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Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség

Egyedi  adatszolgáltatás  és  kapcsolatfelvétel:  országos  illetékességgel
bármely járási (fővárosi kerületi) hivataltól kérhető.

Egyedi  és  Csoportos  adatszolgáltatás:  Belügyminisztérium
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságától kérhető

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:

- érvényes  személyazonosításra  alkalmas  okmány
(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői
engedély), 

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány

- a kérelmező képviseleti  jogosultságának igazolása,  amennyiben
más nevében jár el (eredeti meghatalmazás vagy annak hiteles
másolata),

- az adatfelhasználás jogalapját igazoló (ok)irat,

- kérelem, amely tartalmazza:

o az adatszolgáltatás vagy kapcsolatfelvétel célját

o számlázási címet

o kapcsolatfelvétel esetén annak formáját.

Ügyintézéskor csatolandó iratok, okmányok:

- adatszolgáltatást kérő lap vagy kérelem
- jogalapot igazoló (ok)iratok

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatási díj

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített
adatszolgáltatásért,  a  kapcsolatfelvétel  céljából  való  megkeresésért,
valamint  értesítésért  –  ha  jogszabály  másként  nem  rendelkezik  –
igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni.  A  díjat  az  adatszolgáltatás
teljesítésétől  számított  15  (tizenöt)  napon  belül,  az  eljáró  hatóság
felhívására kell megfizetni. 

A  fizetendő díj  a  díjtétel  és az adatszolgáltatásban  érintett  személyek
számának szorzata, de legalább 3500 Ft. A díjtétel mértéke: 730 Ft/tétel. 

Ügyintézési
határidő

Az adatszolgáltatási eljárás esetén hiánytalanul előterjesztett kérelem és
mellékletei  esetén,  illetve  ha  a  hatóság  rendelkezésére  álló  adatok
alapján a tényállás tisztázott 8 (nyolc) nap; teljes eljárás (a kérelem nem
teljes,  illetve  a  tényállás  nem  tisztázott)  esetén  60  (hatvan)  nap  az
ügyintézési határidő 



Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

- személyesen, vagy

- meghatalmazott útján.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A nyilvántartás szervei törvényben meghatározott feltételekkel és korlátok
között  -  a  polgár,  illetve  jogi  személy  és  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező szervezet kérelmére, a felhasználás céljának és jogalapjának
igazolása esetén - adatot szolgáltatnak. A név, lakcím és értesítési cím
adatok  szolgáltatását  bármely  polgár,  illetve  jogi  személy  és  jogi
személyiséggel  nem rendelkező  szervezet  a  felhasználás  céljának  és
jogalapjának  igazolása  mellett  jogosult  kérni:
a)  jogának  vagy  jogos  érdekének  érvényesítése  érdekében,
b)  tudományos  kutatás  céljából,
c)  közvélemény-kutatás  és  piackutatás  megkezdéséhez  szükséges
minta, valamint

d)  közvetlen  üzletszerzés  (direkt  marketing)  célját  szolgáló  lista
összeállításához.  Adatszolgáltatás  helyett  a  kérelmező  bármely  járási
hivatalnál igényelheti,  hogy kapcsolatfelvétel céljából a járási hivatal az
általa megjelölt személyt, személyi kört keresse meg, és

 kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név, lakcím és értesítési
cím adatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa, vagy

 arról  értesítse,  hogy a kérelmezőt közvetlenül  keresse meg, ha
vele a kapcsolatot fel kívánja venni.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

˗ 1992.  évi  LXVI.  törvény  a  polgárok  személyi  adatainak  és
lakcímének nyilvántartásáról (Nytv.)

˗ 2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
(Ákr.) 

˗ 86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalokról

˗ 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak
és  lakcímének  nyilvántartásáról  szóló  1992.  évi  LXVI.  törvény
végrehajtásáról

˗ 16/2007.  (III.  13.)  IRM-MeHVM  együttes  rendelet  a  polgárok
személyi  adatainak  és  lakcímének  nyilvántartásából  teljesített
adatszolgáltatásért,  a  kapcsolatfelvétel  céljából  való
megkeresésért,  valamint  értesítésért  fizetendő  igazgatási
szolgáltatási díjról

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Kérelem     adatszolgáltatás  

Meghatalmazás

Időpontfoglalás https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas
Nyomtatvanyok/Meghatalmaz%C3%A1s.pdf
Nyomtatvanyok/K%C3%89RELEM%20adatszolg%C3%A1ltat%C3%A1s%20n%C3%A9pess%C3%A9gnyilv%C3%A1ntart%C3%A1sb%C3%B3l.pdf
Nyomtatvanyok/K%C3%89RELEM%20adatszolg%C3%A1ltat%C3%A1s.pdf


Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
alapján.

../T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%20az%20%C3%BCgyfelet%20megillet%C5%91%20jogokr%C3%B3l%20%C3%A9s%20k%C3%B6telezetts%C3%A9gekr%C5%91l.pdf
../T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%20az%20%C3%BCgyfelet%20megillet%C5%91%20jogokr%C3%B3l%20%C3%A9s%20k%C3%B6telezetts%C3%A9gekr%C5%91l.pdf

