
Ügyfélkapu ügyintézés

Ügyfélkapu létesítése

ÜGYMENETLEÍRÁS

Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség
Országos

Ügyintézés helye

E-személyi igazolvánnyal az alábbi linken:

https://ugyfelkapu.gov.hu/

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

˗ magyar állampolgárok esetében:
o személyazonosításra  alkalmas  érvényes  okmány

(személyazonosító igazolvány,  kártya formátumú vezetői
engedély, útlevél)

˗ EGT állampolgárok esetében:

o EGT-s személyazonosító igazolvány vagy útlevél

˗ EGT országon kívüli külföldiek esetén:

o útlevél

Az ügyintézéshez szükséges működő e-mail fiók megléte.

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatatási díj

Az ügyfélkapu létrehozása (akár a „második” ügyfélkapu is) ingyenes

Ügyintézési
határidő

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

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

Ügyfélkaput  csak  személyesen,  vagy  elektronikus  úton  lehet
létesíteni.

˗ személyesen 

o bármelyik járási hivatalban
o Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatainál

o külképviseleten

˗ elektronikusan

o e-személyi  igazolvány  birtokában  a
https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi
felületen

https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi
https://ugyfelkapu.gov.hu/


Kiskorú személy esetén a törvényes képviselő jelenlétében − és egyben
tudomásával − van lehetőség ügyfélkapu-regisztráció létesítésére. A 14-
18  év  közötti  korlátozottan  cselekvőképes  személy  az  ügyfélkapun
keresztül  használható  szolgáltatásoknak  csak  korlátozott  körét
használhatja,  például:  felvételi  jelentkezés,  TAJ-szolgáltatások,
okmányirodai/kormányablak időpontfoglalás.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A személyes regisztráció menete

A  személyes  megjelenés  után  a  megadott  e-mail  címre  a  központi
rendszer  elküldi  az  egyszer  használatos  aktiválási  kódot,  amit  a
https://ugyfelkapu.gov.hu/aktivalas oldalon  5  (öt)  napon  belül  aktiválni
kell.

Az  ügyfélkapu  érvényességi  ideje  nincs  korlátozva,  de  ha  két  éven
keresztül nem használják inaktívvá válik, újra aktiválása személyesen a
kormányablakban lehetséges.

Lehetőség  van  ügyfélkapun  keresztül  ún.  „proaktív  szolgáltatás”
igénybevételére, amely során 3 alkalommal (2 hónappal /útlevél esetén 6
hónappal/, 1 hónappal, majd a lejárat napján értesítést kap az ügyfélkapu
nyilvántartásban  szereplő  e-mail  címére,  okmányai  érvényességi
idejének lejártáról. A szolgáltatás az alábbi okmányokra terjed ki: a kártya
formátumú  személyazonosító  igazolvány,  a  kártya  formátumú  vezetői
engedély, útlevél, valamint gépjármű forgalmi engedély.

A felhasználói név és a jelszó kezelése:

A felhasználó  a  felhasználói  nevet  és  a  hozzá  tartozó jelszót  köteles
megőrizni  és titokban tartani.  Azt  jogosulatlan személynek átadni  nem
szabad.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

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

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

˗ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)
˗ 84/2012.  (IV.21.)  Korm.  rendelet  egyes,  az  elektronikus

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
˗ 451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  az  elektronikus  ügyintézés

részletszabályairól
˗ 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.

http://www.njt.hu/
https://ugyfelkapu.gov.hu/aktivalas


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

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

https://ugyfelkapu.gov.hu/

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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