolvány azonosítására alkalmazott jel.
Nytv. 5. § (12) bek. 2018.01.01

Ingatlan adatok

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (Inytv.) és a és a 

földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben 

meghatározott ingatlanadatok, a központi címregiszterből automatikus adatátvétel 

útján átvett címadatok kivételével

2018.01.01

Ingatlan fekvése 

A közigazgatási alegységek: településen belüli, elkülönült szerepű területek, mint a 

belterület és a külterület. Ezeket együttesen ingatlan-nyilvántartási egységeknek, 

más szóval fekvéseknek nevezzük. 

2018.01.01

Belterület

A település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg kialakult, 

összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó – a helyi építési 

szabályzatban kijelölt része.

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 

1. § 1. pont
2018.01.01

Külterület

A település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban 

mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy különleges (pl. bánya, 

vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés alatt nem álló természetközeli 

része.

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 

1. § 6. pont
2018.01.01

Helyrajzi szám

A községekben, a városokban, a megyei jogú városokban és a fővárosban (a 

továbbiakban: közigazgatási egység) minden egyes földrészletet – egyértelmű 

azonosíthatóságuk érdekében – helyrajzi számmal kell megjelölni. 

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet 2. 

§ (1)-(5) bekezdés
2018.01.01

Terület nagysága A telekhatárokkal kijelölt terület m2-ben vagy hektárban megadott mérete. 2018.01.01

Művelési ág
A föld természetbeni állapota és rendszeres földhasznosítási módja szerinti 

szempontok alapján meghatározott művelési ágak.

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 

40-49. §
2018.01.01

Művelési ágak megnevezése (betűjele)
Művelési ágak: szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított 

terület, halastó.

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 

40-49. §
2018.01.01

Művelés alól kivett terület elnevezése
A 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 50. § (2)-(7) bekezdésekben meghatározott 

területek elnevezései.

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 

50. §
2018.01.01

Minőségi osztály
Adott művelési ágon belül a különböző minőségű területek megkülönböztetése a 

földterületek termékenysége közötti különbségek alapján.

47/2017 (IX. 29.) FM rendelet 1. § 

11. pont
2018.01.01

Minőségiosztály-foltok határoló vonala és 

megnevezése (jele)

A minőségi osztály folt: a minőségi osztály térképi adatbázisban zárt poligonnal 

ábrázolt területe.  

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 1. 

§ 12. pont
2018.01.01

Földminősítési mintaterek jele

A földminősítési mintatereket a mintatérjegyzék adatainak felhasználásával a térképi 

adatbázisban fel kell tüntetni.  Az egymástól való egyértelmű megkülönböztetés 

érdekében a térképi adatbázisban a községi mintateret „KMT”, a járási mintateret 

„JMT” rövidítéssel, pontszerűen kell ábrázolni.

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 2018.01.01

Kataszteri tisztajövedelem A földterület minőségét aranykorona értékben kifejező értékszám (AK/hektár).
47/2017 (IX. 29.) FM rendelet 1. § 

7. pont és 6. § (1) bekezdés
2018.01.01

Település azonosítója

A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, 

sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától 

megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más 

település azonosítására

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet 1. 

számú melléklete 1.2.1 pontja
2018.01.01

Település közigazgatási határai A szomszédos települések érintkezési vonalai, jogilag megállapított vonalak. 2018.01.01

Település fekvéshatárai
A település fekvéseinek (belterület, külterület) egymástól való elkülönítésére 

szolgáló határvonalak.
2018.01.01

Földrészlet határvonala A felmérések során a természetben azonosított birtokhatárok. 2018.01.01



Alrészletek határvonala és betűjele

Egy földrészleten belül azonos művelési ágú, és az ingatlan-nyilvántartási 

jogszabályokban leírt területi mértéket meghaladó részterületek. A település 

belterületén az egy hektárt meghaladó földrészleten és a külterületen valamennyi 

földrészleten belül a különböző művelési ágak területét, továbbá a művelés alól 

kivett területet – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – alrészletként kell 

nyilvántartani, ha azok nagysága legalább 400 m2.

44/2006 (VI. 13.) FVM rendelet 12. 

§ (1)-(2) bekezdés, 109/1999. 

(XII. 29.) FVM rendelet 51. § (1) 

bekezdés

2018.01.01

Dűlőnév A település határának művelés alatt álló részeire vonatkozó földrajzi név. 2018.01.01

Közterületről nyíló pince bejárata
Azon pince bejárata, amelynek a bejárata közterületről nyílik, és nem a pince 

tulajdonosának a tulajdonában álló ingatlan alá nyúlik.
Inytv. 13. § (3) 2018.01.01

Önálló ingatlannak nem minősülő 

építmény

A társasházban a tulajdonostársak közös tulajdonában álló, illetve szövetkezeti 

házban a szövetkezet vagy a tagok közös tulajdonában álló építményrészek 

(lépcsőház, pince, padlás, falak) külön ingatlannak minősülnek, ha a földrészlet nem 

képezi a társasházközösség, a szövetkezet, vagy a tagok közös tulajdonát. 

2018.01.01

Önálló ingatlannak minősülő építmény Önálló ingatlanként tartják nyilván: a földrészletet és az egyéb önálló ingatlant. Inytv. 11-12. § 2018.01.01

Alapponthálózati pontok

A természetben állandó módon megjelölt, egységes rendszerekbe foglalt pontok, 

amelyek alapul szolgálnak a térképek készítéséhez, valamint más földmérési és 

térinformatikai feladatok végrehajtásához.  A földmérési alappont geodéziai 

mérésekhez használt vízszintes vagy magassági alappont. Az alapponthálózati 

pontok összességét Alapponthálózatnak nevezzük.

2012. évi XLVI. Törvény 2018.01.01

Alapponthálózati pontok azonosítói
Az alapponthálózati pontok azonosítására szolgáló jelölései, 8/2018. (VI. 29.) AM 

rendelet 4. melléklete szerinti pontkódok.

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 4. 

melléklet
2018.01.01

Társadalombiztosítási 

Azonosító Jel

Az egészségbiztosítási szerv által képzett, az egészségügyi, a szociális és a 

társadalombiztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások 

azonosító kódja.

Szaz. tv. 6. § (2) bekezdés 2018.01.01



Irat neve Irat definiciója
Irat jogszabalyi 

hivatkozas
Irat típusa

Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem 

A Ptk. 5:13. §, 5.17.-5.18. §-okban meghatározott tulajdonjog bejegyzése iránti 

kérelem. Az okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti az átruházáson alapuló 

tulajdonjogot. Tulajdonjogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek 

eszmei hányadára lehet bejegyezni. 

Ptk. 5:13. § és 5.17.-5.18. §-ok, 

Inytv. 6. § (1) bekezdés, 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 

6. §

irat

Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
Ingatlan esetén a zálogjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése iránti kérelem. 

Jelzálogjogot ingatlanra és az ingatlant terhelő átruházható jogra lehet bejegyezni.

Ptk. 5:88 § a) bekezdés, 109/1999. 

(XII. 29.) FVM rendelet 17. §
irat

Jelzálogjog törlése iránti kérelem

Zálogjog bármely okból történő megszűnése esetén (követelés kielégítést nyert, 

követelés megszűnt, a zálogtárgy tulajdonjogát a követelés jogosultja megszerezte, 

zálogtárgyat felszámolás, végrehajtás során értékesítették stb.) a követelést 

biztosító jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásból való törlése iránti kérelem.

Inytv. 6. § irat

Tulajdoni lap

Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó 

jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak 

adatait tartalmazó lap, mely három részből áll.

Inytv. 19. §, 109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet 1-4. §
irat

Változási vázrajz 
Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának változását 

eredményező digitális és papír alapú földmérési munkarész.

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 1. § 

17. pont
irat

Kérelem tulajdoni lap másolat 

szolgáltatása iránt

A 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelem a tulajdoni 

lapról kiállított papír alapú hiteles, vagy elektronikusan hitelesített, vagy 

elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles másolatra vonatkozóan.

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 

3. számú melléklete
irat

Földmérési és térképészeti adatok 

igénylése

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában (tulajdoni lap I. oldalán és III. oldalán illetve 

térképen) változást eredményező földmérési munkákhoz, valamint kitűzési 

munkákhoz igényelt földmérési és térképészeti állami alapadatok szolgáltatására 

irányuló, a 63/1999. ( VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet szerinti kérelem.

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM 

együttes rendelet 3-4. § és 5. § 

(2) bekezdés

irat

Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 

munkák vizsgálata és záradékolása iránti 

kérelem

Jogosultsággal rendelkező földmérő 30. mellékletében meghatározott kérelme az 

ingatlan-nyilvántartási térkép megváltoztatására készített, az ügyfél által megrendelt 

földmérési munka műszaki vizsgálatára vonatkozóan, hogy alkalmas-e ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetésre, valamint előzetes 

nyilvántartásba vétele.

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 46. 

§ (1) bekezdés a) pont
irat

Határozat tulajdonjog bejegyzéséről

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 86. §-a szerinti határozat. Tulajdonjogot csak 

azzal szemben lehet bejegyezni, aki az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként 

szerepel, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostól bejegyzés nélkül 

szerzett tulajdonjogot, illetve érvényes szerződés vagy más jogcímen a tulajdonjog 

bejegyzése iránti kötelmi igény.

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 

86-87. § és 92. § (2) bekezdés
határozat

Határozat jelzálogjog törléséről

Döntés a jelzálogjog megszűnéséről. Jelzálogjog megszűnésére vonatkozó 

bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye, 

illetve olyan magánokirat alapján is teljesíthető, amelyet a nyilatkozattevő 

hitelintézet – nevének feltüntetésével – szabályszerűen és nyilvánvalóan 

azonosítható módon írt alá.

Inytv. 32. § (3) és (5) bekezdés, 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 

92. § (2) bekezdés 

határozat

Határozat jelzálogjog bejegyzéséről

Döntés a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről. Jelzálogjog 

keletkezésére vonatkozó bejegyzésnek, közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett 

magánokirat alapján van helye, illetve olyan magánokirat alapján is teljesíthető, 

melyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerűen és 

nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá.

Ptk. 5:93 §, 2016. évi CL. Törvény 

(Ákr.), 109/1999 (XII. 29.) FVM 

rendelet 17. §

határozat

Jegyzőkönyv születés bejelentéséről

A születést anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az 

illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. Születésnél a bejelentésről 

jegyzőkönyvet kell felvenni.

At. 61. § (1) bekezdés irat

Jegyzőkönyv házassági szándék 

bejelentéséről
A házasságkötés létesítésére irányuló szándék bejelentéséről az At. jegyzőkönyv. At. 17. § (2) bekezdés, irat

Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésére irányuló szándék 

bejelentéséről

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről készített 

jegyzőkönyv. 
At. 31. § (2) bekezdés, irat

IRATMEGNEVEZÉSEK JEGYZÉKE



Jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről

A halálesetet anyakönyvezés céljából - legkésőbb az azt követő első munkanapon - 

az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A haláleset anyakönyvezésére 

irányuló eljárásban a 62. § (1), (2) és (4) bekezdése szerinti időpontban - ezek 

hiányában a (7) bekezdés szerinti eljárás során – jegyzőkönyvet kell felvenni. 

At. 61. § (1a) bekezdés irat

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról 

megszületett gyermekre

Az apa által személyesen az anyakönyvvezető előtt tett elismerő nyilatkozat a 

gyermek születése után, mely a jegyzőkönyv aláírását követően nem vonható 

vissza. Mindenkivel szemben hatályos.

Ptk. 4:102. § irat

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról 

születendő gyermekre

Az apa által személyesen az anyakönyvvezető előtt tett elismerő nyilatkozat a 

gyermek születése előtt, mely a jegyzőkönyv aláírását követően nem vonható 

vissza. Mindenkivel szemben hatályos.

Ptk. 4:102. § irat

Születési anyakönyvi kivonat

A születési anyakönyvi kivonat közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában a 

születéshez kapcsolódóan az anyakönyvben - az At. 73/A. § (2) bekezdésében - 

szereplő adatokat. 

At. 73/A. § (1) bekezdés irat

Házassági anyakönyvi kivonat

A házassági anyakönyvi kivonat közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában a 

házassághoz kapcsolódóan az anyakönyvben - az At. 73/A. § (3) bekezdésében - 

szereplő adatokat. 

At. 73/A. § (1) bekezdés irat

BÉT anyakönyvi kivonat

A bejegyzett élettárs kapcsolat létesítéséről kiállított anyakönyvi kivonat 

közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában a bejegyzett élettársi kapcsolathoz 

kapcsolódóan az anyakönyvben - az At. 73/A. § (4) bekezdésében - szereplő 

adatokat. 

At. 73/A. § (1) bekezdés irat

Halotti anyakönyvi kivonat

A halotti anyakönyvi kivonat közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában a 

halálesethez kapcsolódóan az anyakönyvben - az At. 73/A. § (5) bekezdésében - 

szereplő adatokat. 

At. 73/A. § (1) bekezdés irat

Házassági lap

A házasságkötés statisztikai számbavételéről a 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. 

melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lap, melyet az anyakönyvvezető tölt 

ki és megküld a KSH-nak.

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 

21. § (4) bekezdés
irat

BÉT lap

A bejegyzett élettársi kapcsolat statisztikai számbavételéről a 184/2017. (VII. 5.) 

Korm. rendelet 5. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lap, melyet az 

anyakönyvvezető tölt ki és megküld a KSH-nak.

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 

21. § (5) bekezdés
irat

Állandó személyazonosító igazolvány 

kiadása iránti kérelem

A polgár kérelme a személyazonosító igazolvány kiállítása, valamint az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés iránt. A polgár köteles a személyazonosító 

igazolvány kiadását igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, a 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal.

Nytv. 29. § (14) bekezdés irat

Lakcímbejelentő lap

Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentésére, a tartózkodási hely címének, 

megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentésére és  ezek 

nyilvántartásba vételére irányuló kérelem. A Magyarország területén élő, Nytv. 

hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három 

munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba 

vétel céljából bejelenteni (a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés).

Nytv. 26. § (1) bekezdés irat

Értesítési címbejelentő lap

Az értesítési cím nyilvántartásba vételének első alkalommal történő igénylése, a 

bejelentett értesítési cím megújítása, megváltoztatásának vagy törlésének kérésére 

irányuló kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem.

Nytv. 5. § (16) bekezdés irat

Személyazonosító igazolvány

A polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem 

magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi 

tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági 

igazolvány, amely a polgár személyazonosságát és az Nytv-ben meghatározott 

adatait közhitelűen igazolja. Az állandó személyazonosító igazolvány alkalmas a 

polgár elektronikus úton történő közhiteles azonosítására, az Nytv-ben megjelölt 

kivételekkel – a polgár kérelmére – minősített elektronikus aláírás létrehozására, 

valamint a polgár törvényben megjelölt esetekben gyakorolhatja vele a külföldre 

utazás jogát.

Nytv. 29. § (1) bekezdés irat

Személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány 

Az érintettet a személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal 

tájékoztatja. A hatósági igazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi 

azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat a polgár 

törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa. A személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a polgár természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét – a (2a) bekezdésben meghatározott eltéréssel 

–, személyi azonosítóját, az okmány azonosítóját, kiállításának keltét és a kiállító 

hatóság megnevezését, valamint tájékoztatás céljából a 14. életévét be nem töltött 

kiskorú esetén – a törvényes képviselő kérelemére – a kiskorú törvényes 

képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát.

Nytv. 13. § (1)-(2) bekezdés, 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

16. § (1)-(2) bekezdés

irat



Önkormányzati képviselő testületi 

határozat  az ingatlan elnevezéséről

Ha a címkezeléshez olyan címadat beszerzése szükséges, amelynek megállapítása 

más hatóság, szerv, szervezet vagy önkormányzati képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik, a címképzésért felelős szerv megkeresi az illetékes hatóságot, szervet, 

szervezetet vagy önkormányzati képviselő-testületet. A címképzésért felelős szerv az 

önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő címelemet jegyzi be a 

központi címregiszterbe.

345/2014. (XII. 23.) Korm. 

Rendelet 8. § (1) bekezdés
határozat

KCR adatlap

A címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot is tartalmazó 

adatlap, melynek megküldésével az ingatlanügyi hatóság tájékoztatja a címképző 

szervet az ingatlanokra vonatkozó Inytv.-ben meghatározott változásainak 

átvezetéséről.

1997. évi CXLI. Törvény 25/B. § 

(1) bekezdés
irat

Ingatlanokra vonatkozó változások 

átvezetéséről rendelkező határozat

Az ingatlanügyi hatóság a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 

kormányrendeletben meghatározott ingatlanokra vonatkozóan az alábbi változások 

átvezetéséről rendelkező – szövetkezeti házi vagy társasházi ingatlan esetén az 

alapszabályban, illetve az alapító okiratban megjelölt, emeletet és ajtószámot 

tartalmazó – határozat, a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító 

kódot is tartalmazó adatlap, valamint a záradékolt változási vázrajz megküldésével 

tájékoztatja a címképző szervet: a) telealakítás  (ideértve a kisajátítási eljárásban 

történt változást is) b) épületek feltüntetése és törlése, c)  épület egyéb önálló 

ingatlanná alakítása, d) társas- és szövetkezeti ház alapítása, ezzel kapcsolatos 

módosítás és megszüntetés.

1997. évi CXLI. Törvény 25/B. § 

(1) bekezdés
határozat

Igénylőlap a Társadalombiztosítási 

Azonosító Jelet igazoló Hatósági 

Igazolvány kiadásához

Azt a polgárt, aki nem rendelkezik Társadalombiztosítási Azonosító Jellel, de 

jogosulttá válik egészségügyi szolgáltatásra, munkanélküli vagy szociális ellátásra, 

külön kérelemre külön törvény alapján, az egészségbiztosítási szerv 

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel látja el. Az újszülött részére az 

egészségbiztosítási szerv a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartását kezelő szerv adatszolgáltatása alapján a TAJ-t tartalmazó hatósági 

igazolványt hivatalból adja ki, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani. 

Azonban a külföldön született újszülöttek esetén szükséges a magyarországi 

anyakönyvezési eljárás lefolytatása, amelynek lezárását követően a magyarországi 

lakcímkártya birtokában, az igénylőlap kitöltésével igényelhető az újszülött részére a 

TAJ-t tartalmazó hatósági igazolvány.

Szaz. tv. 21. § (7)bekezdés, 22. § irat

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet 

igazoló hatósági igazolvány

A TAJ igazolásáról szóló hatósági igazolvány. A Társadalombiztosítási Azonosító 

Jelet az egészségbiztosítási szerv képezi, állítja ki és juttatja el az érintett részére.
Szaz. tv. 21. § (1)-(3) bekezdés irat


