
Rendelkezési Nyilvántartás regisztráció

ÜGYMENETLEÍRÁS 

Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség
Országos

Ügyintézés helye
Elektronikusan, azonosítást követően az alábbi linken:

https://rendelkezes.gov.hu

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:
- személyazonosításra  alkalmas  érvényes  okmány

(személyazonosító  igazolvány,  kártya  formátumú  vezetői
engedély, útlevél)

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás díj- és illetékmentes

Ügyintézési
határidő

8  (nyolc)  nap,  de  hiánytalan  kérelem  esetén  azonnal  megtörténik  az
ügyintézés 

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

˗ személyesen:  az  ország  valamennyi  kormányablak  és
okmányirodai ügyfélszolgálatán, a NAV kiemelt ügyfélszolgálatain
illetve a 40 postai Agora ponton.

˗ elektronikus  úton:  ha  az  ügyfél  rendelkezik  ügyfélkapu
regisztrációval,  a  https://rendelkezes.gov.hu oldalon
alaprendelkezést  (regisztráció)  és  további  rendelkezéseket  is
tehet.

Fontos,  hogy  rendelkezést  kizárólag  18  év  feletti  természetes
személyek tehetnek.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A Rendelkezési Nyilvántartás az állampolgár ügyintézéssel kapcsolatos
rendelkezéseinek  elektronikus  nyilvántartására,  rögzítésére  szolgál,  és
azokat  az  arra  jogosult  szervek  számára  megismerhetővé  teszi.  A
Rendelkezési  Nyilvántartás  keretében  lehetőség  van  nyilatkozni  a
hatóságokkal  való  kapcsolattartás  módjáról és  a  jövőben  használni
kívánt azonosítási módokról.

Az  ügyfelek  számára  talán  az  elektronikus  meghatalmazások
megtételének lehetősége a szolgáltatás legnagyobb hasznossággal bíró
eleme. Ezzel a lehetőséggel  ugyanis  a regisztrált  ügyfelek személyes,
elektronikus,  vagy  telefonos  úton  meghatalmazásokat  tudnak  adni
bizonyos ügyek elintézésére, tanúk és papírok nélkül.

A  Rendelkezési  Nyilvántartáshoz  kapcsolódó  további  szolgáltatás  az
Időszaki  Értesítés  Szolgáltatás,  melynek  elsődleges  célja,  hogy  az
ügyfél meghatározott időszakonként  megbízható információt kapjon a

https://rendelkezes.gov.hu/
https://www.posta.hu/static/internet/download/Kivalasztott_postahelyek.pdf
http://nav.gov.hu/
https://rendelkezes.gov.hu/


nevében  történt  ügyintézésekről,  cselekményekről, adatainak
kezeléséről. A szolgáltatás leginkább a banki szolgáltatók által kiállított
bankszámlakivonathoz hasonlítható,  amelynek  segítségével
lekérdezhetőek egy meghatározott időszak ügyintézései.

A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos további információ a https://
rendelkezes.gov.hu weboldalon érhető el.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

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

˗ 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól

- 451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  az  elektronikus  ügyintézés
részletszabályairól

- 84/2012.  (IV.  21.)  Korm.  rendelet  egyes,  az  elektronikus
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

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

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Nincs.

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

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése https://rendelkezes.gov.hu

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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