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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról a lakcímre visszaélésszerűen
történő bejelentkezések megszüntetése érdekében” címmel a mellékelt törvényjavaslatot
kívánom benyújtani.

2018. évi ..... törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosításáról a lakcímre visszaélésszerűen történő bejelentkezések megszüntetése érdekében
1. §
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: Nytv.) a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. §
(1) Egy lakóhelyet nem lehet tíz főnél több polgár lakóhelyeként nyilvántartásba venni.
(2) Amennyiben egy lakóhelyen életvitelszerűen már legalább tíz személy él, és egy további
személy kezdeményezi az adott lakóhely saját lakóhelyeként történő nyilvántartásba vételét, a járási
hivatal a bejelentett lakcímet e polgár lakóhelyeként csak akkor veszi nyilvántartásba, ha a
bejelentést kezdeményező polgár igazolja, hogy a lakóhely tulajdonosának vagy haszonélvezőjének
a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontjában meghatározott
hozzátartozója.”
2. §
(1) A járási hivatalok 2018. december 31-éig felülvizsgálják a lakóhelyekre bejelentett polgárok
számát minden, az illetékességi területükön található lakóhely tekintetében.
(2) Ha egy lakcímre tíznél több polgár lakóhelyét jelentették be, e lakcímek vonatkozásában a járási
hivatal vezetője megkeresi a területileg illetékes jegyzőt annak érdekében, hogy a jegyző vizsgálja
meg, a nyilvántartásba vett polgárok ténylegesen a lakóhelyen élnek-e, illetve mely polgárok élnek
e lakóhelyen ténylegesen, valamint azt, hogy a lakóhely alkalmas-e annyi polgár lakóhelyéül
szolgálni, mint amennyi a lakcímnyilvántartásában szerepel.
(3) Amennyiben a jegyző azt állapítja meg, hogy valamely lakóhelyen a nyilvántartásban szereplő
polgár életvitelszerűen nem él, vagy a lakóhely adottságainál fogva nem alkalmas tíz főnél több
személy lakhatására, az erről szóló jelentést megküldi a járási hivatal vezetőjének.
(4) A járási hivatal vezetője a (3) bekezdésben foglalt jelentés beérkezését követően haladéktalanul
megállapítja a ténylegesen a lakóhelyen nem élő polgár lakcímének az érvénytelenségét, és a döntés
véglegessé válását követően az érvénytelen lakcím adatot törli a nyilvántartásból. Amennyiben a
jegyző jelentése azt tartalmazza, hogy a lakóhely nem alkalmas tíz főnél több személy lakhatására
és nem állapítható meg, hogy a lakóhely mely személyek tényleges otthona, a legkorábban létesített
lakcímbejelentéstől számítva időrendi sorrendben az első tíz lakcímbejelentésen felüli polgárok
lakcímének érvénytelenségét megállapítja, és a döntés véglegessé válását követően az érvénytelen
lakcím adatot törli a nyilvántartásból.
3. §
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Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
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Általános indokolás
A 2018. évi országgyűlési választások előkészítése során, majd pedig a választás
lebonyolításakor is az derült ki, hogy számtalan állampolgárunk, visszaélve a jogszabályok
megengedő rendelkezéseivel, annak érdekében, hogy bizonyos választókörzetekben a választás
eredményét torzítani tudják a valós választói akarat érvényesülésének meghiusításával, száz
számra jelentettek be lakóhely létesítésével külföldön élő, de magyar állampolgárságot szerzett
magyar nemzetiségű személyeket olyan ingatlanokba, amelyeknek adottságai alkalmatlanok
voltak arra, hogy olyan számú ember lakóhelyéül szolgálhasson. Ez olyan erőteljes joggal való
visszaélés, és oly mértékben sérti a demokrácia alapvető intézményének, a választásnak a
tisztaságát, amely feltétlenül azt indokolja, hogy jogszabályalkotás útján a jövőre nézve meg
lehessen akadályozni ezeket a jogellenes magatartásokat. Ezen ügyekben büntetőeljárások is
indultak.
A fentiek jövőbeni megakadályozása érdekében terjesztjük elő ezen törvényjavaslatot.

Részletes indokolás
1. §
Az általános indokolásban meghatározott célt az 1992. évi LXVI. törvény módosításával lehet
elérni.
A Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása szerint Magyarországon az egy háztartásra jutó
személyek száma, amely háztartás több, mint 98 %-ban, egyúttal a lakóhely is, 2,8. Azaz miután
egy háztartásban átlagosan 2,8 személy él Magyarországon, a választást megelőző nagyszámú
lakcímbejelentések nem csak ténylegesen feltételezhető jogellenes magatartások, hanem az
objektív valóságtól is messze elrugaszkodottak. A javaslatban feltüntetésre kerülő 10 fő egy
nagyon erőteljesen türelmet mutató szám a jogalkotó részéről, ezért határoztuk meg e §-ban a
maximális létszámát az egy lakóhelyre történő bejelentkezés lehetőségének.
Annak érdekében azonban, hogy a hozzátartozók egy lakóhelyre bejelentkezhessenek, akkor is,
ha 10 személyen felüli a hozzátartozói kör, a jogszabály továbbra is biztosítja ezen személyek
lakóhely-létesítésének lehetőségét.
2. §
Ez a javaslat azt is el kívánja érni, hogy a múltbeli jogellenes magatartások jogkövetkezményei
beálljanak. Ennek érdekében átmeneti rendelkezésként kötelezi a járási hivatalokat arra, hogy
vizsgálják felül a lakóhelyekre bejelentett polgárok számát illetékességi területükön.
Amennyiben egy lakóhelyre 10-nél több bejelentett polgár szerepel a nyilvántartásban, úgy a
lakóhely szerint területileg illetékes jegyző feladatává teszi azt, hogy megvizsgálja, a lakóhelyre
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bejelentett személyek ténylegesen életvitelszerűen az adott lakóhelyen laknak-e. Amennyiben
pedig nem, úgy köteles a jegyző megállapítani a nyilvántartásban szereplő, életvitelszerűen nem
a lakóhelyen élő személyeket. Ezt követően a járási hivatal vezetőjének kötelessége e személyek
lakóhelye érvénytelenségének megállapítása és a lakcím adatot törölnie kell a nyilvántartásból.
3. §
Hatályba léptető rendelkezés.
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