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Ügytípus leírások 

 

1. Személyazonosító igazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés 

esetén 

2. Személyazonosító igazolvány cseréje adatok változása esetén 

3. Személyazonosító igazolvány első kiadás 

4. Személyazonosító igazolvány cseréje érvényességi idő lejárta miatt 
5. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás 
felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban Szig. R.) szerinti állandó 
személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN 
kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód 
feloldása 
6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 29/C. § (2) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz tartozó szolgáltatási szerződés 
megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a 
Szig. R.-ben előírt feladatok 
7. Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése 

8. Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiállítása 

9. Lakcímigazolvány csere bejelentett lakóhely változása miatt 

10. Lakcímigazolvány pótlás elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés és megrongálódás 

miatt 

11. Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok változása miatt 

12. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja 

biztosítani 

13. Értesítési cím bejelentése 

14. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatra vonatkozóan 

15. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem 

16. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése 

17. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele 

18. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 

nyilatkozat megtétele, visszavonása 

19. Lakcímigazolvány csere bejelentett tartózkodási hely változása miatt 

20. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem 

21. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

22. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, 

szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott 

kérelemre induló eljárás 
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23. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

24. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása 

iránti kérelem 

25. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

26. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

27. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése 

(jegyzőkönyv) 

28. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem 

29. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem 

30. Vezetői engedély kiváltása első alkalommal 

31. Vezetői engedély pótlása 

32. Vezetői engedély cseréje 

33. Nemzetközi vezetői engedély 

34. Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány kiállítása 

35. Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány cseréje 

36. Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány pótlása 

37. Mozgáskorlátozott parkolási igazolvány intézmény részére 

38. Ügyfélkapu regisztráció 

39. Papír alapú hiteles tulajdoni lap iránti kérelem 

40. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozat 

41. Részleges Kódú Telefonos azonosítás (RKTA) 

42. Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) 

43. Külföldön élő természetes személyek nyilvántartása (3.NYT.) 

44. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem 

45. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem 

46. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt) 

47. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem 

48. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és 

nyilvántartásba vétele 

49. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele 

50. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba 

vétele 

51. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának 

bejelentése és nyilvántartásba vétele 

52. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és 

nyilvántartásba vétele 

53. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele 

54. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának 

bejelentése és nyilvántartásba vétele 

55. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásából 
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1. Ügytípus megnevezése: Személyazonosító igazolvány pótlása elvesztés, 
eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Állandó személyazonosító igazolvány kiadása 
személyesen kérelmezhető: 

- bármely járási hivatalnál 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 
- a nyilvántartást kezelő szervnél 
- a konzuli tisztviselőnél. 

 
A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél 
is előterjesztheti a kérelmet a személyes megjelenésben 
egészségügyi okból akadályozott. 
A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány 
kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási 
intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő 
hatóságként jár el. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Az ügyintézéskor a személyazonosság igazolásához 
felhasználható:  

- a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy a 
kérelem benyújtását megelőző évben érvényes 
állandó személyazonosító igazolvány vagy a 
személyazonosságot igazoló más érvényes 
okmány (útlevél, vezetői engedély) 

 
Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik, 
vagy adataiban változás következett be: 

- bemutathatja születési anyakönyvi kivonatát és a 
névviselés megállapítására alkalmas házassági 
anyakönyvi kivonatát (ha az ügyfél az 
anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, akkor az 
eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes 
anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges 
adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a 
házasságkötést Magyarországon 
anyakönyvezték), 

- a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a 
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letelepedett jogállású kérelmező esetében a 
bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy 
oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a 
letelepedett jogállást igazoló okmányt, 
 

A személyes megjelenésben egészségügyi okból 
akadályozott ügyfél esetén az eljáró meghatalmazottnak 
be kell mutatnia 

- a kezelőorvos által kiállított igazolást, 
- a meghatalmazást, 
- saját személyazonosságát igazoló érvényes 

okmányát. 
 
Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes 
képviselőjének igazolnia szükséges 

- a személyazonosságát (személyazonosító 
igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezető 
engedély), 

- ha személyesen csak az egyik szülő jár el, hogy a 
másik szülő hozzájárult, vagy bemutatni a szülői 
felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló 
végleges határozatot 

 
A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság 
alatt álló kérelmező esetében a törvényes képviselőnek 
igazolnia kell: 

- a gondnokság alá helyezést, továbbá a törvényes 
képviseletet (különösen jogerős bírósági, 
valamint végleges gyámhatósági határozattal), 

- a személyazonosságát. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 
eljárás illetékmentes eljárás. 

Alapvető eljárási szabályok: Akinek a személyazonosító igazolványát 
eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott vagy 
elvesztette, köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától 
számított három munkanapon belül bármely járási 
hivatalnál, a Budapest Főváros Kormányhivatalánál 
vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A 
személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, 
megsemmisülése elektronikus úton is bejelenthető. 
Az új állandó személyazonosító igazolvány 
érvényességének időtartama, ha a jogosult 

- a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás 
napjától számított 3 évet követő születési 
idejének napja, de legfeljebb a 12. életév 
betöltésének napjáig terjedő időtartam, 

- a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem 
töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet 
követő születési idejének napja, 

- a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától 
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számított 6 évet követő születési idejének napja 
 
Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi 
idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a 
személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 
28-án jár le. 
 
A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású 
személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő 
nélküli érvényességi idejű állandó személyazonosító 
igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli 
érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló 
elemet nem tartalmaz. A letelepedett jogállású személy 
állandó személyazonosító igazolványát a letelepedési 
engedélyébe, ideiglenes letelepedési engedélyébe, 
nemzeti letelepedési engedélyébe, illetve EK letelepedési 
engedélyébe bejegyzett érvényességi idővel megegyező 
érvényességgel kell kiadni. 
 
Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró 
hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem 
rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvánnyal. Ha a magyar 
állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való 
ellátására kerül sor, az eljáró hatóság a jogosult vagy 
törvényes képviselője kérelmére állítja ki ideiglenes 
személyazonosító igazolványt. Az ideiglenes igazolvány 
érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap. Az 
állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az 
ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten 
kiadható. Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító 
igazolvány abban az esetben is, ha a jogosult állandó 
személyazonosító igazolványt kapott. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

A személyazonosító igazolvány elvesztését, 
eltulajdonítását, megsemmisülését, megrongálódását be 
kell jelenteni, ami megtehető: 

- bármely járási hivatalnál, 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál, 
- külföldön a külképviseletnél 
- rendőrségnél (eltulajdonítás esetén feljelentéssel). 

 
A személyazonosító igazolvány elvesztése, 
eltulajdonítása, megsemmisülése elektronikus úton is 
bejelenthető a Hivatal honlapján a Webes Ügysegéd 
alkalmazásával. A bejelentés teljesítéséhez ügyfélkapu 
regisztráció szükséges. 
 
Állandó személyazonosító igazolvány kiadása 
személyesen kérelmezhető: 

- bármely járási hivatalnál 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 
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kormányhivatal) 
- a nyilvántartást kezelő szervnél 
- a konzuli tisztviselőnél. 

 
A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél 
is előterjesztheti a kérelmet a személyes megjelenésben 
egészségügyi okból akadályozott. 
 
A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány 
kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási 
intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő 
hatóságként jár el. 
 
A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint: 

- a járási hivatalban, Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál – a nála előterjesztett 
kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél, 

- postai úton. 
 

Csak a járási hivatalban, Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál, illetve – a nála előterjesztett 
kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél vehető 
át a kész okmány, ha ideiglenes személyazonosító 
igazolványt adtak ki az eljárásban. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
 Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek         8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására 
irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – 
ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a 
tényállás tisztázott – 8 nap, egyéb esetekben 20 nap. 
Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 
elkészült igazolvány postára adásának, illetve az 
okmányirodába érkezésének napjáról. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
 

Az ügyek intézését segítő A személyazonosító igazolvány kiadását nem lehet 
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útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

elektronikus úton kérelmezni. A személyazonosító 
igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése 
elektronikus kapcsolattartás útján is bejelenthető.  
 
Ügyfélkapu-regisztráció otthonról, kényelmesen:  
Az új igazolvánnyal otthonról, a 
www.ugyfelkapu.gov.hu oldalon is létre lehet hozni 
Ügyfélkapu fiókot. A regisztrációhoz csak az okmány 
számára és az egyszer használható, az okmánnyal együtt 
megkapott regisztrációs kódra van szükség. Az 
Ügyfélkapuval ezt követően számos ügyet elektronikus 
úton, személyes hivatali megjelenés nélkül is el lehet 
intézni. 
Személyazonosító igazolvány érvényességének 
ellenőrzése gyorsan, biztonságosan:  
Az új személyazonosító igazolvány érvényességét az 
interneten, a Webes Ügysegéd 
(www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) használatával 
bármikor, bárhonnan ellenőrizni lehet.  
 
Gyorsabb, kényelmesebb határátlépés:  
Az új igazolvány úti okmány funkciója kényelmesebbé 
teszi az Európán belüli utazásokat, ugyanis minden 
olyan határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni, 
vagy más államközi egyezmények által szabályozott, 
tehát pl. zsilipkapus beléptető rendszerek üzemelnek. A 
zsilipkapus rendszerek használata az utazók kényelmét, 
a gyors határátlépést, valamint a várakozási idő 
rövidítését szolgálja. 
 
Belső rendészeti felhasználás:  
Az új okmány egyes rendészeti feladatokat (pl. közúti 
ellenőrzés) is egyszerűbbé tesz. Az igazoltatást végző 
rendőr egy speciális, minősített mobilalkalmazással 
beolvashatja az igazolványt és lekérdezheti a 
nyilvántartásból az ahhoz tartozó információkat, ezzel 
hitelesítve az igazolványon olvasható adatokat. Ezzel a 
hatósági személyazonosítás egyszerűbbé válik. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról 

-  1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről 

-  1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

http://www.nyilvantarto.hu/
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- 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról 

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Állandó személyazonosító igazolvány a személyi adat- 
és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó,  

- magyar állampolgárnak,  
- bevándorolt, letelepedett, menekült vagy 

oltalmazott jogállású személynek adható.  
A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör 
tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1 -jétől a 
külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak 
személyazonosító igazolvány igénylésére. 
 
Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását 
kérni az a személyiadat és lakcímnyilvántartás hatálya 
alá tartozó magyar állampolgár, aki nem rendelkezik 
érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői 
engedéllyel. 
 
Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány 

kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült 
és az oltalmazott jogállású személy. 
 
Az alábbi országokba lehet utazni állandó 
személyazonosító igazolvánnyal: 

- Albánia  
- Ausztria 
- Belgium 
- Bulgária 
- Ciprus 
- Csehország 
- Dánia 
- Egyesült Királyság 
- Észtország 
- Finnország 
- Franciaország 
- Görögország 
- Hollandia 
- Horvátország 
- Írország 
- Lengyelország 
- Lettország 

http://www.magyarorszag.hu/
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- Litvánia 
- Luxemburg 
- Málta 
- Németország 
- Olaszország 
- Portugália 
- Románia 
- Spanyolország 
- Svédország 
- Szlovákia 
- Szlovénia 
- Izland 
- Norvégia 
- Liechtenstein 
- Svájc 
- Andorra 
- Bosznia-Hercegovina 
- Macedónia 
- Montenegró 
- Szerbia 

 
 

2. Ügytípus megnevezése: Személyazonosító igazolvány cseréje adatok változása 
esetén 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Állandó személyazonosító igazolvány kiadása 
személyesen kérelmezhető: 

- bármely járási hivatalnál 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 
- a nyilvántartást kezelő szervnél 
- a konzuli tisztviselőnél. 

 
A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél 
is előterjesztheti a kérelmet a személyes megjelenésben 
egészségügyi okból akadályozott. 
 
A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány 
kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási 
intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő 
hatóságként jár el. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
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Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Az adatok változását igazoló okirat bemutatása 
szükséges, így például:  

- bemutathatja a születési anyakönyvi kivonatát és 
a névviselés megállapítására alkalmas házassági 
anyakönyvi kivonatát (ha az ügyfél az 
anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, akkor az 
eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes 
anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges 
adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a 
házasságkötést Magyarországon 
anyakönyvezték),  

- doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – 
ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a 
doktori címe nem szerepel – 2006. február 1-jén 
vagy azt követően fennálló hallgató jogviszony 
alapján történő doktori cím szerzés esetén a 
doktori címre jogosító okirat vagy annak 
másolata bemutatható, 

- a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a 
letelepedett jogállású kérelmező esetében 
a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy 
oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a 
letelepedett jogállást igazoló okmányt.  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 
eljárás illetékmentes eljárás. 

Alapvető eljárási szabályok: Állandó személyazonosító igazolvány a személyi adat- 
és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, 

- magyar állampolgárnak, 
-  bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy 

oltalmazott jogállású személynek adható. 
A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör 
tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől a 
külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak 
személyazonosító igazolvány igénylésére. 
 
Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását 
kérni az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya 
alá tartozó magyar állampolgár, aki nem rendelkezik 
érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői 
engedéllyel. Köteles továbbá állandó személyazonosító 
igazolvány kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a 
menekült és az oltalmazott jogállású személy. 
 
A személyazonosító igazolványon szereplő adat 
megváltozásának nyilvántartásba vételét követő 30. 
naptól a személyazonosító igazolvány érvénytelen. A 
határidőt az adatváltozás bejegyzését követő naptól kell 
számítani.  
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Az állandó személyazonosító igazolvány 
érvényességének 
időtartama, ha a jogosult 

- a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás 
napjától számított 3 évet követő születési 
idejének napja, de legfeljebb a 12. életév 
betöltésének napjáig terjedő időtartam, 

- a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem 
töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet 
követő születési idejének napja, 

- a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától 
számított 6 évet követő születési idejének napja. 

 
Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi 
idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a 
személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 
28-án jár le. 
 
A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású 
személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő 
nélküli érvényességi idejű állandó személyazonosító 
igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli 
érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló 
elemet nem tartalmaz.  
 
A letelepedett jogállású személy állandó 
személyazonosító igazolványát a letelepedési 
engedélyébe, ideiglenes letelepedési engedélyébe, 
nemzeti letelepedési engedélyébe, illetve EK letelepedési 
engedélyébe bejegyzett érvényességi idővel megegyező 
érvényességgel kell kiadni. 
 
Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú 
igazolványuk érvényességének lejártáról az 
ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-
mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt 
két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján 
kapják meg.  
 
Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró 
hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem 
rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvánnyal. Ha a magyar 
állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való 
ellátására kerül sor, az eljáró hatóság a jogosult vagy 
törvényes képviselője kérelmére állítja ki ideiglenes 
személyazonosító igazolványt. Az ideiglenes igazolvány 
érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap. Az 
állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az 
ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten 
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kiadható. Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító 
igazolvány abban az esetben is, ha a jogosult állandó 
személyazonosító igazolványt kapott. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen 
kérelmezhető: 

- bármely járási hivatalnál 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 
- a nyilvántartást kezelő szervnél 
- a konzuli tisztviselőnél. 

 
A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél 
is előterjesztheti a kérelmet a személyes megjelenésben 
egészségügyi okból akadályozott személy. 
 
A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány 
kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási 
intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő 
hatóságként jár el. 
 
A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:  

- a járási hivatalban, Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál, – a nála előterjesztett 
kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél,  

- konzuli tisztviselőnél - a nála előterjesztett 
kérelem esetén,  

- postai úton.  
 
A postai úton át nem vett okmányt a kérelmező, annak 
törvényes képviselője vagy meghatalmazottja veheti át a 
kérelmező által az eljárás során a személyazonosító 
igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes 
járási hivatalban. 
 
Csak a járási hivatalban Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál, illetve – a nála előterjesztett 
kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél vehető 
át a kész okmány, ha 

- ideiglenes személyazonosító igazolványt adtak ki 
az eljárásban, vagy 

- a kérelem benyújtását követően az ügyfél 
birtokában marad a korábbi, még érvényes 
állandó személyazonosító igazolványa. 

A konzuli tisztviselőnél kell átadni az állandó 
személyazonosító igazolványt, ha a kérelem benyújtását 
követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még 
érvényes állandó személyazonosító igazolványa. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
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Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek         8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására 
irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – 
ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a 
tényállás tisztázott– 8 nap, egyéb esetekben 20 nap. 
Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 
elkészült igazolvány postára adásának, illetve az 
okmányirodába érkezésének napjáról. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Ügyfélkapu-regisztráció otthonról, kényelmesen:  
Az új igazolvánnyal otthonról, a 
www.ugyfelkapu.gov.hu oldalon is létre lehet hozni 
Ügyfélkapu fiókot. A regisztrációhoz csak az okmány 
számára és az egyszer használható, az okmánnyal együtt 
megkapott regisztrációs kódra van szükség. Az 
Ügyfélkapuval ezt követően számos ügyet elektronikus 
úton, személyes hivatali megjelenés nélkül is el lehet 
intézni.  
 
Személyazonosító igazolvány érvényességének 
ellenőrzése gyorsan, biztonságosan:  
Az új személyazonosító igazolvány érvényességét az 
interneten, a Webes Ügysegéd 
(www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) használatával 
bármikor, bárhonnan ellenőrizni lehet. 
 
Gyorsabb, kényelmesebb határátlépés:  
Az új igazolvány úti okmány funkciója kényelmesebbé 
teszi az Európán belüli utazásokat, ugyanis minden 
olyan határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni, 
vagy más államközi egyezmények által szabályozott, 
tehát pl. zsilipkapus beléptető rendszerek üzemelnek.  A 
zsilipkapus rendszerek használata az utazók kényelmét, 
a gyors határátlépést, valamint a várakozási idő 
rövidítését szolgálja. 
 
Belső rendészeti felhasználás:  
Az új okmány egyes rendészeti feladatokat (pl. közúti 
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ellenőrzés) is egyszerűbbé tesz. Az igazoltatást végző 
rendőr egy speciális, minősített mobilalkalmazással 
beolvashatja az igazolványt és lekérdezheti a 
nyilvántartásból az ahhoz tartozó információkat, ezzel 
hitelesítve az igazolványon olvasható adatokat. Ezzel a 
hatósági személyazonosítás egyszerűbbé válik. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu   
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról 

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Állandó személyazonosító igazolvány a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó,  

 magyar állampolgárnak,  

 bevándorolt, letelepedett, menekült vagy 
oltalmazott jogállású személynek adható.  

 
A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör 
tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől a 
külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak 
személyazonosító igazolvány igénylésére. 
 
Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását 
kérni az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya 
alá tartozó magyar állampolgár, aki nem rendelkezik 
érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői 
engedéllyel. 
 
Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány 

kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült 
és az oltalmazott jogállású személy.  

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá 
helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító 
igazolványának kiadásával, használatával, birtokban 
tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes 
képviselőt terhelik. 
 
Az alábbi országokba lehet utazni állandó 
személyazonosító igazolvánnyal: 

- Albánia  
- Ausztria 
- Belgium 
- Bulgária 
- Ciprus 
- Csehország 
- Dánia 
- Egyesült Királyság 
- Észtország 
- Finnország 
- Franciaország 
- Görögország 
- Hollandia 
- Horvátország 
- Írország 
- Lengyelország 
- Lettország 
- Litvánia 
- Luxemburg 
- Málta 
- Németország 
- Olaszország 
- Portugália 
- Románia 
- Spanyolország 
- Svédország 
- Szlovákia 
- Szlovénia 
- Izland 
- Norvégia 
- Liechtenstein 
- Svájc 
- Andorra 
- Bosznia-Hercegovina 
- Macedónia 
- Montenegró 
- Szerbia 

 
 

3. Ügytípus megnevezése: Személyazonosító igazolvány első kiadás 
Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
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területe:  
Személyesen kérelmezhető: 

- bármely járási hivatalnál 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 
- nyilvántartást kezelő szervnél 
- konzuli tisztviselőnél (2017.01.16. napjától) 

 
A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél 
is előterjesztheti a kérelmet a személyes megjelenésben 
egészségügyi okból akadályozott személy. 
 
A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány 
kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási 
intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő 
hatóságként jár el.  
 
A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 
eljárásban a kérelmező személyes megjelenésre köteles. 
A kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a 
kérelmező – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint 
– egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt 
személyesen megjelenni. 
A Magyarországon született magyar állampolgár 
újszülött állandó személyazonosító igazolványát a 
törvényes képviselő – személyes megjelenést mellőzve – 
kérelmezheti a születést anyakönyvező 
anyakönyvvezetőnél is. A kérelmet a születés 
anyakönyvi bejelentésére irányadó szabályok alapján az 
anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbítani. 
 
A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját 
kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el.  
 
Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél helyett törvényes 
képviselője jár el. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező 
esetében, ha személyesen csak az egyik szülő jelenik 
meg, akkor igazolnia szükséges, hogy a 
személyazonosító igazolvány kiadásához a másik szülő 
(törvényes képviselő) hozzájárult. Ennek hiányában a 
szülő igazolja a másik szülő szülői felügyeletének 
megszűnését, szünetelését. Az igazoláshoz 
felhasználható különösen: 
- a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a 
közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a 
konzuli tisztviselő, a kijelölt kormányhivatal, a 
nyilvántartást kezelő szerv vagy a járási hivatal előtt tett, 
vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a 
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személyazonosító igazolvány kiadásához, vagy 
- a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló 
jogerős bírósági határozat vagy végleges gyámhatósági 
határozat. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Az ügyintézéskor a személyazonosság igazolásához 
felhasználható:  

- a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy a 
kérelem benyújtását megelőző évben érvényes 
állandó személyazonosító igazolvány vagy a 
személyazonosságot igazoló más érvényes 
okmány (útlevél, vezetői engedély) 
 

Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik, 
vagy adataiban változás következett be: 

- bemutathatja születési anyakönyvi kivonatát és a 
névviselés megállapítására alkalmas házassági 
anyakönyvi kivonatát (ha az ügyfél az 
anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, akkor az 
eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes 
anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges 
adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a 
házasságkötést Magyarországon 
anyakönyvezték), 

- a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a 
letelepedett jogállású kérelmező esetében a 
bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy 
oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a 
letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a 
személyi azonosítót és a lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt,  

- a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező 
esetén olyan fénykép, amelynek hátoldalán a 
menekültügyi hatóság feltüntette a kérelmező 
menekültkénti vagy az oltalmazottkénti 
elismeréséről szóló hatósági határozatának 
számát, továbbá a fényképnek a menekültként 
vagy oltalmazottként elismert személlyel való 
azonosságát bélyegzőlenyomattal és aláírással 
igazolja.  
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A honosítással vagy visszahonosítással magyar 
állampolgárságot szerzett, külföldön élő kérelmezőnek 
az első személyazonosító igazolvány iránti kérelem 
benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa a 
természetes személyazonosító adatokat, így különösen a 
névviselését az anyakönyvbe bejegyzett adatokkal vagy 
a névmódosítását tartalmazó honosítási okirattal 
megegyezően tartalmazza. 
 
A személyes megjelenésben egészségügyi okból 
akadályozott ügyfél esetén az eljáró meghatalmazottnak 
be kell mutatnia 

- a kezelőorvos által kiállított igazolást, 
- a meghatalmazást, 
- saját személyazonosságát igazoló érvényes 

okmányát. 
 
Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes 
képviselőjének igazolnia szükséges 

- a személyazonosságát (személyazonosító 
igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezető 
engedély), 

- ha személyesen csak az egyik szülő jár el, azt 
hogy a másik szülő hozzájárult, vagy bemutatni a 
szülői felügyelet megszűnését, szünetelését 
igazoló végleges határozatot 

 
A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság 
alatt álló kérelmező esetében a törvényes képviselőnek 
igazolnia kell: 

- a gondnokság alá helyezést, továbbá a törvényes 
képviseletet (különösen jogerős bírósági, 
valamint végleges gyámhatósági határozattal), 

- a személyazonosságát. 
 
A személyes megjelenésében – egészségügyi okból – 
akadályozott és a Magyarországon született magyar 
állampolgár újszülött esetében a kérelemhez csatolni kell 
a kérelmező egy darab igazolványképét. Egyéb 
esetekben a személyazonosító igazolvány iránti kérelem 
személyes előterjesztésekor a kérelmezőről a járási 
hivatal, illetve a közreműködő hatóság arcképmás 
felvételt készít. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 
eljárás illetékmentes eljárás. 

Alapvető eljárási szabályok: Az állandó személyazonosító igazolvány 
érvényességének időtartama, ha a jogosult 

- a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás 
napjától számított 3 évet követő születési 
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idejének napja, de legfeljebb a 12. életév 
betöltésének napjáig terjedő időtartam, 

- a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem 
töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet 
követő születési idejének napja, 

- a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától 
számított 6 évet követő születési idejének napja. 

 
Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi 
idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a 
személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 
28-án jár le. 
 
A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású 
személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő 
nélküli érvényességi idejű állandó személyazonosító 
igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli 
érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló 
elemet nem tartalmaz. 
 
A letelepedett jogállású személy állandó 
személyazonosító igazolványát a letelepedési 
engedélyébe, ideiglenes letelepedési engedélyébe, 
nemzeti letelepedési engedélyébe, illetve EK letelepedési 
engedélyébe bejegyzett érvényességi idővel megegyező 
érvényességgel kell kiadni.  
 
Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú 
igazolványuk érvényességének lejártáról az 
ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-
mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt 
két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján 
kapják meg.  
 
Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró 
hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem 
rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvánnyal. Ha a magyar 
állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való 
ellátására kerül sor, az eljáró hatóság a jogosult vagy 
törvényes képviselője kérelmére állítja ki ideiglenes 
személyazonosító igazolványt. Az ideiglenes igazolvány 
érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap. Az 
állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az 
ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten 
kiadható. Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító 
igazolvány abban az esetben is, ha a jogosult állandó 
személyazonosító igazolványt kapott. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen 
kérelmezhető: 

- bármely járási hivatalnál 
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- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 
kormányhivatal) 

- nyilvántartást kezelő szervnél 
- konzuli tisztviselőnél (2017.01.16. napjától) 

 
A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél 
is előterjesztheti a kérelmet a személyes megjelenésben 
egészségügyi okból akadályozott személy. 
 
A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány 
kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási 
intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő 
hatóságként jár el. 
 
A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 
eljárásban a kérelmező személyes megjelenésre köteles. 
A kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a 
kérelmező – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint 
– egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt 
személyesen megjelenni. 
A Magyarországon született magyar állampolgár 
újszülött állandó személyazonosító igazolványát a 
törvényes képviselő – személyes megjelenést mellőzve – 
kérelmezheti a születést anyakönyvező 
anyakönyvvezetőnél is. A kérelmet a születés 
anyakönyvi bejelentésére irányadó szabályok alapján az 
anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbítani. A 
kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját 
kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el 
Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél helyett törvényes 
képviselője jár el. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező 
esetében, ha személyesen csak az egyik szülő jelenik 
meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek 
(törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és 
megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a 
bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a kijelölt 
kormányhivatal, a nyilvántartást kezelő szerv vagy a 
járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a 
személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló 
nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, 
illetőleg szünetelését igazoló jogerős határozatot is. 
Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró 
törvényes képviselő személyazonosságát ellenőrizni kell. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
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Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek         8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására 
irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – 
ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a 
tényállás tisztázott– 8 nap, egyéb esetekben 20 nap. 
Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 
elkészült igazolvány postára adásának, illetve az 
okmányirodába érkezésének napjáról.  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Jelenleg az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe az új 
okmánnyal: 
 
Ügyfélkapu-regisztráció otthonról, kényelmesen:  
Az új igazolvánnyal otthonról, a 
www.ugyfelkapu.gov.hu oldalon is létre lehet hozni 
Ügyfélkapu fiókot. A regisztrációhoz csak az okmány 
számára és az egyszer használható, az okmánnyal együtt 
megkapott regisztrációs kódra van szükség. Az 
Ügyfélkapuval ezt követően számos ügyet elektronikus 
úton, személyes hivatali megjelenés nélkül is el lehet 
intézni. 
 
Személyazonosító igazolvány érvényességének 
ellenőrzése gyorsan, biztonságosan:  
Az új személyazonosító igazolvány érvényességét az 
interneten, a Webes Ügysegéd 
(www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) használatával 
bármikor, bárhonnan ellenőrizni lehet.  
 
Gyorsabb, kényelmesebb határátlépés:  
Az új igazolvány úti okmány funkciója kényelmesebbé 
teszi az Európán belüli utazásokat, ugyanis minden 
olyan határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni, 
vagy más államközi egyezmények által szabályozott, 
tehát pl. zsilipkapus beléptető rendszerek üzemelnek. A 
zsilipkapus rendszerek használata az utazók kényelmét, 
a gyors határátlépést, valamint a várakozási idő 
rövidítését szolgálja. 
 
Belső rendészeti felhasználás: 
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Az új okmány egyes rendészeti feladatokat (pl. közúti 
ellenőrzés) is egyszerűbbé tesz. Az igazoltatást végző 
rendőr egy speciális, minősített mobilalkalmazással 
beolvashatja az igazolványt és lekérdezheti a 
nyilvántartásból az ahhoz tartozó információkat, ezzel 
hitelesítve az igazolványon olvasható adatokat. Ezzel a 
hatósági személyazonosítás egyszerűbbé válik. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Magyarországon élő magyar állampolgárságú újszülött 
személyazonosító igazolvány igénylő lapja 
Szülői hozzájáruló nyilatkozat  

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról 

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Állandó személyazonosító igazolvány a személyi adat- 
és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó,  

- magyar állampolgárnak,  
- bevándorolt, letelepedett, menekült vagy 

oltalmazott jogállású személynek adható.  
A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör 
tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől a 
külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak 
személyazonosító igazolvány igénylésére. 
 
Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását 
kérni az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya 
alá tartozó magyar állampolgár, aki nem rendelkezik 
érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői 
engedéllyel. 
 
Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány 
kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült 

http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/eszig_kerolap_ujszulott_2016.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/eszig_kerolap_ujszulott_2016.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/eszig_szuloi_hozzajarulo_nyil.doc
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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és az oltalmazott jogállású személy. 
 
Az alábbi országokba lehet utazni állandó 
személyazonosító igazolvánnyal: 

- Albánia  
- Ausztria 
- Belgium 
- Bulgária 
- Ciprus 
- Csehország 
- Dánia 
- Egyesült Királyság 
- Észtország 
- Finnország 
- Franciaország 
- Görögország 
- Hollandia 
- Horvátország 
- Írország 
- Lengyelország 
- Lettország 
- Litvánia 
- Luxemburg 
- Málta 
- Németország 
- Olaszország 
- Portugália 
- Románia 
- Spanyolország 
- Svédország 
- Szlovákia 
- Szlovénia 
- Izland 
- Norvégia 
- Liechtenstein 
- Svájc 
- Andorra 
- Bosznia-Hercegovina 
- Macedónia 
- Montenegró 
- Szerbia 

 
 

4. Ügytípus megnevezése: Személyazonosító igazolvány cseréje érvényességi idő 
lejárta miatt 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Állandó személyazonosító igazolvány kiadás 
személyesen kérelmezhető: 

- bármely járási hivatalnál 
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- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 
kormányhivatal) 

- a nyilvántartást kezelő szervnél 
- a konzuli tisztviselőnél 

 
A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél 
is előterjesztheti a kérelme a személyes megjelenésben 
egészségügyi okból akadályozott személy. 
 
A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány 
kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási 
intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő 
hatóságként jár el. 
 
A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 
eljárásban a kérelmező személyes megjelenésre köteles. 
A kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a 
kérelmező – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint 
– egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt 
személyesen megjelenni. 
 
A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját 
kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. 
Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél helyett törvényes 
képviselője jár el. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező 
esetében, ha személyesen csak az egyik szülő jelenik 
meg, akkor igazolnia szükséges, hogy a 
személyazonosító igazolvány kiadásához a másik szülő 
(törvényes képviselő) hozzájárult. Ennek hiányában a 
szülő igazolja a másik szülő szülői felügyeletének 
megszűnését, szünetelését. Az igazoláshoz 
felhasználható különösen: 
- a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a 
közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a 
konzuli tisztviselő, a kijelölt kormányhivatal, a 
nyilvántartást kezelő szerv vagy a járási hivatal előtt tett, 
vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a 
személyazonosító igazolvány kiadásához, vagy 
- a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló 
jogerős bírósági határozat vagy végleges gyámhatósági 
határozat. 
 A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú 
jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása 
ügyében megilleti az eljárási képesség. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
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Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

A kérelmezőnek a személyazonosságát igazolnia 
szükséges. Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor 
rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben 
rendelkezett érvényes állandó személyazonosító 
igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más 
érvényes okmánnyal, akkor az igazoláshoz ezt 
felhasználhatja. 
Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító 
igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más 
érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a 
menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az 
útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló 
érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a 
kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett 
ilyen érvényes okmánnyal, a személyazonosságát egyéb 
módon igazolnia szükséges. Az igazoláshoz 
felhasználható különösen: 

- a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a 
letelepedett jogállású kérelmező esetén a 
bevándorlási engedély, a menekültkénti vagy 
oltalmazottkénti elismerését igazoló okirat, a 
letelepedett jogállást igazoló okmány,  

- a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező 
esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal 
történő ellátására kerül sor – olyan fénykép, 
amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság 
feltüntette a kérelmező menekültkénti vagy az 
oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági 
határozatának számát, továbbá a menekültként 
vagy oltalmazottként elismert személlyel való 
azonosságot bélyegzőlenyomattal és aláírással 
igazolta.  

 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 
eljárás illetékmentes eljárás. 

Alapvető eljárási szabályok: Az állandó személyazonosító igazolvány 
érvényességének időtartama, ha a jogosult 

- a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás 
napjától számított 3 évet követő születési 
idejének napja, de legfeljebb a 12. életév 
betöltésének napjáig terjedő időtartam, 

- a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem 
töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet 
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követő születési idejének napja, 
- a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától 

számított 6 évet követő születési idejének napja. 
 
Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi 
idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a 
személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 
28-án jár le. 
 
A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású 
személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő 
nélküli érvényességi idejű állandó személyazonosító 
igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli 
érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló 
elemet nem tartalmaz.  
 
A letelepedett jogállású személy állandó 
személyazonosító igazolványát a letelepedési 
engedélyébe, ideiglenes letelepedési engedélyébe, 
nemzeti letelepedési engedélyébe, illetve EK letelepedési 
engedélyébe bejegyzett érvényességi idővel megegyező 
érvényességgel kell kiadni.  
 
Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú 
igazolványuk érvényességének lejártáról az 
ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-
mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt 
két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján 
kapják meg. 
 
Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró 
hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem 
rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvánnyal. Ha a magyar 
állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való 
ellátására kerül sor, az eljáró hatóság a jogosult vagy 
törvényes képviselője kérelmére állítja ki ideiglenes 
személyazonosító igazolványt. Az ideiglenes igazolvány 
érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap. Az 
állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az 
ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten 
kiadható. Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító 
igazolvány abban az esetben is, ha a jogosult állandó 
személyazonosító igazolványt kapott. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen 
kérelmezhető: 

- bármely járási hivatalnál 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 
- a nyilvántartást kezelő szervnél 
- a konzuli tisztviselőnél. 
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A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél 
is előterjesztheti a kérelmet a személyes megjelenésben 
egészségügyi okból akadályozott személy. 
 
A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány 
kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási 
intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő 
hatóságként jár el.  
 
A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 
eljárásban a kérelmező személyes megjelenésre köteles. 
A kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a 
kérelmező – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint 
– egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt 
személyesen megjelenni. A kérelmezőnek a kérelmet 
abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette 
meghatalmazottja jár el.  
 
Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél helyett törvényes 
képviselője jár el. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező 
esetében, ha személyesen csak az egyik szülő jelenik 
meg, akkor igazolnia szükséges, hogy a 
személyazonosító igazolvány kiadásához a másik szülő 
(törvényes képviselő) hozzájárult. Ennek hiányában a 
szülő igazolja a másik szülő szülői felügyeletének 
megszűnését, szünetelését. Az igazoláshoz 
felhasználható különösen: 
- a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a 
közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a 
konzuli tisztviselő, a kijelölt kormányhivatal, a 
nyilvántartást kezelő szerv vagy a járási hivatal előtt tett, 
vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a 
személyazonosító igazolvány kiadásához, vagy 
- a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló 
jogerős bírósági határozat vagy végleges gyámhatósági 
határozat. 
 
 A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú 
jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása 
ügyében megilleti az eljárási képesség. 
 
A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:  

- a járási hivatalban, Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál, – a nála előterjesztett 
kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél,  

- konzuli tisztviselőnél - a nála előterjesztett 
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kérelem esetén,  
- postai úton.  

 
A postai úton át nem vett okmányt a kérelmező, annak 
törvényes képviselője vagy meghatalmazottja veheti át a 
kérelmező által az eljárás során a személyazonosító 
igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes 
járási hivatalban. 
 
Csak a járási hivatalban, Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál, illetve – a nála előterjesztett 
kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél vehető 
át a kész okmány, ha 

- ideiglenes személyazonosító igazolványt adtak ki 
az eljárásban, vagy 

- a kérelem benyújtását követően az ügyfél 
birtokában marad a korábbi, még érvényes 
állandó személyazonosító igazolványa. 

 
A konzuli tisztviselőnél kell átadni az állandó 
személyazonosító igazolványt, ha a kérelem benyújtását 
követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még 
érvényes állandó személyazonosító igazolványa. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek         8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására 
irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – 
ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a 
tényállás tisztázott– 8 nap, egyéb esetekben 20 nap. 
Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 
elkészült igazolvány postára adásának, illetve az 
okmányirodába érkezésének napjáról. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő Jelenleg az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe az új 
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útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

okmánnyal: 
 
Ügyfélkapu-regisztráció otthonról, kényelmesen:  
Az új igazolvánnyal otthonról, a 
www.ugyfelkapu.gov.hu oldalon is létre lehet hozni 
Ügyfélkapu fiókot. A regisztrációhoz csak az okmány 
számára és az egyszer használható, az okmánnyal együtt 
megkapott regisztrációs kódra van szükség. Az 
Ügyfélkapuval ezt követően számos ügyet elektronikus 
úton, személyes hivatali megjelenés nélkül is el lehet 
intézni. 
 
Személyazonosító igazolvány érvényességének 
ellenőrzése gyorsan, biztonságosan:  
Az új személyazonosító igazolvány érvényességét az 
interneten, a Webes Ügysegéd 
(www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) használatával 
bármikor, bárhonnan ellenőrizni lehet. 
  
Gyorsabb, kényelmesebb határátlépés:  
Az új igazolvány úti okmány funkciója kényelmesebbé 
teszi az Európán belüli utazásokat, ugyanis minden 
olyan határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni, 
vagy más államközi egyezmények által szabályozott, 
tehát pl. zsilipkapus beléptető rendszerek üzemelnek. A 
zsilipkapus rendszerek használata az utazók kényelmét, 
a gyors határátlépést, valamint a várakozási idő 
rövidítését szolgálja. 
 
Belső rendészeti felhasználás:  
Az új okmány egyes rendészeti feladatokat (pl. közúti 
ellenőrzés) is egyszerűbbé tesz. Az igazoltatást végző 
rendőr egy speciális, minősített mobilalkalmazással 
beolvashatja az igazolványt és lekérdezheti a 
nyilvántartásból az ahhoz tartozó információkat, ezzel 
hitelesítve az igazolványon olvasható adatokat. Ezzel a 
hatósági személyazonosítás egyszerűbbé válik. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. 
 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe jogszabályok jegyzéke: lépő azonosítási 
módokról és az azonosító kódok használatáról 

-  1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről 

-  1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.nyilvantarto.hu/
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- 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról 

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az alábbi országokba lehet utazni állandó 
személyazonosító igazolvánnyal: 

- Albánia  
- Ausztria 
- Belgium 
- Bulgária 
- Ciprus 
- Csehország 
- Dánia 
- Egyesült Királyság 
- Észtország 
- Finnország 
- Franciaország 
- Görögország 
- Hollandia 
- Horvátország 
- Írország 
- Lengyelország 
- Lettország 
- Litvánia 
- Luxemburg 
- Málta 
- Németország 
- Olaszország 
- Portugália 
- Románia 
- Spanyolország 
- Svédország 
- Szlovákia 
- Szlovénia 
- Izland 
- Norvégia 
- Liechtenstein 
- Svájc 
- Andorra 
- Bosznia-Hercegovina 
- Macedónia 
- Montenegró 
- Szerbia 

http://www.magyarorszag.hu/
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5. Ügytípus megnevezése: A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 
arcképmás- és aláírás felvételezés szabályairól szóló 
kormányrendelet (a továbbiakban Szig. R.) szerinti 
állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN 
kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód 
létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, 
valamint a blokkolódott PUK kód feloldása 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Az eljárás személyesen kezdeményezhető 

- bármely járási hivatalnál 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 
- a nyilvántartást kezelő szervnél 
- a konzuli tisztviselőnél. 

 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1.Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

-  tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, 
- személyazonosító igazolvány kód kártya,  
- elektronikus aláírás kód kártya. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárások illetékmentesek. 

Alapvető eljárási szabályok: Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó 
PIN kód létrehozása és cseréje: 
A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz 
tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN 
kód megadásával végezheti. A polgár az állandó 
személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód 
létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód hiányában a 
PUK kód megadásával végezheti. A polgár az állandó 
személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód 
létrehozását PUK kód hiányában az eljáró hatóságnál 
személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően 
igényelheti. A polgár az állandó személyazonosító 
igazolványhoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN 
kód megadásával végezheti. A polgár az állandó 
személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód 
cseréjét a korábbi PIN kód hiányában a PUK kód 
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megadásával végezheti. A polgár az állandó 
személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód 
cseréjét PUK kód hiányában az eljáró hatóságnál 
személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően 
igényelheti. 
 
 
Elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és 
cseréje: 
A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz 
tartozó PIN kód létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN 
kód megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe 
vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód 
létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód hiányában a 
PUK kód megadásával végezheti. A szolgáltatást 
igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód 
létrehozását PUK kód hiányában a járási hivatalnál, a 
kijelölt kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő 
szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését 
követően igényelheti. A szolgáltatást igénybe vevő az 
elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a 
korábbi PIN kód megadásával végezheti. A szolgáltatást 
igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód 
cseréjét a korábbi PIN kód hiányában a PUK kód 
megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az 
elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét PUK 
kód hiányában a járási hivatalnál, a kijelölt 
kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő  
szervnél személyesen, személyazonossága ellenőrzését 
követően igényelheti. 
 
PUK kód feloldása: 
A polgár blokkolódott PUK kódjának feloldását az eljáró 
hatóságnál személyesen, személyazonossága 
ellenőrzését követően igényelheti. 
 
Visszavonási jelszó cseréje: 
 A szolgáltatást igénybe vevő a visszavonási jelszó 
cseréjét személyesen, személyazonossága ellenőrzését 
követően a járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál 
vagy a nyilvántartást kezelő szervnél igényelheti. 
 
Az eljárásra jogosult: 

- A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya 
alá tartozó magyar állampolgár, 

- bevándorolt, letelepedett, menekült vagy 
oltalmazott jogállású személy. 

 
Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN 
kód, az  elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód 
létrehozása és cseréje, a  visszavonási jelszó cseréje, 
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valamint a blokkolódott PUK kód feloldása személyesen, 
illetve törvényes képviselő útján kérelmezhető. 
 
Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN 
kód létrehozásához szükséges az aktiváló PIN kód 
Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN 
kód cseréjéhez szükséges az állandó személyazonosító 
igazolványhoz tartozó PIN kód. 
Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód 
létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és CAN 
szám. 
Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjéhez 
szükséges az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód és 
a CAN szám.  
Blokkolódott PUK kód feloldásához szükséges a CAN 
szám. 
A visszavonási jelszó cseréjéhez a visszavonási jelszó 
szükséges. 
 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás személyesen kezdeményezhető: 
- bármely járási hivatalnál 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 
- a nyilvántartást kezelő szervnél 
- a konzuli tisztviselőnél. 

 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek         8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Nem határoz meg eljárási határidőt jogszabály. Az 
eljárások a tároló elemmel rendelkező állandó személyi 
igazolvány érvényességének időtartama alatt bármikor 
lefolytathatóak. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
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Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató 
prospektus formájában. Az eSzemélyi okmánnyal 
kapcsolatos ügyfél-tájékoztatás a https://eszemelyi.hu/ 
oldalon  
 
PUK kód hiányában hogyan lehet személyazonosító 
igazolványhoz tartozó PIN kódot létrehozni? A polgár 
az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN 
kód létrehozását PUK kód hiányában az eljáró 
hatóságnál személyesen, személyazonossága 
ellenőrzését követően igényelheti. A visszavonási jelszó 

hogyan cserélhető? A szolgáltatást igénybe vevő a 
visszavonási jelszó cseréjét személyesen, 
személyazonossága ellenőrzését követően a járási 
hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy a 
nyilvántartást kezelő szervnél igényelheti. Az 
elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréje hogyan 
történhet? A szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus 
aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét a korábbi PIN kód 
megadásával végezheti. A szolgáltatást igénybe vevő az 
elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód cseréjét PUK 
kód hiányában a járási hivatalnál, a kijelölt 
kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél 
személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően 
igényelheti. Hogyan kell megfizetni az illetéket? Az 
eljárás illetékmentes. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet,  
- a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 
arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény  
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 

terhelő kötelezettségekről: 

Az eljárás kezdeményezésére jogosult: 
- személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá 
tartozó magyar állampolgár, 
- bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott 
jogállású személy. 
 
Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN 
kód, az  elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód 
létrehozása és cseréje, a  visszavonási jelszó cseréje, 
valamint a blokkolódott PUK kód feloldása személyesen, 
illetve törvényes képviselő útján kérelmezhető. 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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6. Ügytípus megnevezése: A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § 
(2) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz tartozó 
szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány 
igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, 
a Szig. R.-ben előírt feladatok 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
A NISZ Zrt. nyújtja az e-aláírás szolgáltatást, a 
szolgáltatás nyújtásában közreműködik a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 
(járási hivatal: kormányablak, okmányiroda), valamint a 
nyilvántartást kezelő központi szerv (központi szerv, 
Belügyminisztérium).  
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 
okmány bemutatása. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az e-aláírási szolgáltatás igénybevétele díjmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: Az elektronikus tároló elemmel ellátott 
személyazonosító igazolvány e-aláírási funkciójához 
tartozó e-aláírási és időbélyegzés szolgáltatást a polgár 
vagy személyesen az okmány igénylésével egyidejűleg, 
vagy utólag, a tároló elemmel ellátott, érvényes okmány 
birtokában (a személyes ügyintézéshez magával kell 
vinnie) igényelheti. Ehhez a polgárnak e-mail címmel 
kell rendelkeznie, és a szolgáltató NISZ Zrt.-vel 
szolgáltatási szerződést kell kötnie. A szolgáltatási 
szerződés személyesen a kormányablakokban, 
okmányirodákban köthető meg. A tároló elemmel 
ellátott új személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó 
e-aláírást, időbélyeget a polgár csak mint magánszemély 
használhatja fel. Az e-aláírási tanúsítvány érvényességi 
ideje alapesetben két év, ha a kibocsátás időpontjában az 
elektronikus tároló elemet tartalmazó okmány 
érvényességéből több mint két év van hátra. Ellenkező 
esetben a tanúsítvány érvényességének vége megegyezik 
az okmány lejárati dátumával. Az e-aláíráshoz 
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kapcsolódó tanúsítvány megújítását a lejáratot megelőző 
hatvan napon belül, személyesen kérheti a polgár. A 
polgár kérheti a tanúsítvány visszavonását, ha a 
továbbiakban nem kívánja használni az e-aláírás 
funkciót, vagy az a gyanúja, hogy illetéktelen személy 
visszaél az e-aláírással, vagy a tanúsítványba foglalt 
email címe megváltozott, vagy egyéb okból (pl. változott 
a személyes adata). A tanúsítvány visszavonása kérhető 
személyesen, illetve a 1818-as Kormányzati 
Ügyfélvonalon telefonon, a visszavonási jelszó 
megadásával. 
 
Az elektronikus aláírás szolgáltatás (illetve a kapcsolódó 
tanúsítvány) igénylést olyan korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében 
részlegesen korlátozott és a cselekvőképes nagykorú 
polgár nyújthat be, aki tároló elemmel ellátott állandó 
személyazonosító igazolvány igénylésére a Nytv. szerint 
jogosult (magyar állampolgár, illetőleg bevándorolt, 
letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású 
személy).  
Az e-aláírási funkcióval és időbélyegzés szolgáltatással 
kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötésének 
személyes ügyintézése során a szolgáltatást igénybe 
vevő személyesen köteles megjelenni a 
kormányablaknál, okmányirodában. A szerződést az 
igénylő személyesen kötheti meg, az e-aláírási PIN 
borítékot személyesen veheti át. Amennyiben a az 
állandó személyazonosító igazolványt és annak tároló 
elemén elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és 
tanúsítványt a járási hivatalnál, vagy a központi szervnél 
veszi át, azt személyesen veheti át. A szolgáltatást 
igénybe vevő az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód 
létrehozását, cseréjét PUK kód hiányában a járási 
hivatalnál vagy a központi szervnél személyesen, 
személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti. A 
szolgáltatást igénybe vevő az aláírás létrehozó adatának 
és aláírás-ellenőrző adatának a cseréjét és az ehhez 
kapcsolódó új tanúsítvány kiadását személyesen, 
személyes ügyintézés esetén a járási hivatalnál vagy a 
központi szervnél kezdeményezheti. A szolgáltatást 
igénybe vevő a járási hivatalnál vagy a központi szervnél 
a visszavonási jelszó cseréjét személyesen, 
személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti. 
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a járási 
hivatalnál vagy a központi szervnél kezdeményezi a 
tanúsítványa visszavonását, azt személyesen, a 
személyazonossága ellenőrzését követően teheti meg. 
 
Az eljárás során megadandó adatok: Természetes 
személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, 
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anyja neve), állampolgárság, személyazonosító 
igazolvány érvényességi ideje, típusa, 
okmányazonosítója, e-mail cím, opcionálisan 
telefonszám, valamint a tanúsítvánnyal kapcsolatos 
nyilatkozatok (az e-mail cím tanúsítványba kerülését 
illetve a tanúsítvány publikálását kéri-e, továbbá 
tanúsítvány megújítás, visszavonás kezdeményezése, 
tanúsítvány átvétel elismerése); a tanúsítvány telefonon 
történő visszavonásához a visszavonási jelszó megadása 
szükséges. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás személyesen kezdeményezhető: 
- bármely járási hivatalnál, 
- a nyilvántartást kezelő központi szervnél 

(központi szerv, Belügyminisztérium) 
  

A tanúsítvány visszavonása kérhető személyesen, illetve 
a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon telefonon, a 
visszavonási jelszó megadásával. 
 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek         8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvány 
igénylésével egy időben történő e-aláírás szolgáltatás és 
kapcsolódó tanúsítvány igénylésekor, az ügyintézési 
határidő megegyezik az okmány igénylésére vonatkozó 
határidővel. Utólagosan, érvényes, tároló elemmel 
ellátott okmány birtokában az e-aláírási szolgáltatás 
igénylése, továbbá a tanúsítvány megújítása illetve a 
tanúsítvány visszavonása azonnali ügyintézés. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton 
támadható meg. 
A NISZ Zrt. mint Szolgáltató részére panaszt a 
Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül lehet benyújtani, 
a 1818-as hívószámán telefonon, vagy e-mailben a 
1818@1818.hu címre küldve, valamint írásban a BM 



38 

Kormányzati Ügyfélvonal 1476 Budapest, Pf.: 281 
postacímre. A panaszt a Szolgáltató az előterjesztéstől 
számított 30 napon belül kivizsgálja és ennek 
eredményéről a panaszost elektronikus aláírással ellátott 
válasz üzenetben tájékoztatja. 
A Felek (a Szolgáltató NISZ Zrt. ill. a szolgáltatást 
igénybe vevő polgár) kölcsönösen megállapodnak 
abban, hogy a szolgáltatói szerződésből eredő jogvitáikat 
mindenkor megkísérlik békés úton, tárgyalással 
rendezni. Bármely vitás kérdés felmerülése esetén a 
Szolgáltatót értesíteni és tájékoztatni kell a vita jogi útra 
terelése előtt, hogy azt békés úton, felek közötti 
egyeztetés útján rendezni lehessen. 
Amennyiben a Felek közötti egyeztetés valamelyik fél 
által kezdeményezett egyeztetés napjától számított 30 
napon belül nem vezet eredményre, úgy jogvita esetén a 
mindenkor hatályos Polgári perrendtartás (Pp). szerint 
illetékes bíróság jár el. 
A szolgáltató szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok 
rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári 
Törvénykönyv, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény, illetve az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény rendelkezéseire.  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

TÁJÉKOZTATÓ a személyazonosító igazolványhoz 
igényelhető e-aláírás szolgáltatásról. Az 
ügyféltájékoztatót az ügyintéző a polgár részére a 
szolgáltatási szerződés megkötésekor átadja. A 
tájékoztató letölthető a Belügyminisztérium 
http://www.eszemelyi.hu/Eszemelyi/ és a NISZ Zrt. 
http://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-
alairas_informaciok honlapjáról, ahol további tájékoztató 
anyagok is találhatóak 
Mire használhatom az e-aláírásomat? Az elektronikus 
adatállományokat, dokumentumokat elektronikus 
aláírással hitelesíthetjük. Magyarországon az 
elektronikus aláírással rendelkező magánszemélyek 
néhány speciális jogügylet kivételével szinte bármilyen 
jogügyletben tehetnek elektronikus jognyilatkozatot. 
Kivételt képeznek a speciális formai elvárásokhoz kötött 
jogügyletek (pl. az ingatlanforgalmi szerződések), a 
bírósági eljárások egyes típusai, a Ptk-ban szabályozott 
családjogi, élettársi kapcsolati, valamint öröklésjogi 
jogviszonyok (pl. a végrendelet és a személyállapottal 
kapcsolatos nyilatkozatok, mint a házasságkötés).Mi az 
az elektronikus időbélyegző? Az e-aláírás és az 
időbélyegzés szolgáltatás összefügg egymással: míg az 
elektronikus aláírás azt igazolja, hogy ki írta alá a 
dokumentumot, addig az időbélyeg lényegében azt 
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igazolja, hogy mikor történt az aláírás, mikortól létezik a 
dokumentum az adott tartalommal. Az időbélyeg az 
elektronikus dokumentumhoz végérvényesen 
hozzárendelt, vagy azzal logikailag összekapcsolt adat. 
Igazolja, hogy az elektronikus dokumentum az 
időbélyegzés időpontjában változatlan formában 
létezett. Az eSzemélyihez nyújtott időbélyegzés 
szolgáltatás – a technikai megoldást tekintve is – 
kizárólag az eSzemélyivel történő elektronikus 
aláíráshoz vehető igénybe. Hol, hogyan igényelheti a 

polgár az e-aláírás és az időbélyegzés szolgáltatást? A 
polgár személyesen az e-Személyi igényléssel egyidőben 
a kormányablakokban, okmányirodákban, illetve utólag, 
az e-Személyi birtokában, személyesen a 
kormányablakokban, okmányirodákban igényelheti 
ezeket a szolgáltatásokat. Mi kell az e-aláírás és az 

időbélyegzés szolgáltatás használatához? Szükséges 
egy aláírás létrehozó eszköz, ami a személyazonosító 
igazolvány. Szintén szükséges érvényes, aláírási célú 
tanúsítvány. Az okmány e-aláírás funkciójának 
használatához szükséges számítógép, amihez egy 
megfelelő kártyaolvasó eszközt kell csatlakoztatni. Az 
ajánlott, támogatott eszközök listája megtalálható itt: 
http://www.eszemelyi.hu/Eszemelyi/kartyaolvaso/ka
rtyaolvaso_altalanos_informaciok. Olyan 
szoftveralkalmazásra is szükség van, amivel az e-aláírás 
elkészíthető, időbélyegző elhelyezhető.. Ezek lehetnek 
általános célú aláíró szoftverek, vagy irodai 
alkalmazások (pl. Word, Adobe Reader). Egy ilyen 
alkalmazás a Kormányzati Elektronikus Aláíró és 
Aláírás-ellenőrző Szoftver (KEAASZ) is, ami letölthető 
díjmentesen az e-Személyi honlapjáról, erről a címről: 
http://www.eszemelyi.hu/Eszemelyi/kartya_funkcioi/
e_alairas_funkcio. A KEAASZ akkor alkalmas az e-
Személyivel történő használatra, ha a PIN kódok 
kezelésére alkalmas e-Személyi Kliens e-aláírást is 
támogató verziója szintén telepítve van a számítógépére. 
Az időbélyegzéshez internetkapcsolat is szükséges. 
Milyen biztonsági szintű a 
személyazonosító igazolvánnyal létrehozható 
elektronikus aláírás? A 2016.01.01.-2016.05.26-ig 
igényelt tanúsítványokkal minősített tanúsítványon 
alapuló fokozott biztonságú, a 2016.05.27-től igényelt 
tanúsítványokkal minősített aláírás hozható létre. Ezek 
az e-aláírások alkalmasak teljes bizonyító erejű 
magánokirat létrehozására. Mennyi a tanúsítvány 

érvényességi ideje? Az elektronikus aláíráshoz 
kapcsolódóan kibocsátott tanúsítvány érvényességi ideje 
2 év, ha a kibocsátás időpontjában a tároló elemmel 
ellátott személyazonosító igazolvány érvényességi 
idejéből több mint 2 év van hátra; ellenkező esetben a 

http://www.kekkh.gov.hu/Eszemelyi/kartya_funkcioi/e_alairas_funkcio
http://www.kekkh.gov.hu/Eszemelyi/kartya_funkcioi/e_alairas_funkcio
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tanúsítvány érvényességének vége megegyezik az 
okmány lejárati dátumával.  
Mennyi a tranzakciós limit? Az e-aláírás funkcióhoz 
tartozó, az egy aláírással tehető pénzügyi 
kötelezettségvállalás maximális mértéke tízezer euró. A 
kötelezettségvállalás forintösszegét a tranzakció napján 
érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró Magyar 
Nemzeti Bank által közzétett (www.mnb.hu) hivatalos 
devizaárfolyam alapján kell meghatározni.  
Milyen lehetőség van a tanúsítvány visszavonására? A 
tanúsítvány visszavonására két lehetőség van: 
személyesen, bármelyik kormányablakban és 
okmányirodában, vagy telefonon, a 1818-as számon 
hívható Kormányzati Ügyfélvonalon a hét minden 
napján, 0-24 órában. A telefonos visszavonás során az 
okmány tulajdonosa a visszavonási jelszóval kell 
azonosítsa magát. A visszavonás visszafordíthatatlan: a 
visszavont tanúsítványt nem lehet újra érvényesíteni.  
Milyen felelősséggel jár az e-aláírási szolgáltatás 
használata? Az okmány tulajdonosának, mint aláírást 
létrehozó személynek a felelősségét és kötelezettségeit a 
NISZ Zrt. szolgáltatási szabályzatának (HSZSZ-ESZIG) 
9.6.3 fejezete tartalmazza. Ennek megfelelően aláíró 
felelős - többek közt - az okmánynak, mint elektronikus 
aláírás létrehozó eszköznek, valamint az azon levő 
magánkulcsnak a körültekintő felhasználásáért; aláíró 
felelős a magánkulcsnak, az aktivizáló adatoknak, PIN 
és PUK kódnak, valamint a visszavonási jelszónak a 
védelméért és biztonságos kezeléséért; aláíró felelős 
azért, hogy a magánkulcsot és a kapcsolódó tanúsítványt 
csak a tanúsítvány érvényességi időtartamán belül 
használja, a pénzügyi korlátozásoknak (tranzakciós 
limitnek) megfelelően. Aláíró kötelessége tájékoztatni a 
NISZ Zrt.-t a jogszabályokban (Eat.) előírt esetekben, 
például akkor, ha a számára kiadott tanúsítvánnyal vagy 
azon alapuló elektronikus aláírással kapcsolatban jogvita 
indul. Köteles bejelenteni az okmány eltulajdonítását, 
megsemmisülését, megrongálódását vagy elvesztését a 
kormányablakokban vagy az okmányirodákban.  
Cég képviselőjeként is használhatom-e az e-aláírást, 
időbélyegzőt? Az elektronikus tároló elemet tartalmazó 
személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó e-aláírást 
és időbélyegzőt a tulajdonosa csak mint magánszemély 
használhatja fel (pl. ha magánszemélyként szeretne 
beadni az illetékes hatósághoz egy kérelmet). Ez az e-
aláírás és időbélyegző nem használható fel 
munkavállalói, cégképviseleti minőségben.  
Hogyan lehet bejelenteni az e-mail cím változást? Az 
értesítési e-mail cím változás bejelentésére szolgáló 
űrlapot letölthető innét: 
https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-
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alairas_informaciok. A letöltött űrlapot ki kell tölteni, és 
elektronikusan alá kell írni. A kitöltött és elektronikusan 
aláírt formanyomtatványt e-mailben el kell küldeni el a 
Kormányzati Ügyfélvonal 1818@1818.hu email címére. 
Amennyiben viszont a tanúsítványba foglalt e-mail cím 
változik, akkor haladéktalanul kérni kell a tanúsítvány 
visszavonását. 
 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
http://www.eszemelyi.hu/Eszemelyi/ 
http://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-
alairas_informaciok 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 
szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. 
rendelet,  
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,  
- a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 
arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,  
- a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira 
vonatkozó részletes követelményekről szóló 24/2016. 
(VI. 30.) BM rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az elektronikus aláírás szolgáltatás (illetve a kapcsolódó 
tanúsítvány) igénylést olyan korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében 
részlegesen korlátozott és a cselekvőképes nagykorú 
polgár nyújthat be, aki tároló elemmel ellátott állandó 
személyazonosító igazolvány igénylésére a Nytv. szerint 
jogosult (magyar állampolgár, illetőleg bevándorolt, 
letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású 
személy).  
Az e-aláírási funkcióval és időbélyegzés szolgáltatással 
kapcsolatos szolgáltatási szerződés megkötésének 
személyes ügyintézése során a szolgáltatást igénybe 
vevő személyesen köteles megjelenni a 
kormányablaknál, okmányirodában. A szerződést az 
igénylő személyesen kötheti meg, az e-aláírási PIN 
borítékot személyesen veheti át. Amennyiben az állandó 
személyazonosító igazolványt és annak tároló elemén 
elhelyezett aláírás-létrehozó adatot és tanúsítványt a 
járási hivatalnál, vagy a központi szervnél veszi át, azt 
személyesen veheti át. A szolgáltatást igénybe vevő az 
elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozását, 
cseréjét PUK kód hiányában a járási hivatalnál vagy a 
központi szervnél személyesen, személyazonossága 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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ellenőrzését követően igényelheti. A szolgáltatást 
igénybe vevő az aláírás létrehozó adatának és aláírás-
ellenőrző adatának a cseréjét és az ehhez kapcsolódó új 
tanúsítvány kiadását személyesen, személyes ügyintézés 
esetén a járási hivatalnál vagy a központi szervnél 
kezdeményezheti. A szolgáltatást igénybe vevő a járási 
hivatalnál vagy a központi szervnél a visszavonási jelszó 
cseréjét személyesen, személyazonossága ellenőrzését 
követően igényelheti. Amennyiben a szolgáltatást 
igénybe vevő a járási hivatalnál vagy a központi szervnél 
kezdeményezi a tanúsítványa visszavonását, azt 
személyesen, a személyazonossága ellenőrzését 
követően teheti meg. 

 
 

7. Ügytípus megnevezése: Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme 
adattartalmának ellenőrzése 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Az eljárás személyesen kezdeményezhető 

- bármely járási hivatalnál 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 
- a nyilvántartást kezelő szervnél. 

 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító 
igazolvány 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az ellenőrzés illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: Az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon 
lehetőség nyílik a személyazonosító igazolvány tároló 
elemén található adatok ellenőrzésére. Ennek során az 
állampolgár az ügyfélszolgálat ügyintézői 
munkaállomását igénybe véve ellenőrizheti, hogy a 
személyazonosító igazolvány  tároló elemén milyen 
adatok kerültek elhelyezésre és azokat mely szervek 
olvashatják ki.  
 
Az eljárás során a CAN szám és az állandó 
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személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód 
megadása szükséges. 
 
Az eljárás megindítására jogosult: 
- a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá 
tartozó magyar állampolgár, 
- bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott 
jogállású személy. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás személyesen, illetve törvényes képviselő útján 
kezdeményezhető: 

- bármely járási hivatalnál 
- Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt 

kormányhivatal) 
- a nyilvántartást kezelő szervnél. 

 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek         8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Nem határoz meg eljárási határidőt jogszabály. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Nem áll rendelkezésre egységes ügyféltájékoztató 
prospektus formájában.  
Az eSzemélyi okmánnyal kapcsolatos ügyfél-
tájékoztatás  a https://eszemelyi.hu/ oldalon található.  
 
Hogyan ellenőrizhető az állandó személyazonosító 
igazolvány tároló elemének adattartalma? A polgár a 
tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a kijelölt 
kormányhivatalnál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél 
személyesen ellenőrizheti. Hogyan kell az illetéket 

megfizetni? Az eljárás illetékmentes. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 
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Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://eszemelyi.hu/ 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet, 
- a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 
arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, 
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 

terhelő kötelezettségekről: 

Az eljárás kezdeményezésére jogosult a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar 
állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy 
oltalmazott jogállású személy. 
 
Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme 
adattartalmának ellenőrzését személyesen, illetve 
törvényes képviselő útján lehet teljesíteni. 

 
 

8. Ügytípus megnevezése: Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiállítása 
Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
A kérelem előterjeszthető: 

- bármely járási hivatalnál, 
- a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél, 
- magyarországi letelepedés szándékával 

külföldről hazatérő magyar állampolgár esetében 
a leendő lakóhely szerint illetékes járási 
hivatalnál, 

- a külföldön élő magyar állampolgár bármely 
járási hivatalnál, a hivatásos konzuli 
tisztviselőnél vagy a nyilvántartást kezelő 
szervnél terjesztheti elő kérelmét. 

 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 
- személyazonosság igazolására alkalmas okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 
kártyaformátumú vezetői engedély), 

- lakcímbejelentést a jogszabályban előírt 
adattartamú bejelentő lapon kell teljesíteni, 

http://www.nyilvantarto.hu/
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- a bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére 
kötelezettnek, és a jogszabályban meghatározott 
esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell 
írnia. Szállásadó általi hozzájárulásra nincs 
szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes 
bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal 
rendelkezik, amely a lakás használatára 
feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a 
lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási 
hivatalnak benyújtani. 

 
Első lakcímigazolvány kiállításához szükséges további 
okmányok: 

- bevándorlási engedély, 
- letelepedett jogállást igazoló okmány, 
- menekültkénti elismerésről szóló határozat, 
- oltalmazottkénti elismerésről szóló határozat. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás 
illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Lakcímigazolvány kiadása első alkalommal hivatalból 
történik: 

- magyar állampolgárságú újszülött esetében a 
születés helye szerint illetékes 
anyakönyvvezetőnél, 

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személy esetében (Budapest Főváros 
Kormányhivatala), 

- a honosított polgár esetében (Budapest Főváros 
Kormányhivatala), 

- letelepedett jogállású személy esetében (lakóhely 
szerint illetékes járási hivatal), 

- oltalmazott jogállású személy esetében (lakóhely 
szerint illetékes járási hivatal), 

- menekült jogállású személy esetében (lakóhely 
szerint illetékes járási hivatal), 

- külföldi letelepedési nyilatkozattal összefüggő 
lakcím ügyben annál a járási hivatalnál, amelynél 
az eljárást az ügyfél megindítja, a konzuli 
tisztviselőnél megindított eljárásban az érintett 
polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes járási hivatalnál,  

- magyar állampolgár esetében – ha a 
nyilvántartásban nem szerepel – a magyar 
állampolgárság nyilatkozattal történő 
megszerzésével, valamint a magyar 
állampolgárság fennállásának igazolásával 
összefüggésben, az állampolgársági ügyekben 
eljáró szervnél, 

- magyar állampolgár esetében – ha a 
nyilvántartásban nem szerepel – és amennyiben 
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a külföldön történt születését, házasságkötését, 
vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát a hazai 
anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezte, a 
hazai anyakönyvezést végző hatóságnál, 

- külföldön élő magyar állampolgár esetében – ha 
a nyilvántartásban nem szerepel – és 
amennyiben kéri a nyilvántartásba vételét, 
nyilvántartásba vételét követően az eljáró járási 
hivatalnál, vagy konzuli tisztviselőnél 
előterjesztett kérelem esetén a nyilvántartást 
kezelő szervnél. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes 
képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő. 
Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása 
kérelmezhető: 

- a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél, illetve 
bármely járási hivatalnál, 

- magyarországi letelepedés szándékával 
külföldről hazatérő magyar állampolgár esetében 
a leendő lakóhely szerint illetékes járási 
hivatalnál, 

- a fentitől eltérő esetben a külföldön élő magyar 
állampolgár bármely járási hivatalnál, a 
hivatásos konzuli tisztviselőnél vagy a 
nyilvántartást kezelő szervnél terjesztheti elő 
kérelmét. 

 
Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező 
választása szerint: 

- a jegyzőnél, vagy a járási hivatalnál, 
- a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva. 

 
Speciális esetek az elkészült lakcímigazolvány 
átvételében 

- az újszülött lakcímigazolványa az 
anyakönyvvezetőnél, vagy a járási hivatalnál 
vehető át, 

- a honosított polgárnak a polgármester adja át, 
amennyiben előtte teszi le az állampolgársági 
esküt; 

- a külföldi lakcímmel rendelkező honosított 
polgárnak a külképviselet vezetője adja át, 
amennyiben előtte teszi le az állampolgársági 
esküt; 

- a magyarországi lakóhellyel rendelkező 
honosított polgár a magyarországi lakóhelye 
szerint illetékes járási hivatalban veheti át, 
amennyiben a külképviselet vezetője előtt teszi le 
az állampolgársági esküt; 

- a külföldön élő magyar állampolgár a 
külképviseleten veheti át 
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- a magyar állampolgárnak az állampolgársági 
ügyekben eljáró szerv, illetve a hazai 
anyakönyvezést végző hatóság adja át vagy 
kézbesíti 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok 
alapján a tényállás tisztázott – azonnal átvehető, sommás 
eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap. 
 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

A lakcímbejelentést nem lehet elektronikus úton 
előterjeszteni.  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Kérelem a szülő(k) / törvényes képviselő(k) adatainak 
feltüntetése (módosítása, törlése) iránt 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről. 

http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá 
tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után 
három munkanapon belül lakóhelyének, illetve 
tartózkodási helyének címét a járási hivatalnál 
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A 
lakcímbejelentés bármely járási hivatalnál teljesíthető. 
Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál és 
a központi szervnél teljesíthető. 

 
 

9. Ügytípus megnevezése: Lakcímigazolvány csere bejelentett lakóhely változása 
miatt 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási hivatalnál vagy lakóhely szerint illetékes 
jegyzőnél kezdeményezhető. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges 
okmányok/iratok: 

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 
kártyaformátumú vezetői engedély) 

- lakcímbejelentést a jogszabályban előírt 
adattartamú bejelentő lapon kell teljesíteni. A 
bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére 
kötelezettnek és a jogszabályban meghatározott 
esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell 
írnia. Szállásadó általi hozzájárulásra nincs 
szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes 
bizonyítóerejű magánokirattal vagy közokirattal 
rendelkezik, amely a lakás használatára 
feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a 
lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási 
hivatalnak benyújtani.(Lakcímbejelentő lap 
díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint 
illetékes jegyzőtől, valamint a járási hivatalnál.) 

- előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni  
- kitöltött lakcímbejelentő lap 

Eljárási illetékek (igazgatási A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás 

http://www.magyarorszag.hu/
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szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Jogosult lakcímigazolványra: 
- a Magyarországon élő magyar állampolgár 
- bevándorolt jogállású személy 
- letelepedett jogállású személy 
- menekültként elismert személy 
- oltalmazottként elismert személy 
- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személy 
- a külföldön élő magyar állampolgár. 

Szükséges adatok: 
- Természetes személyazonosító adatok 
- állampolgárság, 
- előző lakcím,  
- új lakcím,  
- bejelentés időpontja,  
- (jogszabályban meghatározott kivétellel) a 

szállásadó neve,  
- szállásadói minősége,  
- lakcíme vagy székhelye, 
- és hozzájárulása. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

A kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és 
a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia 
(nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a 
bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű 
magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a 
lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a 
lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást 
követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen 
hozzájárult). Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben 
rendelkezik vele. Amennyiben meghatalmazott jár el, a 
fentieken kívül a meghatalmazott személyazonosságot 
igazoló hatósági igazolványa, lakcímigazolványa, 
meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a 
kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt 
lakcímbejelentő lap.  
Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes 
képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő, az 
alábbi esetek kivételével: 

- a bejelentést egyetlen bejelentésre kötelezett is 
teljesítheti az együtt költöző valamennyi 
hozzátartozó nevében, 

- a kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett személy 
lakcímbejelentését szülője, illetve gondnoka 
(törvényes képviselője) teljesíti, 

- az átmeneti gondozásban részesülő gyermek 
lakcímbejelentéséről a szállásadó gondoskodik, 

- az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 
lakcímbejelentéséről a szállásadó gondoskodik, 
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- a munkásszálláson, mozgószálláson vagy 
építkezés felvonulási lakóépületben lakó polgár 
bejelentését a szállásadónak minősülő személy 
(képviselője) is megteheti. 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező 
választása szerint: 

- a jegyzőnél vagy járási hivatalnál, 
- lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok 
alapján a tényállás tisztázott – azonnal átvehető, sommás 
eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap. 
 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

A lakcímbejelentéshez a lakás 
tulajdonosának/haszonélvezőjének vagy a lakás 
használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása 
(szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó általi 
hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező 
olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal 
vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás 
használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a 
lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak 
benyújtani. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak 
hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó 
írásbeli nyilatkozatával igazolja. Érvényes útlevél, 
kártyaformátumú vezetői engedély, véglegessé vált 
bevándorlási engedély, érvényes letelepedett jogállást 
igazoló okmány, érvényes úti okmány, menekültkénti, 
vagy oltalmazottkénti elismerésről rendelkező 
véglegessé vált határozat szükséges az eljárás során.  
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Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

A lakcímbejelentést nem lehet elektronikus úton 
előterjeszteni. Nincs letölthető formanyomtatvány 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről. 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá 
tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után 
három munkanapon belül lakóhelyének, illetve 
tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel 
céljából bejelenteni. A lakcímbejelentés bármely járási 
hivatalnál, vagy az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél 
teljesíthető. Az értesítési cím bejelentése bármely járási 
hivatalnál és a központi szervnél teljesíthető. 
  

 

10. Ügytípus megnevezése: Lakcímigazolvány pótlás elvesztés, eltulajdonítás, 
megsemmisülés és megrongálódás miatt 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető.  
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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- személyazonosság igazolására alkalmas okmány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 
kártyaformátumú vezetői engedély) 

- a megrongálódott lakcímigazolvány, melyet le 
kell adni. 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás 
illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: 
- az abba bejegyzett adatok megváltoztak, 
- megrongálódott, 
- elveszett, eltulajdonították, 
- hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett 

lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív 
jelzéssel szerepel vagy azt nem a kiállításra 
jogosult szerv állította ki, 

- megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultsága 
- a polgár meghalt. 

 

Jogosult lakcímigazolványra: 
- a Magyarországon élő magyar állampolgár, 
- bevándorolt jogállású személy, 
- letelepedett jogállású személy, 
- menekültként elismert személy, 
- oltalmazottként elismert személy, 
- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személy, 
- a külföldön élő magyar állampolgár. 

 
Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági 
igazolványt, ha a polgár a hatósági igazolvánnyal azért 
nem rendelkezik, mert az a birtokából kikerült 
(elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés), illetve a 
hatósági igazolványa megrongálódott. Bármely járási 
hivatal – a bejelentett tartózkodási hellyel nem 
rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár esetén a 
kijelölt kormányhivatal – a polgár kérelmére új hatósági 
igazolványt állít ki, ha a korábban kiadott igazolvány 
elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódás miatt 
használhatatlanná vált. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

A személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány pótlása iránti kérelmet személyesen, 
illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján 
lehet benyújtani. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 



53 

Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok 
alapján a tényállás tisztázott – azonnal átvehető, sommás 
eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági 
igazolványt, ha a polgár a hatósági igazolvánnyal azért 
nem rendelkezik, mert az a birtokából kikerült 
(elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés), illetve a 
hatósági igazolványa megrongálódott. Bármely járási 
hivatal – a bejelentett tartózkodási hellyel nem 
rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár esetén a 
kijelölt kormányhivatal – a polgár kérelmére új hatósági 
igazolványt állít ki, ha a korábban kiadott igazolvány 
elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódás miatt 
használhatatlanná vált. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

A lakcímbejelentést nem lehet elektronikus úton 
előterjeszteni. Nincs letölthető formanyomtatvány 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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okmányok védelmének rendjéről. 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá 
tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után 
három munkanapon belül lakóhelyének, illetve 
tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel 
céljából bejelenteni. A lakcímbejelentés bármely járási 
hivatalnál, vagy az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél 
teljesíthető. Az értesítési cím bejelentése bármely járási 
hivatalnál és a központi szervnél teljesíthető. 
 

 
 

11. Ügytípus megnevezése: Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok változása 
miatt 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok: 
- személyazonosság igazolására alkalmas okmány 

(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 
kártyaformátumú vezetői engedély), 

- személyes adatok változását igazoló, illetve a 
névviselés megállapítására alkalmas anyakönyvi 
kivonat (születési, házassági anyakönyvi 
kivonat), amennyiben az ügyfél nem rendelkezik 
a hivatkozott okiratokkal, úgy azt, a jegyzőnek, 
vagy a járási hivatalnak kell hivatalból beszerezni 

- doktori cím viselésére jogosító okirat, 
- az előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás 
illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha: 
- az abba bejegyzett adatok megváltoztak 
- megrongálódott 
- elveszett, eltulajdonították 
- hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett 

lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív 

http://www.magyarorszag.hu/
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jelzéssel szerepel vagy azt nem a kiállításra 
jogosult szerv állította ki 

- megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultsága 
- a polgár meghalt 

 
Jogosult lakcímigazolványra: 

- a Magyarországon élő magyar állampolgár 
- bevándorolt jogállású személy 
- letelepedett jogállású személy 
- menekültként elismert személy 
- oltalmazottként elismert személy 
- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személy 
- a külföldön élő magyar állampolgár 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

A lakcím szerint illetékes jegyzőnél, illetve a bármely 
járási hivatalnál kérelmezhető a lakcímigazolvány az 
alábbi esetben személyazonosító igazolvány egyidejű 
kiadásakor. A külföldön élő magyar állampolgár az 
illetékes külképviseleti hatóságnál is kérelmezheti. A 
kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy 
meghatalmazott útján terjeszthető elő. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd           8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő           8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda         8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok 
alapján a tényállás tisztázott – azonnal átvehető, sommás 
eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Az adatváltozás nyilvántartáson történő átvezetését 
követően bármely járási hivatalnál kezdeményezhető az 
eljárás személyesen vagy meghatalmazott útján. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

A lakcímbejelentést nem lehet elektronikus úton 
előterjeszteni.  
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Kérelem a szülő(k) / törvényes képviselő(k) adatainak 
feltüntetése (módosítása, törlése) iránt 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről. 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá 
tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után 
három munkanapon belül lakóhelyének, illetve 
tartózkodási helyének címét a járási hivatalnál 
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A 
lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy 
tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál 
teljesíthető. Az értesítési cím bejelentése bármely járási 
hivatalnál és a központi szervnél teljesíthető. 

 
 

12. Ügytípus megnevezése: Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely 
vagy postafiók) értesítési címként történő 
nyilvántartását nem kívánja biztosítani  

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/letoltheto_14_alatti_melleklet02.doc
http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 
kártyaformátumú vezetői engedély) 

- lakcímigazolvány  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Címjogosultnak tekinthető az értesítési cím 
tekintetében a szállásadó, aki a magánszemély 
tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy 
haszonélvezője, az általa bérelt lakásra nézve a 
bérlő (bérlőtárs, társbérlő); a munkásszállásra, a 
felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt 
területén belül szolgálati lakásra nézve a 
munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a 
szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja, 
továbbá a kereskedelmi szálláshely (szálloda, 
fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, 
fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) 
vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, 
valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen 
lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében; a 
csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, 
diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális 
intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá 
tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott 
polgár és az ott lakó alkalmazott vagy 
hozzátartozó esetében. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

A címjogosult és a postafiók bérlője bármely járási 
hivatalnál személyesen vagy az elektronikus 
azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás 
útján előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím 
(címhely vagy postafiók) értesítési címként 
történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.  

A címjogosult a nyilatkozatát személyesen, valamint 
az elektronikus azonosítást követően 
elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 

 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 

ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
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Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

A címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely 
vagy postafiók) értesítési címként nyilvántartását 
nem kívánja biztosítani hatósági eljárás ügyintézési 
határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok 
alapján a tényállás tisztázott– 8 nap, egyéb esetekben 
60 nap.  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Szükséges okmány az ügyintézéshez: érvényes 
személyazonosító okmány (személyazonosító 
igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői 
engedély), személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány. A megtett nyilatkozat 
visszavonásig, vagy a nyilatkozattételi jogosultság 
megszűnéséig érvényes. A szállásadó nyilatkozik arról, 
hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként 
történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Nincs letölthető formanyomtatvány 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről. 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként 
megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. 
Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes 
személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló 
egyéb helyiség használatát biztosítani.  

 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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13. Ügytípus megnevezése: Értesítési cím bejelentése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Az értesítési cím bejelentése: 

- bármely járási hivatalnál 
- kijelölt kormányhivatalnál és  

- a nyilvántartást kezelő központi szervnél teljesíthető. 
-  
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

- a polgár az értesítési cím bejelentése során a 
következő adatokat közli: természetes 
személyazonosító adatait, értesítési címét, 
valamint a bejelentés időpontját. 
- személyazonosság igazolására alkalmas 
érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, 
vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú 
vezetői engedély) Ilyen okmány hiányában az 
adatok igazolására szolgál bevándorolt esetében 
a véglegessé vált bevándorlási engedély, 
letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes 
letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személy esetében érvényes úti okmánya, 
menekült esetében a menekültkénti, az 
oltalmazott esetében az oltalmazottkénti 
elismerésről rendelkező véglegessé vált 
határozat. 
- korábbi lakcímigazolvány, amennyiben 
rendelkezik vele, valamint a kérelmező által 
kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az értesítési cím elektronikus azonosítást követően 

elektronikus kapcsolattartás útján is bejelenthető. A 

polgár értesítési címe az a cím (címhely, postafiók 

vagy postai szolgáltató hely), amelyet 

kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a 

lakcímén kívül a polgár bejelentett 
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Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a 

bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a 

menekültként vagy oltalmazottként elismert 

személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás 

és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat 

Magyarország területén gyakorolják), honosított, 

vagy visszahonosított külföldön élő polgárok, 

külföldön élő magyar állampolgárok, ha kérik 

adataiknak a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba 

való felvételét, illetve meglévő adataik további 

kezelését.  

Értesítési címet személyesen, valamint az 

elektronikus kapcsolattartás útján lehet bejelenteni. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Az ügyintézési határidő – ha a hatóság 

rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás 

tisztázott – sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 

hatvan nap. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók 

vagy postai szolgáltató hely), amelyet 

kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a 

lakcímén kívül a polgár bejelentett. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

A webes ügysegéd segítségével elektronikus azonosítást 
követően intézhető. 
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https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ErtesitesiCim
KerelemTipusValasztas.xhtml;jsessionid=p737uV1u4Xah
GsNJardRJAsvv3EFY0OzR3RR6ciJ.ekop1a1appsrv1 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe 
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról, 
-  1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásáról, 
- 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény végrehajtásáról, 
 - 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító 
igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-
felvételezés szabályairól, 
 - 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről. 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az értesítési cím két évig érvényes, ezt követően újra be 
kell jelenteni, ellenkező esetben az értesítési cím a 
nyilvántartásból törlésre kerül.  
Értesítési címet személyesen, valamint az elektronikus 
kapcsolattartás útján lehet bejelenteni. 
Értesítési cím: az a cím (címhely, postafiók, vagy postai 
szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló 
elérhetősége céljából a lakcímen kívül a polgár 
bejelentett.  
Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként 
megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. 
Értesítési cím bejelentése: az értesítési cím 
nyilvántartásba vételének első alkalommal történő 
igénylése, a bejelentett értesítési cím megújítása, 
megváltoztatásának vagy törlésének kérése 

 
 

14. Ügytípus megnevezése: Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez 
szükséges személyi- és lakcímadatra vonatkozóan 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ErtesitesiCimKerelemTipusValasztas.xhtml;jsessionid=p737uV1u4XahGsNJardRJAsvv3EFY0OzR3RR6ciJ.ekop1a1appsrv1
https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ErtesitesiCimKerelemTipusValasztas.xhtml;jsessionid=p737uV1u4XahGsNJardRJAsvv3EFY0OzR3RR6ciJ.ekop1a1appsrv1
https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ErtesitesiCimKerelemTipusValasztas.xhtml;jsessionid=p737uV1u4XahGsNJardRJAsvv3EFY0OzR3RR6ciJ.ekop1a1appsrv1
http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Szükséges adatok:  
- természetes személyazonosító adatai, 
- családi állapota, 
- állampolgársága, 
- lakóhely, a lakóhely létesítéséhez jogszabályban 

meghatározott kivétellel a szállásadó neve, 
szállásadói minősége, lakcíme vagy székhelye és 
hozzájárulása.  

 
Szükséges iratok: 

- magyar állampolgárság igazolása;  
- magyar hatóság által kiállított születési 

anyakönyvi kivonat (amennyiben az ügyfél nem 
tudja bemutatni, akkor az eljáró hatóság 
hivatalból intézkedik a szükséges adatok 
beszerzése érdekében);  

- családi állapotról szóló nyilatkozat, amennyiben 
hajadon vagy nőtlen; magyar hatóság által 
kiállított  házassági anyakönyvi kivonat, 
amennyiben családi állapota házas, özvegy vagy 
elvált (ezt az ügyfél bemutathatja, ha nem 
mutatja be, akkor az eljáró hatóság hivatalból 
intézkedik a szükséges adatok beszerzése 
érdekében, külföldön történt születést, 
házasságot, halálesetet hazailag 
anyakönyveztetni kell).  

- családi állapotára, valamint házasságkötése vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének 
helyére vonatkozó, külföldön történt anyakönyvi 
eseménye a haza anyakönyvezés végzésére 
kijelölt anyakönyv szerv eljárásában nem 
anyakönyvezhető, akkor a polgár családi 
állapotát, valamint házasságkötése vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét 
az általa bemutatott külföldi okirattal és 
személyes nyilatkozatával igazolhatja. 

- kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a 
szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját 
kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó 
általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan 
érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, 
vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás 
használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a 
lakcímbejelentéshez elektronikus azonosítást 
követően elektronikus kapcsolattartás útján 
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előzetesen hozzájárult; közös tulajdon esetén a 
tulajdonostársak hozzájárulását a 
lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli 
nyilatkozatával igazolja).  

- korábbi lakcímigazolvány, amennyiben 
rendelkezik vele.  

- amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken 
kívül a meghatalmazott személyazonosságot 
igazoló okmánya, meghatalmazás az 
ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező 
által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A magyarországi letelepedés szándékával külföldről 
hazatérő magyar állampolgár személyesen, illetve 
törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján is 
teljesíthető a bejelentési kötelezettség.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Szükséges iratok: 
- magyar állampolgárság igazolása;  
- magyar hatóság által kiállított születési 

anyakönyvi kivonat (amennyiben az ügyfél nem 
tudja bemutatni, akkor az eljáró hatóság 
hivatalból intézkedik a szükséges adatok 
beszerzése érdekében);  

- családi állapotról szóló nyilatkozat, amennyiben 
hajadon vagy nőtlen; magyar hatóság által 
kiállított  házassági anyakönyvi kivonat, 
amennyiben családi állapota házas, özvegy vagy 
elvált (ezt az ügyfél bemutathatja, ha nem 
mutatja be, akkor az eljáró hatóság hivatalból 
intézkedik a szükséges adatok beszerzése 
érdekében, külföldön történt születést, 
házasságot, halálesetet hazailag 
anyakönyveztetni kell).  

- családi állapotára, valamint házasságkötése vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének 
helyére vonatkozó, külföldön történt anyakönyvi 
eseménye a haza anyakönyvezés végzésére 
kijelölt anyakönyv szerv eljárásában nem 
anyakönyvezhető, akkor a polgár családi 
állapotát, valamint házasságkötése vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét 
az általa bemutatott külföldi okirattal és 
személyes nyilatkozatával igazolhatja. 

- kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a 
szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját 
kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó 
általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan 
érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, 
vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás 
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használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a 
lakcímbejelentéshez elektronikus azonosítást 
követően elektronikus kapcsolattartás útján 
előzetesen hozzájárult; közös tulajdon esetén a 
tulajdonostársak hozzájárulását a 
lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli 
nyilatkozatával igazolja).  

- korábbi lakcímigazolvány, amennyiben 
rendelkezik vele.  

- amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken 
kívül a meghatalmazott személyazonosságot 
igazoló okmánya, meghatalmazás az 
ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező 
által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

A külföldről hazatérő magyar állampolgár a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez 
szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozó 
bejelentés ügyintézési határideje – ha a hatóság 
rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott –
 sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

A magyarországi letelepedés szándékával külföldről 
hazatérő magyar állampolgár a magyarországi 
lakóhelyére történt beköltözéstől számított öt napon 
belül köteles a lakóhelye szerinti járási hivatalnál a 
nyilvántartásba vételhez szükséges és okirattal igazolt 
személyi és lakcímadatokat bejelenteni. Az adatok 
nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági 
igazolványt (lakcímigazolványt) ad ki és kézbesíti azt a 
polgár részére.  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

nincs formanyomtatvány 
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Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről. 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A lakcímbejelentéshez a lakás 
tulajdonosának/haszonélvezőjének vagy  a lakás 
használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása 
(szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó általi 
hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező 
olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal 
vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás 
használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a 
lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak 
benyújtani. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak 
hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó 
írásbeli nyilatkozatával igazolja.  

 
 

15. Ügytípus megnevezése: Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti 

kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási hivatalnál és a települési jegyzőnél 
kezdeményezhető. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Szükséges adatok, iratok:  
- természetes személyazonosító adatok, 
- lakcím, 
- adott lakással szembeni jogcím (szállásadó), 
- fiktiválás oka, 
- a szállásadó nyilatkozata. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásra jogosult a szállásadó. Ellenkező bizonyításig 
a szállásadó írásbeli nyilatkozata igazolja, hogy a 
szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett 
lakcímadata nem valós.   

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

- Személyazonosításra alkalmas okmány 
(személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, 
vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 

- lakcímigazolvány, 
- szállásadó nyilatkozata. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére 
álló adatok alapján a tényállás tisztázott– 8 nap, egyéb 
esetekben 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Ellenkező bizonyításig, amennyiben a szállásadó írásban 
úgy nyilatkozik, hogy a szállásadónak nem minősülő 
polgár bejelentett lakcímadata nem valós, a jegyző, 
illetve a járási hivatal megállapítja a lakcím 
érvénytelenségét és a döntés véglegessé válását követően 
az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív 
jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós 
lakcímét be nem jelenti. 
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Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

nincs formanyomtatvány 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről. 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az eljárás megindítására a szállásadó jogosult. 
Ellenkező bizonyításig a szállásadó írásbeli nyilatkozata 
igazolja, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár 
bejelentett lakcímadata nem valós. 

 
 

16. Ügytípus megnevezése: Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről 

értesítés kérése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

A szállásadó nyilatkozik arról, hogy a címre történő 

lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést 

kér és/vagy arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a 

nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér. Az 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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értesítés a szállásadó választása szerint történhet 

levélben, telefax, e-mail útján vagy szöveges 

üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével, az 

ügyfél nyilatkozik ennek módjáról is.  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A lakcímbejelentésről és az értesítési cím bejelentéséről 

történő ingatlanonként évente az alábbi összegű 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: 

a) levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év, 

b) telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év, 

c) e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év, 

d) szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő 

értesítésért: 3600 Ft/év, 

e) kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési 

szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 

Ft/év 

Alapvető eljárási szabályok: A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár 
tekintetében szállásadó a magánszemély tulajdonában 
lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa 
bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); a 
munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a 
munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a 
munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely 
fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a 
kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, 
üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, 
sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre 
befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló 
szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói 
tekintetében; a csecsemőotthon, más egészségügyi 
intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális 
intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó 
szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott 
lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében. 
A szállásadó a lakcímbejelentéshez szükséges 
hozzájárulását személyesen, valamint az elektronikus 
kapcsolattartás útján is bejelentheti. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy a címre történő 
lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést 
kér, valamint arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a 
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér.  
Az ügyintézéshez be kell mutatni a személyazonosság 
igazolására alkalmas érvényes okmányt 
(személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, 
vagy kártyaformátumú vezetői engedély). Ilyen okmány 
hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt 
esetében a véglegessé vált bevándorlási engedély, 
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letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes 
letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében 
érvényes úti okmánya, menekült esetében a 
menekültkénti, az oltalmazott esetében az 
oltalmazottkénti elismerésről rendelkező véglegessé vált 
határozat, lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik 
vele. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő           8:00-18:00 
Kedd                 – 
 Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök   13:00-16:00 
Péntek           8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére 

álló adatok alapján a tényállás tisztázott– 8 nap, egyéb 

esetekben 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

1 évig érvényes, ezt követően újra nyilatkozatot kell 

tenni. Megszűnik továbbá a szolgáltatás a 

nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével és a jogosult 

halálának nyilvántartásba vételével. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

nincs formanyomtatvány 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 

www.magyarorszag.hu 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 
- 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról, 

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről 
és megfizetésének szabályairól szóló 
55/2012.(XII.28.) KIM rendelet, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként 
megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül. 
Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes 
személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló 
egyéb helyiség használatát biztosítani.  
 

 
 

17. Ügytípus megnevezése: Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba 
vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 

Bármely járási hivatalnál kezdeményezhető. 

 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár 
tekintetében szállásadó a magánszemély tulajdonában 
lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa 
bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); a 
munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a 
munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a 

http://www.magyarorszag.hu/
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munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely 
fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a 
kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, 
üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, 
sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre 
befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló 
szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói 
tekintetében; a csecsemőotthon, más egészségügyi 
intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális 
intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó 
szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott 
lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében. 
A szállásadó a lakcímbejelentéshez szükséges 
hozzájárulását személyesen, valamint az elektronikus 
azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján 
is bejelentheti.  
Szükséges okmányok: 

- személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 
okmány (személyazonosító igazolvány, vagy 
érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői 
engedély) 

- lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele.  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: A szállásadó bármely járási hivatalnál személyesen vagy 
az elektronikus azonosítást követően elektronikus 
kapcsolattartás útján nyilatkozhat arról, hogy a 
lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan 
módon adja meg, hogy a lakcímbejelentéskor a 
bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg, vagy a 
lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást 
követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen 
járul hozzá.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

A szállásadó nyilatkozik arról, hogy a 
lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan 
módon adja meg, hogy a lakcímbejelentéskor a 
bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg, vagy a 
lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítósát 
követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen 
járul hozzá.  
 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd           8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

A szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba 
vétele ügyintézési határideje – ha a hatóság 
rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 
8 nap, teljes eljárásban 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Érvényessége: visszavonásig, vagy a nyilatkozattételi 
jogosultság megszűnéséig tart. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

nincs formanyomtatvány 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről. 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár 
tekintetében szállásadó a magánszemély tulajdonában 
lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa 
bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); a 
munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a 
munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a 
munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely 
fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a 
kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, 
üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre 
befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló 
szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói 
tekintetében; a csecsemőotthon, más egészségügyi 
intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális 
intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó 
szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott 
lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében. 
A szállásadó a lakcímbejelentéshez szükséges 
hozzájárulását személyesen, valamint az elektronikus 
azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján 
is bejelentheti. 

 
 

18. Ügytípus megnevezése: Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő 
adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat 
megtétele, visszavonása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
A polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy 
tiltó nyilatkozatát vagy annak visszavonását ajánlott 
levélben is megteheti bármely fővárosi és megyei 
kormányhivatal személyiadat- és lakcímnyilvántartási 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatalánál, továbbá a kijelölt fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál. A polgár korlátozó nyilatkozatát és 
annak visszavonását a kijelölt kormányhivatalnál 
elektronikus úton, valamint  írásban vagy elektronikus 
úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél is 
előterjesztheti.  
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Minden polgár, aki a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik (Magyarország 
területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a 
letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy 
oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek, honosított, 
vagy visszahonosított külföldön élő polgárok, egyes 
esetekben külföldön élő magyar állampolgárok) jogosult 
korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a 
személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a 
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személyes adataival való önrendelkezési jogának 
érvényesítése keretében. 
 
A polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak 
visszavonását elektronikus azonosítást követően 
elektronikus kapcsolattartás útján is megteheti a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervnél. 
Ha a polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak 
visszavonását a nyilvántartást kezelő szervnél 
elektronikus úton teszi meg, akkor a nyilvántartást 
kezelő szerv az eljárást automatikus döntéshozatal útján 
folytatja le. Az automatikus döntéshozatali eljárás 
lefolytatásához a polgárnak a kérelemben meg kell adnia 
az 1. mellékletben meghatározott személyes adatokat. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás díj és illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: A polgár jogosult megtiltani, vagy korlátozni a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásban róla 
nyilvántartott adatok kiadását. Ebben az esetben a 
kérelmező a felhasználás céljának és jogalapjának 
igazolása esetén sem jogosult adatszolgáltatást kérni, 
kivéve ha a polgár az adat kiszolgáltatására eseti 
engedélyt adott. A nyilatkozat azonban nem érinti a 
törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások 
teljesítését (pl. adóigazgatás, honvédelmi nyilvántartás, 
ingatlan-nyilvántartás), továbbá ha az adatszolgáltatás 
teljesítését más törvény, nemzetközi szerződés, vagy 
viszonosság előírja, vagy ha a kérelmező polgár vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az adatok 
felhasználásához fűződő jogát vagy jogos érdekét 
okirattal igazolja, illetve ha a kérelmező jogi személy a 
polgárral szemben igazolt joga érvényesítése vagy 
kötelezettsége teljesítése érdekében kéri. Ez utóbbi 
esetben azonban csak legfeljebb annyi adat 
szolgáltatható, amennyi a felhasználás célját még 
kielégíti.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Az ügyfél a nyilatkozat részeként a következő adatokat 
közli: nyilatkozó családi neve és utóneve(i), anyja 
születési családi neve, születési utóneve(i), a 
személyazonosító igazolványban szereplő lakóhelye 
(állandó lakcím), tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), 
személyi azonosítója (volt személyi szám), a kérelmező 
(törvényes képviselő) aláírása, keltezés.  
A jogszabály 1. sz. melléklete szerinti, aláírt nyilatkozat, 
személyesen történő benyújtás esetén továbbá 
személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 
okmány (személyazonosító igazolvány, vagy kártya 
formátumú vezetői engedély, vagy útlevél) 
lakcímigazolvány, továbbá eredeti vagy hitelesített 
meghatalmazás képviseleti eljárás esetén. 
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A polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy 
tiltó nyilatkozatát vagy annak visszavonását ajánlott 
levélben is megteheti bármely fővárosi és megyei 
kormányhivatal személyiadat- és lakcímnyilvántartási 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatalánál, továbbá a kijelölt fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál. A polgár korlátozó nyilatkozatát és 
annak visszavonását a kijelölt kormányhivatalnál 
elektronikus úton, valamint  írásban vagy elektronikus 
úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél is 
előterjesztheti. A külföldön élő magyar állampolgár a 
konzuli tisztviselőnél, a kijelölt kormányhivatalnál vagy 
a tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál is 
bejelentheti a nyilvántartott adatai változását, megteheti 
vagy visszavonhatja a korlátozó nyilatkozatát. A polgár 
korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását 
elektronikus azonosítást követően elektronikus 
kapcsolattartás útján is megteheti a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartást kezelő szervnél. Ha a polgár 
korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását a 
nyilvántartást kezelő szervnél elektronikus úton teszi 
meg, akkor a nyilvántartást kezelő szerv az eljárást 
automatikus döntéshozatal útján folytatja le. Az 
automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatásához a 
polgárnak a kérelemben meg kell adnia az 1. 
mellékletben meghatározott személyes adatokat.  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek         8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell 
gondoskodni a nyilatkozat szerinti adatváltozás 
nyilvántartáson történő átvezetéséről  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Az adatszolgáltatást korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot a 
jogszabály mellékletében meghatározott tartalommal 
kell benyújtani a járási hivatalnál, kijelölt fővárosi és 
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megyei kormányhivatalnál, elektronikus azonosítást 
követően a nyilvántartást kezelő szervnél, külföldön élő 
magyar állampolgár esetén a konzuli tisztviselőnél. 
Bármikor visszavonható a tilalom, ez megtehető 
személyesen, postai úton vagy elektronikusan, egy 
nyilatkozat útján. A tilalom visszavonása nélkül, eseti 
engedély alapján lehetséges a tilalommal érintett adat 
kiadása. Ezen eljárás költségei az érintett adat kiadását 
kérelmező felet terhelik. Az adatszolgáltatás 
korlátozására vonatkozó nyilatkozat díj és 
illetékmentesen tehető meg. Ha ön a nyilatkozatát postai 
úton juttatja el a járási hivatalhoz az ajánlott küldemény 
feladásának a költségeit kell megfizetni. Adatletiltás 
esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi 
személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha 
azt törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság 
előírja, illetve, ha a kérelmező az adatok 
felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét 
okirattal igazolja, vagy a kérelmező jogi személy a 
polgárral szemben igazolt joga érvényesítése vagy 
kötelezettsége teljesítése érdekében kéri. A korlátozó 
nyilatkozat nem érinti továbbá a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvényben előírt kötelező adatszolgáltatások 
teljesítését (pl. adóigazgatás).  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

A kérelem elektronikus úton történő benyújtásának 
lehetősége: https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ 
 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről. 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet Minden polgár, aki a személyiadat- és 

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/#_blank
http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik (Magyarország 
területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a 
letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy 
oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek, honosított, 
vagy visszahonosított külföldön élő polgárok, egyes 
esetekben külföldön élő magyar állampolgárok) jogosult 
korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a 
személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a 
személyes adataival való önrendelkezési jogának 
érvényesítése keretében.  
A polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy 
tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó 
nyilatkozat) vagy annak visszavonását ajánlott levélben 
is megteheti bármely fővárosi és megyei kormányhivatal 
személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a 
továbbiakban: járási hivatal), továbbá a kijelölt fővárosi 
és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kijelölt 
kormányhivatal). A polgár korlátozó nyilatkozatát és 
annak visszavonását a kijelölt kormányhivatalnál 
elektronikus úton, valamint  írásban vagy elektronikus 
úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél is 
előterjesztheti.  
Az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár a korlátozó 
nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, illetve - ha a 
polgár a nyilatkozatot írásban vagy elektronikus úton a 
helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél tette meg vagy 
vonta vissza - a kijelölt kormányhivatal az 
adatváltozásnak a nyilvántartáson történő átvezetéséről 
haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül 
gondoskodik. 
A polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak 
visszavonását elektronikus azonosítást követően 
elektronikus kapcsolattartás útján is megteheti a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervnél (a 
továbbiakban: nyilvántartást kezelő szerv). Ha a polgár 
korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását a 
nyilvántartást kezelő szervnél elektronikus úton teszi 
meg, akkor a nyilvántartást kezelő szerv az eljárást 
automatikus döntéshozatal útján folytatja le. Az 
automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatásához a 
polgárnak a kérelemben meg kell adnia az 1. 
mellékletben meghatározott személyes adatokat. 
 

 
 

19. Ügytípus megnevezése: Lakcímigazolvány csere bejelentett tartózkodási hely 
változása miatt 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
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területe:  
Bármely járási hivatal vagy lakóhely/tartózkodási hely 
szerint illetékes jegyzőnél kezdeményezhető. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges 
okmányok/iratok: 

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 
kártyaformátumú vezetői engedély), 

- lakcímbejelentést a jogszabályban előírt 
adattartamú bejelentő lapon kell teljesíteni. A 
bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére 
kötelezettnek és a jogszabályban meghatározott 
esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell 
írnia. Szállásadó általi hozzájárulásra nincs 
szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes 
bizonyítóerejű magánokirattal vagy közokirattal 
rendelkezik, amely a lakás használatára 
feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a 
lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási 
hivatalnak benyújtani. (Lakcímbejelentő lap 
díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint 
illetékes jegyzőtől, valamint a járási hivatalnál.), 

- előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni, 
- kitöltött lakcímbejelentő lap. 

 
Szükséges adatok: 

- természetes személyazonosító adatok, 
-  állampolgárság, 
-  előző tartózkodási hely, 
-  új tartózkodási hely, 
-  bejelentés időpontja,  
- (jogszabályban meghatározott kivétellel) a 

szállásadó neve, 
-  szállásadói minősége,  
- lakcíme vagy székhelye és  
- hozzájárulása.  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás 
illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A Magyarország területén élő, a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
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LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles 
beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon 
belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét 
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgárnak a 
lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint 
illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál kell 
bejelentenie. A lakcímbejelentésről a járási hivatal 
hatósági igazolványt (lakcímigazolványt) állít ki. A 
lakcímigazolványt a jegyző vagy a járási hivatal 
kézbesíteni a bejelentést tevő részére (átvehető a 
jegyzőnél, a járási hivatalnál, illetve a lakóhelyre vagy 
tartózkodási helyre postázva). A 14. életévet betöltött 
kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is 
bejelentheti. A polgár tartózkodási helyének újabb 
tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a 
lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási 
hivatalnál is bejelentheti. A polgár lakóhelyének 
megváltozását és tartózkodási helyének újabb 
tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését az új 
lakóhely szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási 
hivatalnál egyidejűleg is bejelentheti. A tartózkodási 
helyet - annak bejelentésétől számított öt éven belül - 
ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában 
az érintett tartózkodási helye e törvény erejénél fogva 
megszűnik.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Jogosult lakcímigazolványra: 

- a Magyarországon élő magyar állampolgár, 
- bevándorolt jogállású személy, 
- letelepedett jogállású személy, 
- menekültként elismert személy, 
- oltalmazottként elismert személy, 
- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személy, 
-  a külföldön élő magyar állampolgár. 

 
A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve 
törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet 
teljesíteni. Kivételek: több együtt költöző hozzátartozó 
esetében a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az 
egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti; kiskorú 
gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett személy esetében szülő, illetve 
gondnok (törvényes képviselő), de a 14. életévét betöltött 
kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is 
bejelentheti; átmeneti gondozásban részesülő gyermek, 
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 
tekintetében a szállásadó; munkásszállón, 
mozgószálláson, vagy építkezési felvonulási 
lakóépületben lakó polgár tekintetében a szállásadónak 
minősülő személy (képviselője) is.  
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Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező 
választása szerint: 

- a jegyzőnél vagy járási hivatalnál, 
- lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

A tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, 

megszüntetésének, megújításának a bejelentése és 

nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásának 

ügyintézési határideje - ha a hatóság rendelkezésére álló 

adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 nap, egyéb 

esetekben 60 nap. 

  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

A lakcímbejelentéshez a lakás 
tulajdonosának/haszonélvezőjének vagy a lakás 
használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása 
(szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó általi 
hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező 
olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal 
vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás 
használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a 
lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak 
benyújtani. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak 
hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó 
írásbeli nyilatkozatával igazolja.  
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Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 
okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes 
útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) Ilyen 
okmány hiányában az adatok igazolására szolgál 
bevándorolt esetében a véglegessé vált bevándorlási 
engedély, letelepedett jogállású polgár esetében az 
érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személy esetében érvényes úti okmánya, menekült 
esetében a menekültkénti, az oltalmazott esetében az 
oltalmazottkénti elismerésről rendelkező véglegessé vált 
határozat. A lakcím valódiságát hitelt érdemlően igazoló 
irat (magántulajdon esetén adásvételi szerződés vagy 
tulajdoni lap, jogerős hagyaték átadó végzés, 
önkormányzati lakás esetén lakásbérleti szerződés vagy 
bérbeadói hozzájárulás). Kitöltött lakcímbejelentő lap, 
melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek 
saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó 
általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes 
teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal 
rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy 
ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus 
kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult). Korábbi 
lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. 
Amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a 
meghatalmazott személyi okmányai (személyi 
igazolvány, lakcímigazolvány), meghatalmazás az 
ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által 
kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem. Közös tulajdon 
esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a 
lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli 
nyilatkozatával igazolja.  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

A lakcímbejelentést nem lehet elektronikus úton 
előterjeszteni. Nincs letölthető formanyomtatvány 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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szabályairól 
-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 

okmányok védelmének rendjéről 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá 
tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után 
három munkanapon belül lakóhelyének, illetve 
tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel 
céljából bejelenteni. A lakcímbejelentés bármely járási 
hivatalnál, vagy az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél 
teljesíthető. Az értesítési cím bejelentése bármely járási 
hivatalnál és a központi szervnél teljesíthető. 
  

 

20. Ügytípus megnevezése: Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő 
adatszolgáltatás iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási hivatalnál valamint 
Belügyminisztériumnál (nyilvántartást kezelő szerv) 
kezdeményezhető. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

A kérelmező adatai:  
- az ügyfél és képviselője neve,  
- lakcíme, (székhely, telephely),  
- a kérelmező személyi azonosítója,  
- az igényelt adatkör (név, születési név, lakóhely, 

tartózkodási hely, értesítési cím, szül idő, hely, 
anyja neve, személyi azonosító, egyéb) 
meghatározása,  

- az adatszolgáltatás terjedelme (csoportismérv 
meghatározása),  

- az adatfelhasználás célja, az adatkérés jogalapja és 
igazolása,  

- az adatszolgáltatás formája (on-line, mágneses 
adathordozó, papír),  

- az adatszolgáltatás kért határideje, 
rendszeressége,  

- a kérelem benyújtásának az időpontja, aláírás.  
 

http://www.magyarorszag.hu/
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A személyazonosító igazolvány, illetve a lakcímkártya 
okmányazonosítóját, ha a kérelmező az okmányok 
kiadásáról, érvényességének, elvesztésének, 
eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, 
megkerülésének tényéről kér adatszolgáltatást (a 
felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül 
kérheti). 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Igazgatási szolgáltatási díj.  
A fizetendő díj összegét – az igényelt adatszolgáltatás 
keresési ismérveitől, az adatszolgáltatással, továbbá a 
kapcsolatfelvétellel és az értesítéssel érintett személyek 
számától, valamint az adatszolgáltatás adathordozójától 
függően – a jogszabály melléklete alapján az 
adatszolgáltatásra illetékes szerv állapítja meg.  
Egyedi adatszolgáltatás esetén a díjtétel és az 
adatszolgáltatásban érintett személyek vagy 
személyazonosító igazolványok számának (a 
továbbiakban: tételszám) szorzata, de legalább 3500,- Ft. 
A díjtétel mértéke: 730,- Ft/tétel. A személyazonosító 
igazolvány adattartalma alapján a személyazonosítás 
céljára bemutatott okmányba felvett adatok 
összehasonlítása, ellenőrzése és a lakcím közlése vagy 
megadott adatok alapján a személy(ek) azonosítása 
céljából történő egyedi adatszolgáltatás (egy eljárásban 
kért maximum 100 főig) esetén a fizetendő díj a díjtétel és 
az adatszolgáltatásban érintett személyek számának a 
szorzata, de legalább 4700,- Ft. A díjtétel mértéke: 940 
Ft/tétel.  
A csoportos adatszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 
tájékoztatás megtalálható a Belügyminisztérium 
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes 
Államtitkárság honlapján: 
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/adatszolgaltatas_c
soportos_dijai.pdf    
Az elektronikus kapcsolattartás keretében teljesített 
adatszolgáltatásért fizetendő díj a díjtétel és - kivéve ahol 
a rendelet melléklete eltérően rendelkezik - a tételszám 
szorzata. A díjfizetési kötelezettség - ideértve a 
fellebbezés díját is - az adatszolgáltatásra illetékes szerv 
pénztárába készpénzben történő befizetéssel vagy az 
általa megjelölt bankszámla javára történő átutalási 
megbízással, illetőleg készpénz-átutalási megbízással 
való megfizetéssel teljesíthető. A díjat utólag, a 
szolgáltatás teljesítésétől számított 15 napon belül, 
illetőleg a fellebbezés benyújtásakor kell megfizetni. A 
nem elektronikus úton kezdeményezett eljárás 
megindításával egyidejűleg az igazgatási szolgáltatási díj 
fizetésére vonatkozó kötelezettség bankkártyával is 
teljesíthető, amennyiben az ehhez szükséges műszaki 
feltételek rendelkezésre állnak. Mentes a díjfizetési 
kötelezettség alól a helyi önkormányzat, a költségvetési 

http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/adatszolgaltatas_csoportos_dijai.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/adatszolgaltatas_csoportos_dijai.pdf
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szerv, a közjegyző, továbbá az önálló bírósági végrehajtó. 
Nem kell díjat fizetni, ha a nyilvántartás szerve az 
adatigénylőt saját vagy korábbi adatairól bármilyen 
formában tájékoztatja.  

Alapvető eljárási szabályok: A polgár, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet a polgárok személyiadat- és lakcím 
nyilvántartásából adatszolgáltatást írásban - vagy 
jegyzőkönyvbe foglalva - kérhet. 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 
közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célját szolgáló 
lista összeállításához. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Jogszabály 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 
adatszolgáltatást kérő lap, meghatalmazott igénybevétele 
esetén eredeti meghatalmazás, vagy annak hiteles 
másolata, adatkérés jogalapját igazoló okiratok. 
Tudományos kutatás céljából, közvélemény-kutatás és 
piackutatás megkezdéséhez szükséges minta, valamint 
közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő 
adatigénylés esetén a kérelmezőnek a tevékenység 
végzésére, illetőleg az adatigénylésre való jogosultságát 
is megfelelően (okirattal) igazolnia kell. A kérelmező a 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges adat igénylésekor azt a tényt, illetve eseményt 
köteles igazolni, amely bizonyítja azt az adatfelhasználási 
célnak alapot adó kapcsolatot, amely az érintett polgár 
(azaz a keresett személy) és közötte (azaz a kérelmező) 
fennáll, vagy fennállt. A kérelmező okirattal köteles 
igazolni a személyi azonosító kezelésének jogszerűségét, 
amennyiben a kérelemben feltüntetett személyi 
azonosítót a polgár előzetes írásbeli hozzájárulása 
alapján kezeli. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
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Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő 
naptól számított 60 nap, a hatóság a sommás eljárásban a 
határozatot azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül 
meghozza, és gondoskodik a döntés közléséről.  
 

Fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Amennyiben az elsőfokú döntést a járási hivatal hozza: 
van lehetőség fellebbezés benyújtására a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatalnál. 
A hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az 
elsőfokú eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés 
benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokon eljáró 
hatóság számlájára befizetni. 
A járási hivatal döntése ellen a közléstől számított 15 
napon belül lehet jogorvoslattal élni. 
 
 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljárásra jogosult természetes személyek (polgárok), 
jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek. Van lehetőség képviseletre, 
meghatalmazásra. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Nincs letölthető formanyomtatvány 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 

időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu 
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

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

-  414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány kiadása és az 
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól, 

- 29/2004.(VI.16.) BM rendelet a közúti közlekedési 
igazgatási hatósági eljárások díjairól, 

-  86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági 
okmányok védelmének rendjéről. 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más 
polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak 
akkor teljesíthető, ha azt törvény , nemzetközi szerződés, 
vagy viszonosság előírja, illetve, ha a kérelmező az 
adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét 
okirattal igazolja, vagy a kérelmező jogi személy a 
polgárral szemben igazolt joga érvényesítése vagy 
kötelezettsége teljesítése érdekében kéri. A jogszabályban 
meghatározott feltételekkel és korlátok között azok a 
természetes személyek (polgárok), jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az 
adatigénylésük felhasználásának célját és jogalapját 
megfelelően igazolják.  
Fontosabb fogalmak 
Adatszolgáltatás: A nyilvántartásban szereplő polgárok 
adatainak a törvényben meghatározott tartalmú és 
terjedelmű közlése.  
Ezen belül: egyedi adatszolgáltatás: egy polgár adatainak 
közlése, csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által 
vagy jogszabályban meghatározott szempontok szerint 
képzett csoportba tartozó polgárok adatainak rendszeres 
vagy eseti közlése.  
Adatkorlátozás/ adatletiltás: A polgár - ha törvény 
másként nem rendelkezik- jogosult megtiltani (illetve 
korlátozni) a róla nyilvántartott adatok kiadását. A 
tilalommal érintett adat a polgár erre irányuló eseti 
engedélye alapján kiadható.  
Kapcsolatfelvételi eljárás: A kérelmező igényelheti, hogy 
kapcsolatfelvétel céljából a nyilvántartás illetékes szerve 
az általa megjelölt személyt keresse meg és kérje írásos 
hozzájárulását ahhoz, hogy név, és lakcím, és értesítési 
cím adatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa vagy 
arról értesítse, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse 
meg a megadott címen vagy telefonszámon, ha fel 
kívánja venni vele a kapcsolatot. 

 
 
 

21. Ügytípus megnevezése: Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
A rendes eljárásban kiállított magánútlevél iránti 
kérelem benyújtható személyesen: 

- az ország bármelyik járási hivatalában 
- az általános hatáskörű útlevélhatóságnál  
- külföldön a konzuli tisztviselőnél  

 

http://www.magyarorszag.hu/
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A soron kívül (7 napon belül) a sürgősséggel (3 napon 
belül) valamint az azonnali eljárásban (24 órán belül) 
kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti 
kérelem benyújtható személyesen:  

- az ország bármelyik járási hivatalában  
- az általános hatáskörű útlevélhatóságnál  

A sürgősségi (3 napon belüli) valamint az azonnali (24 
órán belüli) eljárás keretében kiállított magánútlevél és 
második magánútlevél átvehető 

- belföldön személyesen törvényes képviselő vagy 
meghatalmazott útján 

- kizárólag: 
o Budapest Főváros Kormányhivatalánál 
o az általános hatáskörű útlevélhatóságnál. 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Úti okmány adattartalmát képező személyes adatait 
(formanyomtatványon szereplő adatok, azaz családi és 
utónév, születési családi és utónév, születési hely, idő, 
anyja születési családi neve és utóneve, nem, 
állampolgárság), lakcímét, illetve értesítési címét, 
továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles a 
kérelem benyújtásakor az eljáró útlevélhatóság 
rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező 
útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, 
kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy 
kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. A 
formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, 
hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a 
kérelmező, meg kell adni továbbá a leadásra kerülő úti 
okmány betűjelét, számát, illetve az úti okmány 
kézbesítésére szolgáló címet. A kérelmező az útlevél 
kérelmezésekor köteles az ujjnyomatát az útlevélhatóság 
rendelkezésére bocsátani (kivéve, ha a kiskorú a 12. 
életévét még nem töltötte be, az útlevél iránti kérelem 
benyújtásakor ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy 
átmenetileg fizikailag képtelen személyek esetében, 
valamint azon személyek esetében, akiknek az útlevél 
iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes 
megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás 
szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé).  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem 
mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló 
adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és 
második magánútlevél esetén az eljárási illeték  
• 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint  
• 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint  

• 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz 
ujjnyomatot) 2 500 forint  

• Legfeljebb 2 évig érvényes második magánútlevél 
15000 forint (munkáltató kérheti a munkavállaló 
részére)  

• 1 évig érvényes második magánútlevél 5000 
forint (a munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem 
tartalmaz ujjnyomat adatot)  

• 1 évig érvényes második magánútlevél 5000 
forint (magánszemély kérheti saját részre 
különös méltánylást érdemlő okból vagy a 
munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem 
tartalmaz ujjnyomat adatot, lásd Fogalmak rész 
Második magánútlevél)  

• illetékmentes az eljárás a 65. életévét betöltött 
személy magánútlevele esetén  

• Rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem 
és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére 
álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon 
belül) kiállított kiskorú kérelmező 
magánútlevelének és második magánútlevelének 
eljárási illetékei: 

 6 év alatt:  
• 3 évig érvényes magánútlevél 2 500 forint  

• 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 
nevelt két kiskorú gyermek esetén 1250 forint  

• 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 
nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 
500 forint  

• második magánútlevél 5000 forint  
6-12 éves korig:  

• 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint  
• 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 

nevelt két kiskorú gyermek esetén 1250 forint  
• 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 

nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 
500 forint  

• második magánútlevél 5000 forint  
12-18 éves korig:  

• 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint  
• 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 

nevelt két kiskorú gyermek esetén 1250 forint  
• 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban 

nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 
500 forint  

• második magánútlevél 5000 forint  
A kérelem benyújtásának időpontjában  
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• három vagy több kiskorú gyermeket 
háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a 
kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának 
illetéke 500 forint,  

• két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő 
törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek 
magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint.  

Kétszeres illetéket kell fizetni  
• a második magánútlevélért (lásd fenti összegek)  
• ha az új okmány az elveszett, megsemmisült vagy 

megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti 
okmány helyett kerül kiadásra  

Illetékmentes az eljárás,  
• ha az útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a 

biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem 
nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat  

• ha az eltulajdonított okmány pótlására irányul  
A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, 
sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása 
esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási 
pótdíjat kell fizetni:  

• Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás 
igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 
forint  

• Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás 
igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 
forint  

• Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási 
szolgáltatási pótdíja 39.000 forint  

Alapvető eljárási szabályok: A kérelmező magánútlevél (a külföldre utazásra, illetve 
az onnan való visszatérésre jogosító hatósági 
igazolvány) iránti kérelmet belföldön a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatalánál vagy az általános hatáskörű 
útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél 
nyújthatja be.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a 
rendelkezésre bocsátandó adatok igazolására be kell 
mutatni: 

-  a kérelmező érvényes állandó személyazonosító 
igazolványát vagy más, a személyazonosságának 
igazolására alkalmas érvényes hatósági 
igazolványt (útlevél, kártyaformátumú vezetői 
engedély), valamint – ha azzal rendelkezik – a 
személyi azonosítóról és a lakcímről szóló 
hatósági igazolványát (lakcímkártya); 

- az érvényes állandó személyazonosító 
igazolvánnyal vagy más, a 
személyazonosságának igazolására alkalmas 
érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező 
magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá 
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a névviselés megállapítására alkalmas házassági 
anyakönyvi kivonatát (ha nem áll a kérelmező 
rendelkezésére, és a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a 
bemutatott okmány, vagy okirat adataival, az 
útlevélhatóság, vagy az eljárásban közreműködő 
hatóság hivatalból intézkedik a 
személyazonosság megállapítása érdekében), 
valamint a külföldön élő kérelmező esetében 
magyar állampolgárságát igazoló okiratot is (ha 
ilyennel nem rendelkezik, az eljáró hatóság az 
állampolgárság megállapítása érdekében 
megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatalt, azonban a magyar állampolgárságot 
nem kell igazolni az elveszett, eltulajdonított, 
vagy megsemmisült érvényes magánútlevél 
helyett új útlevél kiadása esetén, ha az 
útlevélhatóság a magánútlevél visszavonására 
intézkedést nem tett, vagy ha adatait a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása 
külföldön élő magyar állampolgárként 
tartalmazza)  

- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló 
kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) 
állandó személyazonosító igazolványát vagy 
más, a személyazonosságát igazoló érvényes 
hatósági igazolványt, külföldi esetén úti 
okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő 
határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az 
intézeti gyámság fennállásáról; 

- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű 
úti okmányát, ha annak utazási szándékkal 
történő visszahagyását kérte (nyilatkozat az 
előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél 
elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy 
megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, 
eltulajdonították, vagy megsemmisült; 
feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le 
nem járt érvényességű útlevelet eltulajdonították, 
és ezt a rendőrségen bejelentették).  

Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell az 
illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték 
megfizetésének igazolását. A visszahagyott úti okmányt 
az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni, 
illetve a külföldön élő vagy tartózkodó magyar 
állampolgár esetében az új magánútlevél átvételekor a 
konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni, vagy 
postai úton eljuttatni. Ha a kérelmező nem személyesen 
jár el (12. életévét be nem töltött kiskorú, a kérelmező 
egészségi állapota nem teszi lehetővé a személyes 
megjelenést - ilyen esetben be kell mutatni a kezelőorvos 
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által kiállított igazolást is, a külföldön élő vagy 
tartózkodó kérelmező konzuli tisztviselőnél történő 
személyes megjelenése aránytalan nehézséget okoz), 
csatolni kell a kérelmező igazolványképét. Kiskorú vagy 
gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a 
szülőknek (törvényes képviselőknek) a közjegyző, a 
járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-
végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az 
útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a 
szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt, úti okmány kiadásához hozzájáruló 
nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, 
szünetelését igazoló okiratot (kivéve ideiglenes 
magánútlevél kiállítására irányuló kérelem esetén, ha a 
kérelmező útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz 
felhasznált személyazonosító igazolványa a 
személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, 
megrongálódott, elveszett, vagy azt eltulajdonították).  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

a kérelem beérkezését követő naptól számított 20 
(sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8) nap 
(soron kívüli eljárásban: 7 nap, sürgősségi eljárásban: 3 
nap, azonnali eljárás keretében 24 óra)  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Nincs helye fellebbezésnek, az útlevélhatóság 
határozatának felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül 
dönt. 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Magyar állampolgárok jogosultak benyújtani a kérelmet.  
A kérelem előterjesztésekor főszabály szerint 
személyesen kell megjelenni. Ha a kérelmező korábbi úti 
okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor 
ujjnyomata tárolásához hozzájárult, a tároló elemet 
tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, 
megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, 
valamint a második magánútlevél kiállítása iránti 
kérelem személyes megjelenés és az ujjnyomat 
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rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton 
benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült 
úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi 
idején belül. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló 
kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is 
meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező 
kiskorú és útlevelének az ujjnyomatot nem kell 
tartalmaznia (azaz 12. életévét még nem töltötte be). 
Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a 
személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a 
kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi 
lehetővé. Ha a külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező 
konzuli tisztviselőnél történő megjelenése aránytalan 
nehézséget okoz, az ideiglenes magánútlevél iránti 
kérelem, valamint ha a 12. életévét még nem töltötte be a 
kérelmező, ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy 
átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota 
miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvosa írásban 
igazolja, az útlevél iránti kérelem a konzuli 
tisztviselőhöz postai úton is benyújtható. Ebben az 
esetben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az 
érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott 
külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés – 
nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – 
akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő 
diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 
 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.magyarorszag.hu       
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes   
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 
- 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 
hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról, 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról , 
- 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél 

soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 
eljárásban történő kiállításáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről. 

 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu  
honlapon a jogszabálykeresőben. 

http://www.magyarorszag.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/


93 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Érvényes úti okmánnyal, azaz magánútlevéllel, 
ideiglenes magánútlevéllel, diplomata útlevéllel, külügyi 
szolgálati útlevéllel, szolgálati útlevéllel, hajós szolgálati 
útlevéllel a világ bármely országába lehet utazni. Uniós 
tagságunkból fakadóan érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal az Európai Gazdasági Térségről szóló 
Egyezményben részes tagállamok területére 
beléphetünk, illetve a tagállamok között gyakorolhatjuk 
a külföldre utazás jogát. Emellett nemzetközi 
szerződésekből fakadóan érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal utazhatunk Andorrába, Horvátországba, 
Svájcba (ide kizárólag a kártyaformátumú 
személyazonosító igazolvánnyal lehet utazni). Emellett 
Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Montenegróba és 
Szerbiába is utazhatunk érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal. Andorra, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 
Ciprus, Horvátország, Írország, Liechtenstein, 
Macedónia, Montenegró, Nagy-Britannia, Románia, 
Svájc, Szerbia esetében kizárólag a kijelölt 
határátkelőhelyeken és határellenőrzés mellett lehet az 
országhatárt átlépni. A magyar állampolgár nemzetközi 
szerződésben meghatározott országok területére történő 
beutazáskor a nemzetközi szerződésben meghatározott 
lejárt érvényességű úti okmánnyal vagy lejárt 
érvényességű személyazonosító igazolvánnyal is 
gyakorolhatja a külföldre utazás jogát. 
Az útlevél érvényességi ideje, függ a kérelmező 
életkorától, illetve attól, hogy milyen érvényességi 
időtartamú útlevelet igényelt a kérelmező. 6 éves kor 
betöltéséig 3 év, 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év, 18 és 
65 év közöttiek esetében 5 év, illetve kérelemre 10 év, 65 
éven felülieknél 10 év. Az érvényességi idő 1 év abban az 
esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére 
kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért 
nem tartalmaz, mert a kérelmező ujjnyomat adására 
átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota 
miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a 
kezelőorvos írásban igazolja. Az útlevél 
érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. 
Elektronikus értesítést kapnak útlevelük 
érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező 
polgárok. Az útlevelet csak személyesen lehet igényelni, 
meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező 
egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt 
orvosi igazolással tanúsítja. Ha az útlevél kiállítását 
megtagadták nincs helye fellebbezésnek, csak az 
elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.  
Lehetőség van a magánútlevél és a második 
magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli), sürgősségi (3 
napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás 
keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási 
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szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19. 000 Ft, 
sürgősségi eljárásban 29. 000 Ft, azonnali eljárásban 
39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított 
magánútlevélért valamint második magánútlevélért 
fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem soron 
kívüli, sürgősségi valamint azonnali eljárás esetében 
bármely járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű 
útlevélhatóságnál benyújtható.  
  

 
 
 

22. Ügytípus megnevezése: Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült 
magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati 
útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt 
elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

Az általános hatáskörű útlevélhatóság 
(Belügyminisztérium) 
 
  

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Elektronikus úton a magánútlevél, a második 
magánútlevél, a szolgálati útlevél, valamint hajós 
szolgálati útlevél akkor pótolható, ha:  
- az útlevél elveszett, eltulajdonították, megsemmisült,  
- a kérelmező rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval,  
- a kérelmező kérelmét saját maga nyújtja be, azaz 
képviselő útján nem igényelhető útlevél;  
- akinek adataiban nem következett be változás (a 
Személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő 
kérelmező esetén: az elveszett, eltulajdonított, 
megsemmisült útlevélben szereplő adatok megegyeznek 
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő 
aktuális adatokkal, a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban nem szereplő kérelmező esetén: 
az elektronikus kérelemben megadott adatok 
megegyeznek a pótlandó útlevélben szereplő adatokkal),  
- a pótlandó útlevél - a vesztés, eltulajdonítás, 
megsemmisülés esetét kivéve - a külföldre utazásról 
szóló 1998. évi XII. törvény alapján érvényes,  
- a pótlandó útlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat 
adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult, vagy a 
pótlandó útlevél kérelmezésekor a következő okokból 
nem történt ujjnyomat felvételezése: a kérelmező a 
kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg 
fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem 
előterjesztésekor történő személyes megjelenését- a 
kezelőorvos által kiállított igazolás szerint- egészségi 
állapota nem tette lehetővé;  
- a pótlandó útlevél igénylésére 2013. január 1-jét 
követően került sor,  
- a pótlandó útlevél a pótlás iránti kérelem 
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benyújtásának napját követő legalább 12 napig lejárati 
idő szempontjából érvényes. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárási költség mértéke megegyezik a normál 
eljárásban igényelt magánútlevél, második 
magánútlevél, valamint a szolgálati útlevél és hajós 
szolgálati útlevél igénylésekor fizetendő eljárási 
költséggel. Az eljárási illeték megfizetése a Webes 
ügysegéd támogatásával interneten keresztül 
teljesíthető, banki átutalással vagy az elektronikus 
fizetési és elszámolási rendszeren keresztül. 
Illetékmentes az eltulajdonított magánútlevél, második 
magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél 
pótlására irányuló eljárás. 

Alapvető eljárási szabályok: Ha a kérelmező korábbi útlevelének kiállítása iránti 
kérelem benyújtásakor hozzájárult ujjnyomat adata 
tárolásához, a magánútlevél, második magánútlevél, 
szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél 
elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése 
esetén az új útlevél kiállítása iránti kérelem személyes 
megjelenés nélkül és a biometrikus adatok rendelkezésre 
bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható a 
www.nyilvantarto.gov.hu Webes ügysegéd rendszeren 
keresztül. Az új útlevél az elveszett, eltulajdonított, vagy 
megsemmisült útlevél érvényességi idejéig lesz 
érvényes.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

-  

Ügyfélfogadás ideje: - 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az útlevél a kérelem benyújtását követő naptól számított 
20 napos ügyintézési határidőn belül kerül kiállításra, 
sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 napon 
belül. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Nincs helye fellebbezésnek, az útlevélhatóság 
határozatának felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül 
dönt. 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült útlevél 
pótlása iránti kérelem benyújtható elektronikus úton. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 
 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.magyarorszag.hu.hu      
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes   
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 
- 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 

http://www.magyarorszag.hu.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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végrehajtásáról, 
- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 

hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról, 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról , 
- 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél 

soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 
eljárásban történő kiállításáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről. 

 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu  
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás 
gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb – a 7. § (5) 
bekezdésben foglalt kivétellel – két évig érvényes. Az 
útlevél iránti kérelem benyújtásakor a második 
biometrikus adat adására átmenetileg fizikailag képtelen 
személyek esetében, valamint azon személyek esetében, 
akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor 
történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által 
kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi 
lehetővé az útlevél érvényességi ideje egy év. A különös 
méltánylást érdemlő okból kiadott második 
magánútlevél érvényességi ideje egy év. Ha a kérelmező 
korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem 
benyújtásakor a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. 
törvény 32/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a tároló 
elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, 
megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, 
valamint a második magánútlevél kiállítása iránti 
kérelem személyes megjelenés és a biometrikus adatok 
rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton 
benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült 
úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi 
idején belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által 
korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok 
felhasználásával kell az útlevelet kiállítani. Az elveszett, 
eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett 
kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti 
okmány érvényességének idejével megegyezik. A tárolt 
biometrikus adatok alapján kiállított második 
magánútlevél érvényességi ideje a külföldre utazásról 
szóló 1998. évi XII. törvény 9. § (3) bekezdésében 
meghatározott időtartamig, legfeljebb azonban az első 
magánútlevél érvényességi idejéig tart. Különös 
méltánylást érdemlő körülménynek számít, ha az utazás 
célja szerinti országba történő beutazás a meglévő 
magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt 

http://www.magyarorszag.hu/
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meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más 
joghátrány érhetné. A beutazás megtagadásának vagy 
joghátrány okozásának lehetőségével kapcsolatban 
kétség esetén a külügyminiszter állásfoglalását kell 
kérni. Lehetőség van a magánútlevél és a második 
magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli),sürgősségi (3 
napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás 
keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási 
szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19.000 Ft, 
sürgősségi eljárásban 29.000 Ft, azonnali eljárásban 
39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított 
magánútlevélért valamint második magánútlevélért 
fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem soron 
kívüli, sürgősségi valamint azonnali eljárás esetében 
bármely járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű 
útlevélhatóságnál benyújtható.  
  

 
 

23. Ügytípus megnevezése: Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Az eljárás kezdeményezhető: 

- az ország bármelyik járási hivatalában, 
- az általános hatáskörű útlevélhatóságnál.  

 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező 
személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló 
okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá 
arcképmását és saját kezű aláírását (kivéve az 
írásképtelen kérelmezőt; amennyiben az írásképtelen 
kérelmező kiskorú, vagy gondnokolt, kérelmét a 
törvényes képviselője írja alá) köteles az eljáró 
útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. A kérelmező 
köteles továbbá második biometrikus adatát is az 
útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve a 12 
életévét még be nem töltött kérelmezőt, azt a kérelmezőt, 
aki ujjnyomat adására átmenetileg, vagy véglegesen 
fizikailag képtelen, továbbá akinek személyes 
megjelenését egészségi állapota - a kezelőorvos által 
kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé). A 
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kérelemben az adatok mellett meg kell jelölni, hogy 
milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, 
illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet. 
 
A kérelemhez csatolni kell továbbá: 
- az utaztató társaság hajós szolgálati útlevél kiadására 
irányuló írásos javaslatát, valamint  
- be kell mutatni a társaság cégkivonatát és képviseletre 
jogosult tagjának aláírási címpéldányát (aláírási 
mintáját) 
 A személyi adatok és az úti okmányhoz való jogosultság 
ellenőrzéséhez be kell mutatni: 

- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító 
igazolványát vagy más, a személyazonosságának 
igazolására alkalmas érvényes hatósági 
igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a 
személyi azonosítóról és a lakcímről szóló 
hatósági igazolványát; 

- az érvényes állandó személyazonosító 
igazolvánnyal vagy más, a 
személyazonosságának igazolására alkalmas 
érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező 
magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá 
a névviselés megállapítására alkalmas házassági 
anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő 
kérelmező esetében a magyar állampolgárságot 
igazoló okiratot is (kivéve ha magyar 
állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, 
vagy okirattal nem rendelkezik, valamint ha 
kérelme az elveszett, eltulajdonított vagy 
megsemmisült érvényes szolgálati útlevél helyett 
új szolgálati útlevél kiadására irányul, feltéve ha 
az útlevélhatóság a korábbi szolgálati útlevél 
visszavonására nem tett intézkedést); 

- - kiskorú kérelmező esetén a törvényes képviselő 
állandó személyazonosító igazolványát vagy 
más, a személyazonosságát igazoló érvényes 
hatósági igazolványt, külföldi esetén úti 
okmányát, a gondnok-, illetve a gyámkirendelő 
határozatot.  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

- 7 500 forint (5 évre),  
- -az 1 évi érvényességgel kiállított hajós szolgálati 

útlevél illetéke 2500 forint. 
 
Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott 
és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett 
kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a fentiekben 
meghatározott illetékek kétszerese. 
 
A hajós szolgálati útlevél soron kívüli kiállításáért (7 
napon belül) a fentieken túl 19.000 Ft igazgatási 
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szolgáltatási pótdíj fizetendő. 
 
Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül 
sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló 
elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, 
az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás 
miatt indult, vagy az eltulajdonított okmány pótlására 
irányul. 

Alapvető eljárási szabályok: A hajós szolgálati útlevél egy hivatalos útlevél, amelyet - 
a hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén - 
külföldön tengeri vagy belvízi hajón szolgálatot teljesítő 
személynek és a vele együtt utazó házastársnak és 
eltartott gyermekének adható.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a 
kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt 
érvényességi idejű hajós szolgálati útlevelét (kivéve, ha 
utazási szándékkal annak visszahagyását kéri), az 
illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték 
megfizetésének az igazolását. A hajón teljesítendő 
szolgálat a gazdálkodó szervezet hajózási engedély 
kivonatának, vagy cégkivonatának a bemutatásával 
igazolható. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, 
csatolni kell az igazolványképét. Kiskorú, vagy 
gondnokolt személy kérelméhez csatolni kell a törvényes 
képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló 
nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, 
szünetelését igazoló okiratot. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek       8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

a kérelem benyújtását követő naptól számított 20 nap, 
sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 napon 
belül. 
Soron kívüli eljárás: soron kívüli eljárás keretében az 
útlevélhatóság a kérelem benyújtásától számított 7 
napon belül kiállítja az úti okmányt. 
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Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Nincs helye fellebbezésnek, az útlevélhatóság 
határozatának felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül 
dönt. 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Hajós szolgálati útlevél a hajón teljesítendő szolgálat 
igazolása esetén, külföldön tengeri vagy belvízi hajón 
szolgálatot teljesítő személynek és a vele együtt utazó 
házastársának és eltartott gyermekének adható. 
A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni. 
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes 
képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni 
személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú útlevelének 
a második biometrikus adatot nem kell tartalmaznia (a 
kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét nem 
töltötte be). Meghatalmazott útján is előterjeszthető a 
kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező 
egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás 
szerint - nem teszi lehetővé.  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 
 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu       
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes   
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 
- 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 
hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról, 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról,  
- 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél 

soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 
eljárásban történő kiállításáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről. 

 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu  
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

 Mennyi ideig érvényes a hajós szolgálati útlevél? 
A jogosultságot megalapozó megbízatás vagy 
jogviszony időtartamáig, de legfeljebb öt évig. Egy év a 
hajós szolgálati útlevél érvényességi ideje, ha a 12. 
életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány 
tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert 
a második biometrikus adat adására a kérelmező 
átmenetileg fizikailag képtelen, vagy mert a kezelőorvos 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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által kiállított igazolás szerint a kérelmező kérelem 
előterjesztésekor történő személyes megjelenését 
egészségi állapota nem teszi lehetővé. 
Hajós szolgálati útlevélre jogosult a hajón szolgálatot 
teljesítő jogosulttal együtt utazó közös háztartásban élő 
házastársa és eltartott gyermeke is.  

 
 
 
 

24. Ügytípus megnevezése: Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő 
hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

 Benyújtható az általános hatáskörű útlevélhatóságnál 
(Belügyminisztérium) 

 
  

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

A kérelemnek tartalmaznia kell a kiskorú, valamint a 
szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő 
személyi adatait (név, születési név, anyja neve, születési 
hely, idő) és lakcímét, valamint a szülői felügyeleti jog 
gyakorlására jogosult szülő saját kezű aláírását.  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás illeték és díjmentes.  

Alapvető eljárási szabályok: Kiskorú úti okmányát vissza kell vonni, ha azt a szülői 
felügyeleti jog gyakorlására jogosult bármelyik szülő 
azért kéri, mert az úti okmány kiadásához való 
hozzájárulását visszavonta, vagy ha a szülői felügyeleti 
jog gyakorlására jogosult szülő azért kéri, mert a másik 
szülő - akinek a szülői felügyeleti joga megszűnt vagy 
szünetel - a kiskorú úti okmányát a felügyeleti jog 
szünetelése alatt vagy megszűnését követően nem adta 
át.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

A kérelemhez csatolni kell a szülői felügyeleti jog 
gyakorlására való jogosultságot igazoló okiratot 
(megállapodás, gyámhatóság vagy bíróság döntése, 
továbbá a szülői felügyeleti jog közös gyakorlása esetén - 
egyéb okirat hiányában - nyilatkozat).  

Ügyfélfogadás ideje:  

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Nincs helye fellebbezésnek, az útlevélhatóság 
határozatának felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül 
dönt. 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

A szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő. Az 
ügyben képviselő útján is el lehet járni. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 
 

Az igénybe vehető elektronikus www.nyilvantarto.hu       

http://www.nyilvantarto.hu/


102 

programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes   
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 
- 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 
hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról, 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról,  
- 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél 

soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 
eljárásban történő kiállításáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről. 

 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu  
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, 
valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány 
rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve 
az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, 
bizonyítvány vagy irat 
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági 
igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és 
állampolgárságát, valamint a világ összes országába 
utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen 
igazolja 
szülői felügyeleti jog: a kiskorú gyermek gondozásának, 
nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes 
képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a 
gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát 
foglalja magában szülői felügyeleti jog szünetelése: 

- ha a szülő cselekvőképtelen, vagy 
cselekvőképességében korlátozva van, ha a szülő 
ismeretlen helyen távol van, vagy ténylegesen 
akadályozva van, 

-  ha a bíróság a gyermeket harmadik személynél 
helyezte el, ha a szülő hathetes életkoránál 
fiatalabb gyermeke ismeretlen személy általi 
örökbefogadásához járult hozzá, 

-  ha a gyermeket a gyámhatóság átmeneti 
nevelésbe vette, ha a gyámhatóság a gyermek 
családba fogadásához hozzájárult, 

-  ha a szülővel szemben a bíróság a gyermek 
sérelmére elkövetett cselekmény miatt 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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büntetőeljárási kényszerintézkedésként 
távoltartást rendelt el, a kényszerintézkedés 
időtartamáig, 

- ha a szülővel szemben a rendőrség vagy a 
bíróság a gyermek, illetve a gyermekkel közös 
háztartásban élő hozzátartozója sérelmére 
elkövetett, külön törvényben meghatározott 
hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes 
megelőző távoltartó határozatot, megelőző 
távoltartó határozatot hozott. 

A szülői felügyelet megszüntetése, illetőleg a gyermek 
elhelyezése iránti per jogerős befejezéséig szünetel a 
szülői felügyelete annak, akinek a gyermekét a 
gyámhatóság ideiglenes hatállyal a különélő másik 
szülőnél, más hozzátartozónál vagy más személynél, 
illetőleg nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más 
bentlakásos intézményben helyezte el. 
A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben való 
döntés kivételével szünetel a szülői felügyelete annak a 
szülőnek, akinek gyermeke a különélő másik szülőnél 
van elhelyezve, de szülői felügyeleti jogát a bíróság nem 
szüntette meg. Nem szünetel a szülői felügyelet, ha a 
szülők vagy a bíróság a közös szülői felügyeletről 
döntött. 
szülői felügyeleti jog megszüntetése: ha a szülő felróható 
magatartásával gyermeke javát, különösen testi jólétét, 
értelmi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan sérti vagy 
veszélyezteti, 
ha a gyermeket más személynél helyezték el, vagy 
átmeneti nevelésbe vették és a szülő felróhatóan 
gyermeke érdekét súlyosan sértő módon nem működik 
együtt a gyermekét gondozó nevelőszülővel vagy 
intézménnyel, gyermekével nem tart kapcsolatot, 
továbbá magatartásán, életvitelén, körülményein az 
átmeneti nevelés megszüntetése céljából nem változtat, 
ha a szülőt a bíróság valamelyik gyermeke személye 
ellen elkövetett szándékos bűncselekmény miatt 
szabadságvesztésre ítélte. 
A bíróság a szülői felügyeletet abból az okból is 
megszüntetheti, hogy a szülő életközösségben él a 
felügyelettől megfosztott másik szülővel és ezért 
alaposan tartani lehet attól, hogy a felügyeletet nem 
fogja a gyermek érdekének megfelelően ellátni. Ha a 
bíróság a szülői felügyeletet a szülő mindegyik 
gyermeke tekintetében megszüntette, a megszüntető 
határozat hatálya kihat a később született gyermekre is. 
Az, aki szülői felügyeletet megszüntető jogerős ítélet 
hatálya alatt áll, nem fogadhat örökbe, gyámságot nem 
viselhet, gyermek nála nem helyezhető el és nincs joga 
arra, hogy gyermekével kapcsolatot tartson. 
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25. Ügytípus megnevezése: Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Benyújtható személyesen: 

- az ország bármelyik járási hivatalában 
- az általános hatáskörű útlevélhatóságnál  
- konzuli tisztviselő 

Webes ügysegéden keresztül elektronikus úton is 
intézhető. 
 
A soron kívül (7 napon belül) a sürgősséggel (3 napon 
belül) valamint az azonnali eljárásban (24 órán belül) 
kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti 
kérelem benyújtható személyesen:  

- az ország bármelyik járási hivatalában  
- az általános hatáskörű útlevélhatóságnál  

A sürgősségi (3 napon belüli) valamint az azonnali (24 
órán belüli) eljárás keretében kiállított magánútlevél és 
második magánútlevél átvehető 

- belföldön személyesen törvényes képviselő vagy 
meghatalmazott útján 

- kizárólag: 
o Budapest Főváros Kormányhivatalánál 
o az általános hatáskörű útlevélhatóságnál. 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, 
azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve 
értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű 
aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére 
bocsátani. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. 
törvény 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a 
kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második 
biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére 
bocsátani. A formanyomtatványon az adatok mellett 
meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását 
kéri a kérelmező, meg kell adni az okmány kézbesítésére 
szolgáló címet. Igazolni kell továbbá a rendszeres 
külföldre utazással járó foglalkozást, vagy a különös 
méltánylást érdemlő okot, amely miatt a második 
magánútlevél kiállítását kéri. 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
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Be kell mutatni: 
-  a kérelmező érvényes állandó személyazonosító 

igazolványát vagy más, a személyazonosságának 
igazolására alkalmas érvényes hatósági 
igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a 
személyi azonosítóról és a lakcímről szóló 
hatósági igazolványát, 

- az érvényes állandó személyazonosító 
igazolvánnyal vagy más, a 
személyazonosságának igazolására alkalmas 
érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező 
magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá 
a névviselés megállapítására alkalmas házassági 
anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő 
kérelmező esetében magyar állampolgárságát 
igazoló okiratot is, 

- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű 
magánútlevelét, ha annak visszahagyását kérte, 

- ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja 
bemutatni, nyilatkoznia kell annak 
eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve 
megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett 
nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt 
tett feljelentésről készült jegyzőkönyv 
bemutatásával pótolható. Fentieken túl a 
kérelmezőnek érvényes magánútlevéllel kell 
rendelkeznie. 

 
Elektronikus ügyintézés: Az ügyfélnek az Ügyfélkapus 
bejelentkezést követően hiánytalanul ki kell töltenie az 
elektronikus kérelmet a Webes ügysegéd alkalmazásban, 
ahol nyilatkoznia kell az igénylés okáról, az igényelt 
okmány érvényességi idejéről. A kiállítás indokát 
igazolni is kell, ezért a kérelmezőnek az erre a célra 
biztosított felületen csatolnia kell, ha a második 
magánútlevél kiállítása azért szükséges, mert a 
kérelmező hivatalos útlevélre nem jogosult, de 
foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – 
munkáltatói igazolást, vagy ha a második magánútlevél 
kiállítását különös méltánylást érdemlő körülmény 
indokolja – nyilatkozatot a különös méltánylást érdemlő 
körülményre vonatkozóan. Az igényelt okmány 
kézbesítéséről és az értesítéséről is nyilatkoznia kell. A 
korábbi második magánútlevél elvesztése / 
eltulajdonítása / megsemmisülése esetén, ha korábban 
még nem történt meg, a kérelmezőnek be kell jelentenie 
az elvesztés / eltulajdonítás / megsemmisülés tényét is a 
megfelelő opció kiválasztásával. Az űrlap kitöltése, majd 
az illeték megfizetése után a kérelem benyújtható, az 
eljárás megindul. 

Eljárási illetékek (igazgatási A második magánútlevél kiadásának illetéke 15 000 
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szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

forint ha az útlevelet 2 éves érvényességi idővel állítják 
ki, 5 000 forint ha az útlevél érvényességi ideje 1 év. A 
kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem 
töltött személy második magánútlevelének, továbbá az 1 
évi érvényességgel kiállított második magánútlevél, 
kiadásának illetéke 5000 forint. 
Az elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra 
alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti 
okmány kiadásának illetéke a fentiekben meghatározott 
illeték kétszerese. 
Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül 
sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló 
elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, 
az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás 
miatt indult, az eltulajdonított okmány pótlására irányul, 
valamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele 
esetén. 
Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási 
szolgáltatási pótdíja 19.000 forint, sürgősségi (3 napon 
belüli) eljárásnál 29.000 forint, azonnali eljárásnál (24 
órán belüli) 39.000 forint.  
 
Az illetéket a kérelem benyújtását megelőzően banki 
átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási 
rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel kell 
teljesíteni. A fizetendő illeték mértékét a második 
magánútlevél igénylésekor fennálló életkor határozza 
meg. Elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes 
költségmentesség engedélyezésére (melynek része az 
illetékmentesség). A költségmentesség iránti kérelem - és 
ez esetben maga a második magánútlevél kiállítása iránti 
kérelem is - csak személyesen terjeszthető elő. 
 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelmező a második magánútlevél iránti kérelmet 
belföldön a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű 
útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél 
nyújthatja be.   
A második magánútlevél igénylés szolgáltatás lehetővé 
teszi, hogy az ügyfelek a Webes ügysegéd alkalmazáson 
keresztül, Ügyfélkapus bejelentkezést követően 
elektronikus úton kérelmezzék a második magánútlevél 
kiállítását. Az ügyfél kitölti a kérelmét, és az illeték 
megfizetését követően benyújtja azt. A hatóság a 
kérelem benyújtását követő naptól számított 20 napos 
(sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 napos) 
határidőn belül kiállítja a második magánútlevelet és 
továbbítja az ügyfél által megadott helyre (az 
ügyintézési időbe nem számít bele az okmány 
kézbesítésének ideje). 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 

- Csatolni kell az illetékekről szóló törvényben 
meghatározott illeték megfizetésének igazolását, 
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ideje): a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt 
érvényességi idejű úti okmányát. Mellőzhető a 
kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez 
történő csatolása, ha az érvényes és az 
állampolgár utazási szándékkal kéri annak 
visszahagyását.  

- Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni 
kell az igazolványképét.  

- Be kell mutatni a még érvényes magánútlevelet,  
- valamint igazolni kell a rendszeres külföldre 

utazással járó foglalkozást, vagy a különös 
méltánylást érdemlő okokat, amely miatt az 
ügyfél második magánútlevél kiállítását kéri.  

 
Elektronikus ügyintézésnél: A kiállítás indokát igazolni 
kell, ezért a kérelmezőnek az erre a célra biztosított 
felületen csatolnia kell, ha a második magánútlevél 
kiállítása azért szükséges, mert a kérelmező hivatalos 
útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres 
külföldre utazással jár – munkáltatói igazolást, illetve, a 
második magánútlevél kiállítását különös méltánylást 
érdemlő körülmény indokolja – nyilatkozatot a különös 
méltánylást érdemlő körülményre vonatkozóan. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

20 nap (sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 
nap, soron kívüli eljárásban: 7 nap, sürgősségi 
eljárásban: 3 nap, azonnali eljárás keretében 24 óra) . 
Az útlevél kézbesítésének ideje az ügyintézési időbe 
nem számít bele. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Nincs helye fellebbezésnek, az útlevélhatóság 
határozatának felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül 
dönt. 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Azok a magyar állampolgárok, akik hivatalos útlevélre 
nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre 
utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, 
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valamint azok a magyar állampolgárok, akik azt különös 
méltánylást érdemlő okból kérik. A kérelem 
előterjesztésekor személyesen kell megjelenni. Ha a 
külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező konzuli 
tisztviselőnél történő megjelenése aránytalan nehézséget 
okoz, a kérelem a konzuli tisztviselőhöz postai úton is 
benyújtható. Ha a kérelmező korábbi úti okmányának 
kiállítása iránti kérelem benyújtásakor a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 32/A. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján a biometrikus adatok 
tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti 
okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése 
esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második 
magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes 
megjelenés és a biometrikus adatok rendelkezésre 
bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az 
elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány 
vagy az első magánútlevél érvényességi idején belül. 
Ebben az esetben az útlevélhatóság által korábban 
rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával 
kell az útlevelet kiállítani. Az elveszett, eltulajdonított 
vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti 
okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány 
érvényességének idejével megegyezik. A tárolt 
biometrikus adatok alapján kiállított második 
magánútlevél érvényességi ideje a külföldre utazásról 
szóló 1998. évi XII. törvény 9. § (3) bekezdésében 
meghatározott időtartamig, legfeljebb azonban az első 
magánútlevél érvényességi idejéig tart.  
 
Az elektronikus úton történő ügyintézéshez szükséges: 

- a kérelmező rendelkezzen Ügyfélkapu 
regisztrációval, 

- a kérelmező kérelmét saját maga nyújtja be (azaz 
képviselő útján nem igényelhető útlevél), 

-  a kérelmező cselekvőképes, 
- a kérelmező rendelkezzen érvényes 

magánútlevéllel vagy folyamatban van 
magánútlevél kiállítására vagy pótlására irányuló 
eljárás, 

- az alap magánútlevél kérelmezésekor felvett 
ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban 
hozzájárult, vagy  

- az alap magánútlevél kérelmezésekor a 
következő okokból nem történt ujjnyomat 
felvételezése: a kérelmező a kérelem 
benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg 
fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a 
kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására 
véglegesen fizikailag képtelen volt, vagy a 
kérelmező kérelem előterjesztésekor történő 
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személyes megjelenését – a kezelőorvos által 
kiállított igazolás szerint – egészségi állapota 
nem tette lehetővé,  

- az alap magánútlevél igénylésére 2013. január 1-
jét követően került sor, 

- az alap magánútlevél a második magánútlevél 
iránti kérelem benyújtásának napját követő 
naptól 
számított legalább 20 napig lejárati idő 
szempontjából érvényes. 

 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu       
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes   
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 
- 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 
hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról, 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról , 
- 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél 

soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 
eljárásban történő kiállításáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről. 

 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu  
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás 
gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb – a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (5) 
bekezdésben foglalt kivétellel – két évig érvényes. Az 
útlevél iránti kérelem benyújtásakor a második 
biometrikus adat adására átmenetileg fizikailag képtelen 
személyek esetében, valamint azon személyek esetében, 
akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor 
történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által 
kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi 
lehetővé az útlevél érvényességi ideje egy év. A különös 
méltánylást érdemlő okból kiadott második 
magánútlevél érvényességi ideje egy év. Ha a kérelmező 
korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/


110 

benyújtásakor a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. 
törvény 32/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a tároló 
elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, 
megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, 
valamint a második magánútlevél kiállítása iránti 
kérelem személyes megjelenés és a biometrikus adatok 
rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton 
benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült 
úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi 
idején belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által 
korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok 
felhasználásával kell az útlevelet kiállítani. Az elveszett, 
eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett 
kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti 
okmány érvényességének idejével megegyezik. A tárolt 
biometrikus adatok alapján kiállított második 
magánútlevél érvényességi ideje a külföldre utazásról 
szóló 1998. évi XII. törvény 9. § (3) bekezdésében 
meghatározott időtartamig, legfeljebb azonban az első 
magánútlevél érvényességi idejéig tart. Különös 
méltánylást érdemlő körülménynek számít, ha az utazás 
célja szerinti országba történő beutazás a meglévő 
magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt 
meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más 
joghátrány érhetné. A beutazás megtagadásának vagy 
joghátrány okozásának lehetőségével kapcsolatban 
kétség esetén a külügyminiszter állásfoglalását kell 
kérni. Lehetőség van a magánútlevél és a második 
magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli),sürgősségi (3 
napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás 
keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási 
szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19. 000 Ft, 
sürgősségi eljárásban 29. 000 Ft, azonnali eljárásban 
39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított 
magánútlevélért valamint második magánútlevélért 
fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem bármely 
járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű 
útlevélhatóságnál benyújtható.  
  

 
 
 
 

26. Ügytípus megnevezése: Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Benyújtható személyesen: 

- fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatal  
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- az általános hatáskörű útlevélhatóságnál. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező 
személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló 
okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá 
arcképmását és saját kezű aláírását (kivéve az 
írásképtelen kérelmezőt; amennyiben az írásképtelen 
kérelmező kiskorú, vagy gondnokolt, kérelmét a 
törvényes képviselője írja alá) köteles az eljáró 
útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. A kérelmező 
köteles továbbá második biometrikus adatát is az 
útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve a 12 
életévét még be nem töltött kérelmezőt, azt a kérelmezőt, 
aki ujjnyomat adására átmenetileg, vagy véglegesen 
fizikalilag képtelen, továbbá akinek személyes 
megjelenését egészségi állapota - a kezelőorvos által 
kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé). A 
kérelemben, az adatok mellett, meg kell jelölni, hogy 
milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, 
illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet.  
A személyi adatok és az úti okmányhoz való jogosultság 
ellenőrzéséhez be kell mutatni: 

-  a kérelmező érvényes állandó személyazonosító 
igazolványát vagy más, a személyazonosságának 
igazolására alkalmas érvényes hatósági 
igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a 
személyi azonosítóról és a lakcímről szóló 
hatósági igazolványát; 

- az érvényes állandó személyazonosító 
igazolvánnyal vagy más, a 
személyazonosságának igazolására alkalmas 
érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező 
magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá 
a névviselés megállapítására alkalmas házassági 
anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő 
kérelmező esetében a magyar állampolgárságot 
igazoló okiratot is (kivéve, ha magyar 
állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, 
vagy okirattal nem rendelkezik, valamint ha 
kérelme az elveszett, eltulajdonított vagy 
megsemmisült érvényes szolgálati útlevél helyett 
új szolgálati útlevél kiadására irányul, feltéve ha 
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az útlevélhatóság a korábbi szolgálati útlevél 
visszavonására nem tett intézkedést);  

- kiskorú kérelmező esetén a törvényes képviselő 
állandó személyazonosító igazolványát vagy 
más, a személyazonosságát igazoló érvényes 
hatósági igazolványt, külföldi esetén úti 
okmányát, a gondnok-, illetve a gyámkirendelő 
határozatot. 

 
A kérelemhez csatolni kell az irányítást (felügyeletet) 
gyakorló miniszter, ennek hiányában az országos 
hatáskörű szerv vagy hivatal vezetőjének az útlevél 
kiállítására irányuló, indokolt javaslatát. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

- 7500,- forint (5 évre),  
- az 1 évi érvényességgel kiállított szolgálati 

útlevél illetéke 2500,- forint. 
A szolgálati útlevél soron kívüli kiállításáért (7 napon 
belül) a fentieken túl 19.000 Ft igazgatási szolgáltatási 
pótdíj fizetendő. 
 
Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott 
és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett 
kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a fentiekben 
meghatározott illetékek kétszerese. 
Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül 
sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló 
elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, 
az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás 
miatt indult, vagy az eltulajdonított okmány pótlására 
irányul.  

Alapvető eljárási szabályok: A szolgálati útlevél egy hivatalos útlevél, amelyet a 
magyar állampolgárok közül az kaphat, akinek 
jogszabályban meghatározott munkaköre, tevékenysége 
ezt indokolja.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a 
kérelmező birtokában lévő, előző, le nem járt 
érvényességi idejű szolgálati útlevelét (kivéve, ha utazási 
szándékkal kéri annak visszahagyását az új útlevél 
átvételéig), valamint az illetékekről szóló törvényben 
meghatározott illeték megfizetésének az igazolását. 
Csatolni kell az irányítást (felügyeletet) gyakorló 
miniszter, ennek hiányában az országos hatáskörű szerv 
vagy hivatal vezetőjének az útlevél kiállítására irányuló, 
indokolt javaslatát. Ha a kérelmező nem személyesen jár 
el, csatolni kell az igazolványképét. Kiskorú, gondnokolt 
személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő 
úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy 
a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló 
okiratot.  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
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Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

A kérelem benyújtását követő naptól számított 20 
(sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8) napon 
belül. 
 
Soron kívüli eljárás: soron kívüli eljárás keretében az 
útlevélhatóság a kérelem benyújtásától számított 7 
napon belül kiállítja az úti okmányt. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Nincs helye fellebbezésnek, az útlevélhatóság 
határozatának felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül 
dönt. 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek 
hiányában a szerv vagy hivatal vezetőjének javaslatára 
szolgálati útlevelet kaphatnak hivatalos célú utazásuk, 
illetőleg kiküldetésük idejére 
- a központi államigazgatási szerveknél, a Köztársasági 
Elnök Hivatalánál, az Országgyűlés Hivatalánál, az 
Alkotmánybíróság Hivatalánál, az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatalánál, az Állami Számvevőszéknél, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál foglalkoztatottak;  
- a bírák és az ügyészek;  
- a Magyar Nemzeti Bank vezető munkatársai; 
- a szomszédos államokkal fennálló vízügyi 
együttműködés keretében vízi munka elvégzése, vízkár 
vagy jégveszély elhárítása érdekében határvízen 
közlekedő vízügyi dolgozók. 
Emellett szolgálati útlevelet kaphat a fentiek körébe 
tartozó állampolgárral hivatalos célból együtt utazó, 
közös háztartásban élő házastársa és eltartott gyermeke. 
Az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter 
javaslatára szolgálati útlevelet kaphat a külföldi magyar 
kulturális intézetbe, kereskedelemfejlesztési irodába, 
illetőleg nemzeti idegenforgalmi képviselet irodájába 
tartós külszolgálatra kihelyezett személy, valamint a 
vele együtt utazó, közös háztartásban élő házastársa és 
eltartott gyermeke, amennyiben diplomáciai vagy 
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nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és 
mentességet nemzetközi szerződés vagy viszonosság 
alapján nem élvez. 
Kizárólag utazásának időtartamára érvényes szolgálati 
útlevelet kaphat az a személy, akinek az útlevéllel 
történő ellátását – rendkívül indokolt esetben a személy 
vonatkozásában feladat- és hatáskörrel rendelkező 
miniszter javaslatára – az útlevélhatóság engedélyezi. 
A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni. 
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes 
képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni 
személyesen, kivéve, ha a kiskorú kérelmező útlevelének 
a második biometrikus adatot nem kell tartalmaznia (a 
kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét nem 
töltötte meg). Meghatalmazott útján is előterjeszthető a 
kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező 
egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás 
szerint - nem teszi lehetővé. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu       
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes   
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról 
- 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 
hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról, 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról , 
- 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél 

soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 
eljárásban történő kiállításáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről. 

 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu  
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A jogosultságot megalapozó megbízatás vagy 
jogviszony időtartamáig, de legfeljebb öt évig, egy év a 
szolgálati útlevél érvényességi ideje, ha a 12. életévét 
betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló 
eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a 
második biometrikus adat adására a kérelmező 
átmenetileg fizikailag képtelen, vagy mert a kezelőorvos 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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által kiállított igazolás szerint a kérelmező kérelem 
előterjesztésekor történő személyes megjelenését 
egészségi állapota nem teszi lehetővé. 
Kaphat szolgálati útlevelet a szolgálati útlevélre jogosult 
állampolgárral hivatalos célból együtt utazó, közös 
háztartásban élő házastársa és eltartott gyermeke is. A 
kérelem benyújtását követő naptól számított 20 (sommás 
eljárás feltételeinek fennállása esetén 8) napon belül 
készül el a szolgálati útlevél.  
 

 
 
 
 

27. Ügytípus megnevezése: Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, 
elvesztésének bejelentése (jegyzőkönyv) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Benyújtható személyesen: 

- az ország bármelyik járási hivatalában, 
- az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, 
- külföldön a konzuli tisztviselőnél. 

 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Az ügyfélnek - személyi adatai és az úti okmányhoz való 
jogosultsága ellenőrzéséhez be kell mutatni érvényes 
állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a 
személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes 
hatósági igazolványát (pl. kártya formátumú vezetői 
engedély) valamint - ha azzal rendelkezik - a személyi 
azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát 
(lakcímkártya);  
az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal 
vagy más, a személyazonosságának igazolására 
alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem 
rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, 
továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági 
anyakönyvi kivonatát, valamint külföldön élő kérelmező 
esetében a magyar állampolgárságát igazoló okiratot is 
(ha a kérelmező magyar állampolgárságot igazoló 
okirattal nem rendelkezik, az eljáró hatóság az 
állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a 
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Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt. Nem kell a 
magyar állampolgárságot igazolni az elveszett, 
eltulajdonított, vagy megsemmisült érvényes 
magánútlevél helyett új útlevél kiadása esetén, ha az 
útlevélhatóság a magánútlevél visszavonására 
intézkedést nem tett, vagy ha a kérelmező adatait a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként 
tartalmazza);  
kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező 
esetén az előbbi pontban foglaltak mellett - a szülő 
(törvényes képviselő) állandó személyazonosító 
igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló 
érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti 
okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő 
határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti 
gyámság fennállásáról;  
a kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti 
okmányát, ha annak visszahagyását kérte. Ha a 
kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, 
nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, 
illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett 
nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett 
feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával 
pótolható.  
Amennyiben az ügyfél a járási hivatalban vagy a 
Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős 
Államtitkársága Személyes Ügyfélszolgálatán tesz 
írásban bejelentést, vagy azt postai úton küldi meg a 
Hivatalnak, közölnie kell a személyazonosításhoz 
szükséges adatokat, valamint nyilatkoznia kell az 
eltulajdonítás, megsemmisülés, illetve vesztés 
körülményeiről, időpontjáról. Az ügyfélnek mindhárom 
esetben legkésőbb a tudomásra jutástól számított három 
munkanapon belül kell eleget tennie a bejelentési 
kötelezettségének az úti okmány iránti kérelem 
átvételére jogosult szervnél (járási/kerületi hivatal) vagy 
az útlevélhatóságnál (Belügyminisztérium 
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkársága). 
Az eltulajdonítás miatt a bejelentési kötelezettség a 
rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

illetékmentes  

Alapvető eljárási szabályok: Akinek az úti okmányát eltulajdonították, 
megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt 
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól 
számított három munkanapon belül az úti okmány iránti 
kérelem átvételére jogosult szervnél (járási/kerületi 
hivatal, konzuli tisztviselő) vagy az útlevélhatóságnál 
(Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 
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Felelős Államtitkársága) bejelenteni. Az úti okmány 
eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a 
rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. A 
bejelentésről - ha az nem az útlevélhatóságnál történik - 
haladéktalanul értesíteni kell az útlevélhatóságot. Ha a 
bejelentési kötelezettséget a rendőrségnél teljesítették, a 
rendőrség elektronikus úton értesíti az útlevélhatóságot. 
Az útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik az úti 
okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése 
tényének az útiokmány-nyilvántartásban történő 
átvezetéséről. Érvénytelen az úti okmány, ha elveszett, 
eltulajdonították vagy megsemmisült. A hivatozott 
oknál fogva érvénytelen úti okmány - külön törvény 
által meghatározott - adatait a Belügyminisztérium 
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkársága 
figyelmeztető jelzés elhelyezése céljából haladéktalanul a 
Schengeni Információs Rendszerbe továbbítja. 
Az elveszettnek vélt és az erről szóló bejelentés után 
megtalált úti okmányról a megtalálástól számított három 
munkanapon belül értesíteni kell az úti okmány 
átvételére jogosult szervet (járási/kerületi hivatal, 
konzuli tisztviselő), illetve az útlevélhatóságot. Az 
értesítésről - ha azt nem a Belügyminisztérium 
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságánál 
tették meg - haladéktalanul tájékoztatni kell a 
Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős 
Államtitkárságát. A Belügyminisztérium 
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkársága 
haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a 
nyilvántartáson történő átvezetéséről.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Az útlevél eltulajdonítása miatti bejelentési kötelezettség 
a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje haladéktalanul  
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(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Nincs helye fellebbezésnek, az útlevélhatóság 
határozatának felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül 
dönt. 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Úti okmányra - ha törvény vagy nemzetközi szerződés 
eltérően nem rendelkezik - a magyar állampolgárok 
jogosultak. (Az ügyben képvelő útján is el lehet járni.) 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu       
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes   
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 
- 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 
hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról, 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról , 
- 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél 

soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 
eljárásban történő kiállításáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről. 

 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu  
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) nem más, mint 
a schengeni térség államainak a hatékony 
kommunikációt biztosító, személyi- és 
tárgynyilvántartási, körözési rendszere, amelyre a belső 
határok lebontása és a megerősített külsőhatár-
ellenőrzés miatt van szükség. Ennek az információs 
rendszernek a segítségével juttathatják el az egyes 
tagállamok más államok területére azokat a körözési 
vagy beutazási és tartózkodási tilalmi figyelmeztető 
jelzéseket, amelyek alapján a határellenőrzési, rendőri, 
idegenrendészeti és egyéb szervek az ellenőrzés során 
eljárnak. Ha a rendszer találatot jelez, akkor a hatóság 
végrehajtja a figyelmeztető jelzést elhelyező tagállam 
által kért intézkedést, tehát a személyt elfogja, a 
beléptetést a schengeni területre megtagadja, a körözött 
tárgyat lefoglalja 
Az elveszett, eltulajdonított, valamint megsemmisült 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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okmánnyal kapcsolatos bejelentés esetén, automatikusan 
továbbítódik az adat a SIS felé, amivel 
megakadályozható az okmánnyal történő visszaélés a 
teljes schengeni övezeten belül.  

 
 

28. Ügytípus megnevezése: Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti 
kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

Benyújtható az általános hatáskörű útlevélhatóságnál 
 
 
 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Az adatszolgáltatás kérelemre történik. A kérelemben 
meg kell jelölni, hogy milyen adatokra van szükség. 
Azon esetekben, amelyekben a felhasználás célját és 
jogalapját is igazolni kell, úgy a kérelemnek ezt is 
tartalmaznia kell (adott esetben mellékelt 
dokumentumként). A kérelemben meg kell jelölni, ha az 
ügyfél hatósági bizonyítvány kiállítását kéri. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az adatszolgáltatásért - amennyiben hatósági 
bizonyítvány kiállítását nem kérik - igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási 
díjat az általános hatáskörű útlevélhatóság pénztárába 
történő készpénzbefizetéssel vagy az általa megjelölt 
előirányzat-felhasználási keretszámla javára történő 
átutalási megbízással, illetőleg készpénz-átutalási 
megbízással való megfizetéssel teljesíthető.  
A díj az alábbiak szerint fizetendő: 
1. Egyedi adatszolgáltatás - egy eljárásban kért, egy főre 
vagy egy úti okmányra vonatkozó adatokat tartalmazó 
adatszolgáltatás díja: 
1.1. Annak tényéről, hogy az érintett személy 
rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal 2000 Ft/adattétel  
1.2. Az úti okmány birtokosának családi és utónevéről 
(ideértve a születési családi és utónevet is) 2000 
Ft/adattétel  
1.3. Az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, 
megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről 
2000 Ft/adattétel  
2. Az egy eljárásban kért legalább 20 főre vagy úti 
okmányra vonatkozó adatot tartalmazó adatszolgáltatás 
díja az 1.1., 1.2., 1.3. pontok esetében 730 Ft/adattétel 
3. Az érintett személy arcképmásáról vagy saját kezű 
aláírásáról szolgáltatott adat 2750 Ft/adattétel  
 
Az adatszolgáltatás ingyenes, ha a kérelmező saját 
adatára irányul és nem kéri hatósági bizonyítvány 
kiállítását. 
 
3000 forint illetéket kell fizetni az útlevélhatóság által 
nyilvántartott adatokból történő hatósági bizonyítvány 



120 

kiállításáért azzal a kivétellel, hogy a 18. életévüket be 
nem töltött személyek mentesülnek az általános tételű 
közigazgatási eljárási illeték megfizetése alól. 

Alapvető eljárási szabályok: Az adatkezelő szerv természetes személy, jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
részére az adatfelhasználás céljának és jogalapjának 
igazolása esetén az úti okmány nyilvántartásból adatot 
szolgáltathat arra vonatkozóan, hogy az érintett személy 
rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal; az úti okmány 
birtokosának családi és utónevéről - ideértve a születési 
családi és utónevet is; az úti okmány elvesztésének, 
eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetőleg 
megkerülésének tényéről; törvény, illetve az érintett 
hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult 
adatkérő részére az érintett arcképmásáról és saját kezű 
aláírásáról is, de a személyazonosítást követően ezen 
adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az 
érintett a további adatkezeléshez hozzájárult, vagy azt 
törvény lehetővé teszi. Az úti okmány 
okmányazonosítóját megjelölő kérelmező részére a 
felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is 
adatszolgáltatás teljesíthető az úti okmány kiadásáról, 
cseréjéről, visszavonásáról, érvényességének, 
elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, 
találásának, megkerülésének tényéről. Ha a kérelmező a 
saját, az útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról kér 
tájékoztatást, a kérelemre és annak teljesítésére az 
információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Szükséges igazolni az adatfelhasználás célját, jogalapját 
igazoló dokumentum, az ügyfélképességet igazoló 
dokumentum, meghatalmazás.  

Ügyfélfogadás ideje:  

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az adatszolgáltatás ügyintézési határideje a kérelem 
beérkezését követő naptól számított 20 (sommás eljárás 
feltételeinek fennállása esetén 8) nap.  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Nincs helye fellebbezésnek, az útlevélhatóság 
határozatának felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül 
dönt. 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyben természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet járhat el. 
(Az ügyben képviselő útján is el lehet járni.)  
 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu       
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes   
 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 
- 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 
hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról, 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról , 
- 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél 

soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 
eljárásban történő kiállításáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről. 

 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu  
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolása 
esetén arról, hogy az érintett személy rendelkezik-e 
érvényes úti okmánnyal; adott úti okmány birtokosának 
mi a családi és az utóneve, továbbá mi a születési családi 
és utóneve; adott úti okmány elveszetésének, 
eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve 
megkerülésének tényéről; törvény illetve az érintett 
hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult 
adatszolgáltatást kérhet az érintett arcképmásáról és 
saját kezű aláírásáról is, azonban ezen adatokat a 
személyazonosítást követően haladéktalanul törölni kell, 
kivéve, ha az érintett a további adatkezeléshez 
hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. A 
felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is 
teljesíthető adatszolgáltatás az úti okmány 
okmányazonosítóját megjelölő kérelmező részére az úti 
okmány: kiadásáról, cseréjéről, visszavonásáról, 
érvényességének tényéről, elvesztésének tényéről, 
eltulajdonításának tényéről, megsemmisülésének 
tényéről, találásának tényéről, megkerülésének tényéről. 
Ingyenes az adatszolgáltatás, ha a kérelmező saját, az 
útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról kér 
adatszolgáltatást nem hatósági bizonyítvány formájában; 
a törvényes képviselő a kiskorúra, a gyám a gyámoltra, a 
gondnok a gondnokoltra vonatkozóan kér 
adatszolgáltatást az útlevélhatóság által nyilvántartott 
adatokról nem hatósági bizonyítvány formájában; 2000 
forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni azért az 
adatért, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes 
úti okmánnyal; az úti okmány birtokosának családi és 
utónevéről (leánykori családi és utónevéről is); az úti 

http://www.magyarorszag.hu/
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okmány elvesztésének, ellopásának, 
megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről; 
2750 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: az 
útlevélhatóság által nyilvántartott bármely, saját adatra 
vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállításáért; az érintett 
személy arcképmásáról, vagy saját kezű aláírásáról 
szolgáltatott adatért.  
Fontosabb fogalmak 
úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, 
valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány 
rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve 
az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, 
bizonyítvány vagy irat 
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági 
igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és 
állampolgárságát, valamint a világ összes országába 
utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen 
igazolja  

 
 

29. Ügytípus megnevezése: Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére 
irányuló kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Benyújtható személyesen: 

- az ország bármelyik járási hivatalában, 
- az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, 
- konzuli tisztviselőnél. 

 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem 
tartalmát a járási hivatalnál, a konzuli tisztviselőnél vagy 
az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti. 
Be kell mutatni: 

- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító 
igazolványát vagy más, a személyazonosságának 
igazolására alkalmas érvényes hatósági 
igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a 
személyi azonosítóról és a lakcímről szóló 
hatósági igazolványát 

- érvényes állandó személyazonosító 
igazolvánnyal vagy más, a 
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személyazonosságának igazolására alkalmas 
érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező 
magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá 
a névviselés megállapítására alkalmas házassági 
anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő 
kérelmező esetében - a külföldre utazásról szóló 
1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) 
bekezdésében és a 19. § (7) bekezdésében foglalt 
kivétellel - magyar állampolgárságát igazoló 
okiratot is 

- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló 
kérelmező esetén a fenti pontban foglaltak 
mellett - a szülő (törvényes képviselő) állandó 
személyazonosító igazolványát vagy más, a 
személyazonosságát igazoló érvényes hatósági 
igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a 
gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot 
vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti 
gyámság fennállásáról. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

illetékmentes  

Alapvető eljárási szabályok: Az általános hatáskörű útlevélhatóság lehetővé teszi a 
tároló elem adattartalmának az ellenőrzését. A fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatala kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem 
adattartalmának az ellenőrzését. A konzuli tisztviselő a 
magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati 
útlevél kiadásával összefüggő közreműködői feladatai 
körében kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem 
adattartalmának ellenőrzését. A kérelmező az okmány és 
a benne lévő tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a 
konzuli tisztviselőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál 
személyesen ellenőrizheti.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Az ügyfélnek a kérelmével egyidejűleg rendelkezésre 
kell bocsátania az útlevelét, amely tároló elemének 
adattartalmát a kérelmező ellenőrizni kívánja. (A 
kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem 
tartalmát a járási hivatalnál, a konzuli tisztviselőnél vagy 
az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.)   

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
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Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

20 nap, de gyakorlatilag a helyszínen azonnal 
megtörténik  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Úti okmányra - ha törvény vagy nemzetközi szerződés 
eltérően nem rendelkezik - a magyar állampolgárok 
jogosultak. A kérelmező az okmány és a benne lévő 
tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a konzuli 
tisztviselőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál 
személyesen ellenőrizheti.  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu       
www.magyarorszag.hu 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes   
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 
- 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
végrehajtásáról, 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási 
hatósági eljárásban a személyes 
költségmentesség megállapításáról, 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról, 
- 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél 

soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 
eljárásban történő kiállításáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről. 

 
A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu  
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A tároló elem elektronikus formában tartalmazza az 
állampolgár családi és utónevét, születési családi és 
utónevét, születési helyét, idejét, nemét, 
állampolgárságát, arcképmását és aláírását; az útlevél 
típusát, számát, kiállításának keltét, érvényességi idejét, 
a kiadó magyar állam kódját, a kiállító hatóság nevét; 
valamint ezen fenti adatokból képzett, az állampolgár és 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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az útlevél azonosítását lehetővé tevő, gépi olvasásra 
alkalmas adatsort, továbbá a tagállamok által kiállított 
útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és 
biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2004. 
december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) 
bekezdésének második mondata szerinti biometrikus 
adatot (második biometrikus adat). (az érintett 
azonosítását valamely fizikai tulajdonságának 
rögzítésével lehetővé tevő módon előállított személyes 
adata, ujjnyomat.) 

- 12 év alatti kiskorúak esetében, vagy ha –  
- a kérelmező ujjnyomat adására állandó jelleggel 

fizikailag képtelen,  
- a kérelmező az útlevél iránti kérelem 

benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg 
fizikailag képtelen,  

- azon személyek esetében, akiknek az útlevél 
iránti kérelem előterjesztésekor történő 
személyes megjelenését - a kezelőorvos által 
kiállított igazolás szerint - egészségi állapotuk 
nem teszi lehetővé, 

- külföldön tartózkodó személy esetén, ha az 
útlevele, illetve a külföldre utazáshoz felhasznált 
személyazonosító igazolványa a 
személyazonosság megállapítására 
alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, 
elveszett vagy eltulajdonították, amennyiben a 
további tartózkodás, tovább-, illetve hazautazása 
céljából magánútlevél nem állítható ki (ideiglenes 
magánútlevél) 

 
 

30. Ügytípus megnevezése: Vezetői engedély kiváltása 
első alkalommal  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
- Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda  
- Nyilvántartó. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 
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Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó iratok: 

– személyazonosság  igazolására  alkalmas 

 érvényes  okmány  

(személyazonosító igazolvány / útlevél)  

– lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági 

igazolvány   

– külföldi állampolgár esetén a szokásos 

tartózkodási hely országát igazoló okmány  

– az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének 

vagy annak megszerzése alóli mentességnek a 

közlekedési igazgatási hatóság részére történő 

igazolása 

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:  

- egészségügyi alkalmassági vélemény  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Vezetői engedélyt az a személy kaphat aki megfelel az 
egészségi, a pályaalkalmassági, a képzési és vizsgáztatási 
előírásoknak, a megszerzett vezetési jogosultsági 
kategória tekintetében az életkori és jártassági 
feltételeknek, illetve  akinek a szokásos tartózkodási 
helye Magyarország területén van és  aki 
közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül 
járművezetésre alkalmatlannak 

 

Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót 

tölt be: 

- igazolja a vezetési jogosultságot 

- alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön, de 

a vezetői engedély állampolgárság igazolására nem 

alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem 

használható. Vezetési jogosultság igazolására külföldön 

is használható:( EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti 

Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, 

bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai 

Köztársaságban 

Érvényességi idő:  

– a vezetési jogosultság igazolására: az okmány 

hátoldalán a "11": az adott kategóriára vonatkozó 

vezetési jogosultság érvényessége lejáratának 

időpontja  

– a személyazonosság igazolására: az első oldalon a 

"4.b)": az okmány lejáratának időpontja  
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás kérelemre személyesen kezdeményezhető 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői 

engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek 

megléte megállapítható, és minden szükséges 

dokumentum rendelkezésre áll), az ügyintézési határidő 

8 nap. Amennyiben a tényállás nem teljes körűen 

tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 25 nap.  

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 
elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az 
okmányirodába/kormányablakba érkezésének tényéről.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljáró ügyintéző a kérelemről elektronikus úton 
adatlapot állít ki, fénykép és aláírás felvételezés készül. 
Tájékoztatás elérhető a magyarország.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincsen 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

– 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti 
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról , 

– 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők 
egészségi alkalmasságának megállapításáról,  
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– Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben 
aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési 
Egyezmény , 

– 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi 
november hó 8. napján Bécsben aláírásra 
megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény 
kihirdetéséről, 

– A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK 
tanácsi irányelv, 

– A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK 
irányelv, 

– 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti 
járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról, 
- 4/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti 
járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési 
igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre 
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. 

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, 
megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt 
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától 
számított három munkanapon belül bármely járási 
(fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában, 
kormányablaknál vagy külföldön a külképviseletnél 
bejelenteni. 
A vezetői engedély eltulajdonítása miatt a bejelentési 
kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is 
teljesíthető. Az elveszettnek vélt, de a későbbiekben 
megtalált vezetői engedélyről a megtalálástól számított 
három munkanapon belül értesíteni kell bármely járási 
(fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodát 
vagy kormányablakot, illetve külképviseletet. 

 
31. Ügytípus megnevezése: Vezetői engedély pótlása  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
- Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda, 
- Nyilvántartó. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
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Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:  

– személyazonosság  igazolására  alkalmas 

 érvényes  okmány  

(személyazonosító igazolvány, útlevél)  

– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány  

– külföldi állampolgár esetén a szokásos 

tartózkodási hely országát igazoló okmány  

- a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a 

rendőrségi feljelentés, elvesztése, vagy 

megsemmisülése esetén az erről szóló 

jegyzőkönyv  

- elvesztés vagy megsemmisülés esetén az eljárási 

illeték megfizetését tanúsító igazolás (Postai 

készpénzátutalási megbízással (csekk) történő 

befizetés esetén a csekk feladóvevénye, az 

okmányiroda vagy kormányablak 

ügyfélszolgálatán bankkártyával történő befizetés 

esetén pedig a befizetést igazoló bizonylat. 

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:  

– egészségügyi alkalmassági vélemény  

– eltulajdonításról/elvesztésről/megsemmisülésről 

felvett jegyzőkönyv 

–  az eljárási illeték megfizetését igazoló irat 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A vezetői engedély eltulajdonítás miatti pótlása 

illetékmentes.  

Elvesztés vagy megsemmisülés miatti pótlás esetén az 

eljárás illetéke 4000 forint, illetve 1500 forint amennyiben 

a kérelmező:  

• az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

és/vagy  

• az egészségügyi hatóság előírása alapján a 

vezetői engedély érvényessége 1 év vagy 

annál rövidebb időtartam 

  
Alapvető eljárási szabályok: Vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel az 

egészségi, a pályaalkalmassági, a képzési és vizsgáztatási 
előírásoknak, a megszerzett vezetési jogosultsági 
kategória tekintetében az életkori és jártassági 
feltételeknek, illetve  akinek a szokásos tartózkodási 
helye Magyarország területén van és  aki 
közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül 
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járművezetésre alkalmatlannak 
 

Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót 

tölt be: 

- igazolja a vezetési jogosultságot 

- alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön, de 

a vezetői engedély állampolgárság igazolására nem 

alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem 

használható.  

Vezetési jogosultság igazolására külföldön is 

használható:( EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti 

Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, 

bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai 

Köztársaságban 

Érvényességi idő:  

– a vezetői engedély kiállítása során annak 

érvényességét úgy kell meghatározni, hogy a 

lejáratának hónapja és napja megegyezzen az 

ügyfél születési idejének hónapjával és napjával. 

Az orvosi vizsgálaton két évet meg nem haladóan 

megállapított egészségi alkalmasság esetén a 

vezetői engedély érvényességi ideje a 

megállapított orvosi alkalmasság időpontja. A 

vezetői engedély kiállítása során annak 

érvényességi idejét úgy kell meghatározni, hogy a 

lejáratának időpontja megegyezzen a 11. sorában 

feltüntetett kategória érvényesség időpontjával.   

– személyazonosság igazolására: az első oldalon a 

"4.b)": az okmány lejáratának időpontja 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás kérelemre személyesen kezdeményezhető, 
illetve elektronikus úton ügyfélkapun keresztül. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
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Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői 

engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek 

megléte megállapítható, és minden szükséges 

dokumentum rendelkezésre áll), az ügyintézési határidő 

8 nap. Amennyiben a tényállás nem teljes körűen 

tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 25 nap.  

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 
elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az 
okmányirodába/kormányablakba érkezésének tényéről.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljáró ügyintéző a kérelemről elektronikus úton 
adatlapot állít ki, fénykép és aláírás felvételezés készül. 
Tájékoztatás elérhető a magyarország.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincsen 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 
Elektronikus ügyintézés a www.magyarorszag.hu 
oldalon keresztül. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

– 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti 
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról , 

– 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők 
egészségi alkalmasságának megállapításáról , 

– Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben 
aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési 
Egyezmény,  

– 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi 
november hó 8. napján Bécsben aláírásra 
megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény 
kihirdetéséről , 

– A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK 
tanácsi irányelv , 

– A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK 
irányelv , 

– 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti 
járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról , 

– 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti 
járművezetők és a közúti közlekedési 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól. 
 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az érvényes magyar vezetői engedély eltulajdonítása 
esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy 
megsemmisülése esetén a külföldi vagy magyar 
hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv 
Magyarország területén, járművezetési jogosultság 
igazolására alkalmas a feljelentés vagy a jegyzőkönyv 
kiállításának keltétől számított legfeljebb 30 napig.  
Az elektronikus úton kezdeményezett pótlás esetén a 
korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal 
kell kiállítani a vezetői engedélyt. 
Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési 
igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre 
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. 

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, 
megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt 
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától 
számított három munkanapon belül bármely járási 
(fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában, 
kormányablaknál vagy külföldön a külképviseletnél 
bejelenteni. 
A vezetői engedély eltulajdonítása miatt a bejelentési 
kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is 
teljesíthető. Az elveszettnek vélt, de a későbbiekben 
megtalált vezetői engedélyről a megtalálástól számított 
három munkanapon belül értesíteni kell bármely járási 
(fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodát 
vagy kormányablakot, illetve külképviseletet. 

 

 
32. Ügytípus megnevezése: Vezetői engedély cseréje  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
- Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda, 
- Nyilvántartó. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
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Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:  

– személyazonosság  igazolására  alkalmas 

 érvényes  okmány  

(személyazonosító igazolvány, útlevél)  

– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány  

– külföldi állampolgár esetén a szokásos 

tartózkodási hely országát igazoló okmány  

- előző vezetői engedély 

 

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:  

– egészségügyi alkalmassági vélemény  

– az eljárási illeték megfizetését tanúsító igazolás 

(Postai készpénzátutalási megbízással (csekk) 

történő befizetés esetén a csekk feladóvevénye, az 

okmányiroda vagy kormányablak 

ügyfélszolgálatán bankkártyával történő befizetés 

esetén pedig a befizetést igazoló bizonylat. 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetéke 4000 Ft, illetve  1500 forint amennyiben 

a kérelmező:  

• az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

és/vagy  

• az egészségügyi hatóság előírása alapján a 

vezetői engedély érvényessége 1 év vagy 

annál rövidebb időtartam  

Családi állapotváltozás miatti névváltozás miatti vezetői 

engedély cseréje illetékmentes.  

Alapvető eljárási szabályok: Vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel az 
egészségi, a pályaalkalmassági, a képzési és vizsgáztatási 
előírásoknak, a megszerzett vezetési jogosultsági 
kategória tekintetében az életkori és jártassági 
feltételeknek, illetve akinek a szokásos tartózkodási helye 
Magyarország területén van és  aki közlekedésbiztonsági 
szempontból nem minősül járművezetésre 
alkalmatlannak. 
Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót 

tölt be: 

- igazolja a vezetési jogosultságot 

- alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön, de 

a vezetői engedély állampolgárság igazolására nem 

alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem 

használható.  
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Vezetési jogosultság igazolására külföldön is 

használható:EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti 

Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, 

bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai 

Köztársaságban 

Érvényességi idő:  

– a vezetői engedély kiállítása során annak 

érvényességét úgy kell meghatározni, hogy a 

lejáratának hónapja és napja megegyezzen az 

ügyfél születési idejének hónapjával és napjával. 

Az orvosi vizsgálaton két évet meg nem haladóan 

megállapított egészségi alkalmasság esetén a 

vezetői engedély érvényességi ideje a 

megállapított orvosi alkalmasság időpontja. A 

vezetői engedély kiállítása során annak 

érvényességi idejét úgy kell meghatározni, hogy a 

lejáratának időpontja megegyezzen a 11. sorában 

feltüntetett kategória érvényesség időpontjával.   

– személyazonosság igazolására: az első oldalon a 

"4.b)": az okmány lejáratának időpontja 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás kérelemre személyesen kezdeményezhető 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői 

engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek 

megléte megállapítható, és minden szükséges 

dokumentum rendelkezésre áll), az ügyintézési határidő 
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8 nap. Amennyiben a tényállás nem teljes körűen 

tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 25 nap.  

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 
elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az 
okmányirodába/kormányablakba érkezésének tényéről.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljáró ügyintéző a kérelemről elektronikus úton 
adatlapot állít ki, fénykép és aláírás felvételezés készül.   
Tájékoztatás elérhető a www.magyarország.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincsen 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

– 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti 
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról , 

– 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők 
egészségi alkalmasságának megállapításáról,  

– Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben 
aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési 
Egyezmény , 

– 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi 
november hó 8. napján Bécsben aláírásra 
megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény 
kihirdetéséről , 

– A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK 
tanácsi irányelv,  

– A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK 
irányelv,  

– 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti 
járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról, 

– 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti 
járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól . 
 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A járművezetési jogosultság igazolására alkalmas az új 

vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem 

benyújtásától számított 60 napig:  

– az adott kategória tekintetében lejárt 

érvényességű vezetői engedély és  

– a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemről 
elektronikus úton kiállított adatlap.  

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/
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Új kategória megszerzése esetében a kiállított 
vizsgaigazolás elektronikusan kerül továbbításra a 
közlekedési igazgatási hatóságok részére. 
Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési 
igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre 
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. 

Akinek a vezetői engedélyét eltulajdonították, 
megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt 
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától 
számított három munkanapon belül bármely járási 
(fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában, 
kormányablaknál vagy külföldön a külképviseletnél 
bejelenteni. 
A vezetői engedély eltulajdonítása miatt a bejelentési 
kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is 
teljesíthető. Az elveszettnek vélt, de a későbbiekben 
megtalált vezetői engedélyről a megtalálástól számított 
három munkanapon belül értesíteni kell bármely járási 
(fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodát 
vagy kormányablakot, illetve külképviseletet. 

 

33. Ügytípus megnevezése: Nemzetközi vezetői engedély  
Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
- Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda, 
- Nyilvántartó. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:  

– személyazonosság  igazolására  alkalmas 

 érvényes  okmány  

(személyazonosító igazolvány, útlevél)  

– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány  

– 2 db fotópapírra nyomtatott igazolványkép  

- érvényes vezetői engedély 

– az eljárási illeték megfizetését tanúsító igazolás 
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(Postai készpénzátutalási megbízással (csekk) 

történő befizetés esetén a csekk feladóvevénye, az 

okmányiroda vagy kormányablak 

ügyfélszolgálatán bankkártyával történő befizetés 

esetén pedig a befizetést igazoló bizonylat) 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2300 Ft  

Alapvető eljárási szabályok: A nemzetközi vezetői engedély a nemzeti vezetői 

engedély adatai alapján, biankó okmány manuális 

kitöltésével, a közlekedési igazgatási hatóságnál helyben 

kerül kiállításra. A kiállítása alapjául szolgáló nemzeti 

vezetői engedély nem csak magyar hatóság által 

kiállított, hanem a BKKE-hez csatlakozott országban 

kiállított külföldi nemzeti vezetői engedély is szolgálhat.  

A bemutatott és becsatolt iratok alapján az ügyintéző a 
nyilvántartásban rögzíti a kérelem és az okmány adatait, 
majd kiállítja a nemzetközi vezetői engedélyt. Az egyik 
igazolványképet az okmányba, a másikat az adatlapra 
ragasztja.   
Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői 
engedélyt a kérelem teljesíthetősége esetén a XIII. 
Kerületi Hivatal postai úton kézbesíti vagy személyesen 
adja át az ügyfél részére. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás kérelemre személyesen kezdeményezhető, 
illetve elektronikus úton is igényelhető. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

 

Az ügyintézés határideje Azonnali, elektronikus igénylés esetében 8 nap 
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(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincsen 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 
Elektronikus ügyintézés a www.magyarorszag.hu 
oldalon keresztül. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

– 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési 

nyilvántartásról , 

– 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről , 

– 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet a közúti 

közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásról és 

visszavonásáról , 

– 29/2004. /VI.16.) BM. rendelet a közúti 

közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a 

kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben 

feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a 

nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától 

számított 3 év.  

Nemzetközi vezetői engedélybe  csak nemzetközi 

kategóriák kerülhetnek bejegyzésre.  

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság 

alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely 

külföldi államban nem jogosít járművezetésre, akkor 

kötelező nemzetközi vezetői engedélyt kiállíttatni. A 

nemzetközi vezetői engedély a nemzeti vezetői 

engedéllyel együtt érvényes.  

  

 

 

34. Ügytípus megnevezése: Mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolvány kiállítása  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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területe:  
Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:  

– személyazonosság  igazolására  alkalmas 

 érvényes  okmány  

(személyazonosító igazolvány, útlevél)  

– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány  

– a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy 

szakhatósági állásfoglalás,  az igazolvány 

kiadására való jogosultságot igazoló irat, egy 

darab igazolványképet kell mellékelni, ha az 

ügyfél a kérelmét meghatalmazott útján, nem 

személyesen nyújtja be.   

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes  

Alapvető eljárási szabályok: Személyes megjelenés esetén az adatok felvételezése és a 

fényképezés az Okmányirodán/kormányablakban 

történik. A jogosultságot szakvéleménnyel vagy 

szakhatósági állásfoglalással kell igazolni.  

Parkolás igazolványra jogosult:  
- a súlyos mozgáskorlátozott személy,  
- a látási fogyatékos,  
- az értelmi fogyatékos,  
- az autista,  
- a mozgásszervi fogyatékos, 
-  a vak vagy gyengén látó, 
- magasabb összegű családi pótlékra jogosult  

 
A parkolási igazolvány érvényességi ideje 5 év, 
amennyiben a jogosult állapotát véglegesnek 
minősítették. Az érvényességi idő leteltével az 
igazolvány további 5 évvel újabb szakvélemény 
bemutatása nélkül meghosszabbítható. Az igazolvány 
érvényességi ideje 3 év, ha a szakvélemény szerint a 
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jogosult állapota nem végleges. A jogosultság további 
fennállása esetén az igazolvány időbeli hatálya újabb 3 
éves időtartamra meghosszabbítható. Amennyiben a 
szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző 
vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának 
várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot 
határoz meg, akkor az igazolvány időbeli hatálya 
megegyezik a szakvélemény érvényességének 
időtartamával. A jogosultság további fennállása esetén az 
igazolvány időbeli hatálya a szakvélemény 
érvényességének megfelelő időtartamra 
meghosszabbítható. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás személyesen vagy meghatalmazott útján 
intézhető.  Elektronikusan intézhető a Magánszemélyek 
részére kiadott parkolási igazolvány pótlása és cseréje.  
 
Meghatalmazott útján történő ügyintézéshez adatlapot 
kell kitölteni, amit a jogosultnak kell aláírni és fénykép 
csatolása szükséges.  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A parkolási igazolvány  kiadására irányuló eljárás –

amennyiben valamennyi irat rendelkezésre áll – azonnali, 

egyéb esetben 20 nap.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarország.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolványának igénylésére 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
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időpontfoglalás: https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 
 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

– 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában 
korlátozott személy parkolási igazolványáról,   

– 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos 
fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 
támogatás folyósításának szabályairól,  

– 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről  , 

– 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb 
összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról. 
  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Ha a kérelem benyújtásakor szakvélemény, szakhatósági 
állásfoglalás , illetve az igazolvány kiadásának 
jogosultságát igazoló irat nem áll rendelkezésre, a 
kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott 
személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, 
rendelkezésre álló orvosi dokumentációit és egyéb 
iratokat.   
Ezen iratokat a járási hivatal megküldi a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály részére a 
közlekedőképesség minősítése érdekében.   

 

 

35. Ügytípus megnevezése: Mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolvány cseréje 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:  

- személyazonosság  igazolására  alkalmas 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/
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 érvényes  okmány  

(személyazonosító igazolvány, útlevél)  

- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány  

- korábban kiadott parkolási igazolvány 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Személyes megjelenés esetén az adatok felvételezése és a 
fényképezés az Okmányirodán/kormányablakban 
történik. A jogosultságot szakvéleménnyel vagy 
szakhatósági állásfoglalással kell igazolni amennyiben a 
jogosult állapota nem végleges.  
Abban az esetben ha a korábban kiadott parkolási 
igazolvány alapjául szolgáló szakvélemény szerint a 
jogosult állapota végleges, ekkor a szakvélemény újbóli 
bemutatása nem szükséges.    
Parkolás igazolványra jogosult:  

- a súlyos mozgáskorlátozott személy,  
- a látási fogyatékos,  
- az értelmi fogyatékos,  
- az autista,  
- a mozgásszervi fogyatékos, 
-  a vak vagy gyengén látó, 
- magasabb összegű családi pótlékra jogosult  

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás személyesen vagy meghatalmazott útján 
intézhető.  Elektronikusan intézhető a Magánszemélyek 
részére kiadott parkolási igazolvány pótlása és cseréje.  
 
Meghatalmazott útján történő ügyintézéshez adatlapot 
kell kitölteni, amit a jogosultnak kell aláírni és fénykép 
csatolása szükséges.  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
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Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A parkolási igazolvány  kiadására irányuló eljárás –
amennyiben valamennyi irat rendelkezésre áll – azonnali, 
egyéb esetben 20 nap.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolványának igénylésére 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

– 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában 

korlátozott személy parkolási igazolványáról,   

– 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos 

fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól,  

– 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről  , 

– 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb 
összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A parkolási igazolvány érvényességi ideje 5 év, 
amennyiben a jogosult állapotát véglegesnek 
minősítették. Az érvényességi idő leteltével az 
igazolvány további 5 évvel újabb szakvélemény 
bemutatása nélkül meghosszabbítható. Az igazolvány 
érvényességi ideje 3 év, ha a szakvélemény szerint a 
jogosult állapota nem végleges. A jogosultság további 
fennállása esetén az igazolvány időbeli hatálya újabb 3 
éves időtartamra meghosszabbítható. Amennyiben a 
szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző 
vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának 
várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot 
határoz meg, akkor az igazolvány időbeli hatálya 
megegyezik a szakvélemény érvényességének 
időtartamával. A jogosultság további fennállása esetén az 
igazolvány időbeli hatálya a szakvélemény 
érvényességének megfelelő időtartamra 
meghosszabbítható. 
Elektronikusan lehetőség van a természetes személyek 
részére kiállított parkolási igazolvány díj-és 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/
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illetékmentesen történő pótlására, illetve 5 évre kiadott 
parkolási igazolvány érvényességi idejének lejárta miatti 
cserére amennyiben állapota véglegessége nem a 
súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti a 
mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és 
kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét 
követően fel nem használható orvosi szakvélemény („7 
pontos” szakvélemény) alapján került megállapításra.  

 

 

36. Ügytípus megnevezése: Mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolvány pótlása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:  
– személyazonosság  igazolására  alkalmas 

 érvényes  okmány  
(személyazonosító igazolvány, útlevél)  

- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány  
 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A még érvényes parkolási igazolvány elvesztése, 

megsemmisülése, eltulajdonítása esetén a még érvényes 

parkolási igazolvány kérelemre pótolható. 

Személyes megjelenés esetén az adatok felvételezése és a 

fényképezés az Okmányirodán/kormányablakban 

történik. A jogosultságot szakvéleménnyel vagy 

szakhatósági állásfoglalással nem kell igazolni, a 

korábban kiadott adattartalmú parkolási igazolvány 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/parkolasi#gyik
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kerül kiállításra. 

A parkolási igazolvány 

elvesztéséról/eltulajdonításáról/megsemmisüléséről 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás személyesen vagy meghatalmazott útján 
intézhető.  Elektronikusan intézhető a Magánszemélyek 
részére kiadott parkolási igazolvány pótlása és cseréje.  
 
 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A parkolási igazolvány  kiadására irányuló eljárás –
amennyiben valamennyi irat rendelkezésre áll – azonnali, 
egyéb esetben 20 nap.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolványának igénylésére 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

– 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában 

korlátozott személy parkolási igazolványáról,   

– 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos 

fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/
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támogatás folyósításának szabályairól,  

– 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről  , 

– 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb 
összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Elektronikusan lehetősége van a természetes személyek 
részére kiállított parkolási igazolvány díj-és 
illetékmentesen történő pótlására, illetve 5 évre kiadott 
parkolási igazolvány érvényességi idejének lejárta miatti 
cserére amennyiben állapota véglegessége nem a 
súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti a 
mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és 
kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét 
követően fel nem használható orvosi szakvélemény („7 
pontos” szakvélemény) alapján került megállapításra.  

 

37. Ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozott parkolási igazolvány intézmény 
részére  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- A jogszabályban meghatározott szociális vagy 

oktatási intézmény működési engedélye  

- aláírási címpéldány  

- eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló 

okirat  

- forgalmi engedély/ek/ 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

Az eljárás illetékmentes 
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meghatározása: 

Alapvető eljárási szabályok: Az intézmény képviselőjének megjelenése és a szükséges 
iratok bemutatása után a nyilvántartásban történő 
rögzítést követően kiállítása kerül az igazolvány, amit a 
képviselő azonnal átvehet.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az eljárás személyesen intézhető az intézmény 
képviselője vagy általa meghatalmazott útján  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A parkolási igazolvány – amennyiben valamennyi irat 
rendelkezésre áll – azonnal kiállításra és a jogosult 
részére átadásra kerül.  
Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési 

határideje 20 nap. 

 
Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon 
keresztül 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

– 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában 

korlátozott személy parkolási igazolványáról,   

– 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos 

fogyatékosság minősítésének és 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/
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felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól , 

– 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről , 

– 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb 

összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról. 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Intézményi parkolási igazolványra a 218/2003. (XII.11.) 
Korm. rendelet 2/A.§-ában meghatározott (működési 
engedéllyel rendelkező) óvoda, alap- vagy középfokú 
oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény, 
nevelőszülői-, helyettes szülői hálózat, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon 
utógondozó otthon, különleges gyermekotthon, 
lakásotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást 
nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, 
támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató 
jogosult, amennyiben a Korm. rendelet 2.§-ban 
meghatározott személyek oktatását-nevelését, 
gondozását végzi.  

 

 

 

38. Ügytípus megnevezése: Ügyfélkapu regisztráció  
Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:  

- személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

E   Az első ügyfélkapu létesítése ingyenes. További 

ügyfélkapu létesítésének díja 3000 forint.  
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Alapvető eljárási szabályok: Személyesen kezdeményezett sikeres regisztráció esetén:  

- a rendszer 5 napig érvényes, egyszer 

használható aktiváló kódot küld az ügyfél e-mail 

címére, melynek segítségével saját jelszó képezhető  

- a www.magyarorszag.hu portál elfelejtett 

jelszó funkciójának segítségével 60 napon belül van 

lehetőség új aktiváló kód kérésére, ellenkező esetben 

a regisztrációs adatok passzíválásra kerülnek   

Ügyfélkapu létesítéséhez érvényes e-mail cím és egyedi 

felhasználói név megadása szükséges.  

Az eljáró ügyintéző a kérelem benyújtását követően 
elvégzi a regisztrációt, melyről elektronikus úton 
adatlapot állít ki.  
Elektronikus személyazonosító igazolvánnyal otthonról 
is tud személyes ügyfélkaput regisztrálni. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen intézhető  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

azonnali  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincsen 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

– 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól , 

– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,  

– 451/2016 (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus 

ügyintézés részletszabályairól  

– 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet egyes, az 

elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

szervezetek kijelöléséről. 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az aktiválás során a felhasználónak meg kell adnia 

felhasználói nevét és új, választott jelszavát, és annak 

érvényességi idejét, amely maximum két év lehet.  A saját 

jelszó képzése után az ügyfélkapun keresztül a 

szolgáltatások teljes köre elérhető.  

Az ügyfélkapus regisztráció határozatlan ideig érvényes.  

A www.magyarorszag.hu portál elfelejtett jelszó 

funkciójával új egyszer használatos aktiváló kódot lehet 

igényelni, mely 5 napig érvényes.  Az e-személy 

azonosító igazolvány igénylését követően a kaptt 

regisztrációs kóddal elektronikus úton is lehet 

ügyfélkapu regisztrációt kezdeményezni. 

Ügyfélkapu regisztráció kérelmezhető még: Nemzeti 

Adó és Vámhivatal kiemelt ügyfélszolgálatain, 

Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein, 

egyes postai ügyfélszolgálatokon is. 

 
 

39. Ügytípus megnevezése: Papír alapú hiteles tulajdoni lap iránti kérelem 
Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

- Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda 
- ingatlanügyi hatóság. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:  

– személyazonosításra alkalmas érvényes okmány,  

– kitöltött kérelem nyomtatványok, 

– képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okirat. 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

elektronikus tulajdoni lap kiadása: évente kettő 

alkalommal illetékmentes, a további nem hiteles 1000 Ft, 

az e-hiteles 3600 Ft. 

A papír alapú hiteles tulajdoni lap 6250 Ft.   

Alapvető eljárási szabályok: Elektronikus tulajdoni lap másolat iránti kérelmet az 

ügyfélnek elektronikus űrlap kitöltésével kell benyújtania 

az ügyfélkapun történő belépést követően a webes 

felületen kitöltve az igényléshez szükséges adatokat. A 

tulajdoni lap díját bankkártyával elektronikus úton kell 

megfizetni. 

A papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat iránti 

kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani 

személyesen, vagy meghatalmazott útján, illetve postai 

úton az ingatlanügyi hatóság, illetve a kormányhivatal 

ügyfélszolgálatán. A postai úton benyújtott kérelemhez 

csatolandó a személyazonosság igazolására szolgáló 

okmány hitelesített másolata, illetve a képviseleti 

jogosultság igazolására szolgáló okirat. A díj 

megfizetésének igazolását követően a papír alapú hiteles 

tulajdoni lap másolatot a járási földhivatal postai úton 

megküldi.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve postai 
úton terjeszthető elő a kérelem  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
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Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Azonnali, de legkésőbb 8 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Kérelem nyomtatvány 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

– 1997. évi CXLI törvény az ingatlan 
nyilvántartásról, 

– 176/2009. (XII.28) FVM rendelet az ingatlan-
nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási 
díjának megállapításáról és a díjak 
megfizetésének részletes szabályairól, 

– 109/1999. (XII.29) FVM rendelet az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
végrehajtásáról, 

– 383/2016. (XII.2.) kormányrendelet a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 

– 384/2016. (XII.2) Kormányrendelet az egyes 
földügyi eljárások részletes szabályairól 

– 44/2006. (VI.13) FVM rendelet az önálló 
ingatlanok helyrajzi számozásáról és az 
alrészletek megjelöléséről. 
 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A tulajdoni lap tartalmáról bármely ügyfél hiteles 

másolatot kérhet. Nem szükséges az ügyfélnek 

személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes 

képviseletre, meghatalmazásra. 

Az ügyfél által az ügyintézéshez közlendő adatok köre: 

- A  tulajdoni lap másolatot igénylő természetes személy 

anyja nevét, születési helyét, születési idejét, amennyiben 

az igénylő jogi személy nevében jár el, akkor a fenti 

adatokon túl fel kell tüntetni a jogi személy statisztikai 

számjelét és a bélyegző lenyomatot. 

- költségviselő adatainak megjelölése 

- kérelem keltének helye, ideje 

- kérelmező aláírása 

- személyazonosság igazolására szolgáló okmány száma, 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/
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megnevezése 

- a kérelemben megjelölt adatok ellenőrzésére vonatkozó 

ügyintézői záradék 

- a kérelmező tulajdoni-lap másolat átvételét igazoló 

aláírás 

 

Ha a tulajdoni lap másolat átvétele nem személyesen 

történik, a kérelemhez mellékelni kell a 

személyazonosság igazolására szolgáló okmány 

közjegyző által hitelesített másolatát, illetve a képviseleti 

jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített másolatát. 

Az ügyfél a tulajdoni lap másolat kiállítását elutasító 
döntés ellen fellebbezhet, melynek díja 12500 forint. 

 

 

40. Ügytípus megnevezése: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
önrendelkezési nyilatkozat 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő 
kormányablak vagy okmányiroda 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ügyfél által közlendő adatok köre: 
1. nyilatkozatot tevő családi és utóneve 
2. TAJ szám 
3. rögzítendő nyilatkozat tartalma 

 
Csatolandó  dokumentumok: 

1. törvényes képviseleti/meghatalmazotti eljárás 
esetén az ezeket igazoló dokumentumok 

2. a meghatalmazó személy TAJ száma és 
személyazonosításra alkalmas okmányának 
bemutatása 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér 
önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés 
megtételét az érintett alapvetően elektronikus felületen 
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teheti meg. Azok esetében, akik nem rendelkeznek 
elektronikus hozzáféréssel, vagy nem akarják azt igénybe 
venni, a kormányablak nyújt segítséget. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen, vagy meghatalmazott által, illetve a 
www.eeszt.gov.hu honlapon keresztül elektronikusan 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Azonnali 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Nem hatósági ügy, fellebbezés nincsen 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.e-egeszsegugy.gov.hu 
honlapon 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincsen 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

27/2015 (II.25) kormányrendelet az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központról 
 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az önrendelkezési nyilvántartás tartalmazza: 
1. az önrendelkezési nyilatkozatot tevő családi és 

utónevét 
2. a nyilatkozatot tevő TAJ számát 
3. azoknak az egészségügyi adatoknak a 

megjelölését, amelyekre az önrendelkezési 
nyilatkozat vonatkozik és az ezen egészségügyi 
adatokra vonatkozó önrendelkezési nyilatkozatot, 
valamint a Kormányablaknál tett önrendelkezési 
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nyilatkozat esetében a bejelentés megtételének 
helyét. 

 

41. Ügytípus megnevezése: Részleges Kódú Telefonos azonosítás (RKTA) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmenetes 

Alapvető eljárási szabályok: A részleges kódú telefonos azonosítással lehetőség nyílik 
arra, hogy az állampolgárok telefonos azonosítást 
követően intézhessék közigazgatási ügyeiket. Az 
ügyfélkapu azonosítás mellett egy újfajta elektronikus 
azonosítási módot jelent. A regisztrációs eljárás során az 
okmányirodában vagy kormányablaknál elvégzik a 
kérelmező ügyfél személyi adatainak és 
személyazonosságának ellenőrzését, majd ennek alapján 
az ügyfél természetes személyazonosító adatai, a 
bemutatott okmány száma, típusa és érvényessége 
bejegyzésre kerül az újonnan létrehozott telefonos 
regisztrációs adatbázisba. Ezt követően az ügyfél 
számára egy 8 számjegyből álló felhasználói azonosító 
szám kerül generálásra és egy 6 számjegyet tartalmazó 
jelszó kerül kiküldésre sms-ben/ e-mailen, amely 
segítségül szolgál a későbbi azonosítás során. A 
regisztráció során szükséges bizonyos ellenőrző 
kérdésekre válaszolni, erre az elfelejtett jelszó esetében 
van szükség.  
A későbbi telefonos ügyintézés alkalmával az azonosítás 
során bekérik az azonosító számot, és a 6 számjegyből 
álló jelszó számsorozatából véletlenszerűen kiválasztott 
részleges kódot, azaz 3 számjegyet kell megadni.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen intézhető 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 



156 

 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

azonnali 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Nem hatósági ügy, fellebbezés nincsen 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincsen 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról, 
- 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az RKTA bevezetése a közigazgatásban nagy előrelépést 
jelent, ennek megvalósulásával megtörténhet az 
ügyintézés telefonos ágának tényleges kialakítása.  

 

 

42. Ügytípus megnevezése: Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
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Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmenetes 

Alapvető eljárási szabályok: A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek e-
ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és 
azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A 
szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és később 
fokozatosan a szervezetek - számára lehetővé tegye 
rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és 
kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan. A 
rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás kiemelt funkciója, 
hogy lehetőséget biztosít elektronikus úton 
meghatalmazás típusú rendelkezések megtételére, amely 
a papír alapú meghatalmazás tételt kiváltja, illetve 
helyettesíti. Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal 
kizárólag személyesen tehető (személyazonosításra 
alkalmas érvényes okmány bemutatásával, illetve 
ügyintézői közreműködéssel): Ügyintézési rendelkezést 
kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, 
akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-
és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti 
nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe 
vevő, külföldön élő természetes személyek személyi 
nyilvántartása) alanyai. A rendelkezés során az ügyfél 
személyes adatainak, személyazonosításra szolgáló 
okmánya érvényességének ellenőrzését követően 
megtörténik a rendszerben a regisztráció. Az 
alaprendelkezés alkalmával az ügyfél megadhatja a 
kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket, majd 
megjelölhet olyan meghatalmazottat, aki helyette járhat 
el hatósági ügyekben. Ilyenkor szükséges megadni a 
meghatalmazott természetes személyazonosító adatait, 
az eljárási cselekményeket, a képviselet kezdetének és 
végének időpontját, amely szólhat visszavonásig is, de 
határozott időtartamra is.  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen intézhető, illetve ügyfélkapu regisztráció 
birtokában a webes ügysegéd felületén: 
www.magyarorszag.hu. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
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Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

azonnali 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Nem hatósági ügy, fellebbezés nincsen 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon 
keresztül 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincsen 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról, 
- 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Abban az esetben nem szükséges személyes regisztráció, 
ha az ügyfél rendelkezik az ügyfélkapus regisztráció 
bármely típusával, vagy Részleges Kódú Telefonos 
Azonosítással (a továbbiakban: Telefonos Azonosítással). 
Ezek bármelyikének megléte esetén a Rendelkezési 
nyilvántartás felülete elérhető a fenti azonosítási módok 
használatát követően.  
Az első ügyintézési rendelkezés kivételével a 

Kormányzati Ügyfélvonalon (1818 hívószámon) keresztül 

is lehet rendelkezéseket tenni. 

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell 

készíteni, e nélkül további rendelkezés nem tehető. 

Az alaprendelkezés nyilatkozatai:  

 internetes ügyintézésre;  

 telefonos ügyintézésre;  
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 elektronikus kapcsolattartásra;  

 a postai úton történő kapcsolattartásra 

vonatkoznak.  

A rendelkezési nyilvántartásba történő regisztráció 
alkalmával az alaprendelkezésen túlmenően további 
rendelkezések tehetőek. Ezt követően a hatóság nem 
kötelezheti az ügyfelet vagy képviselőjét a képviselő 
képviseleti jogának igazolására, ha az ügyfél ügyintézési 
rendelkezésében meghatalmazást adott a képviselő 
részére az eljárási cselekmény elvégzésére, jognyilatkozat 
megtételére.  Ennek eredményeként nem szükséges a 
papír alapú meghatalmazás bemutatása. 

 

43. Ügytípus megnevezése: Külföldön élő természetes személyek nyilvántartása 
(3.NYT.) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- személyazonosság igazolására szolgáló okmány 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A kormány által kijelölt szerv az elektronikus ügyintézés 
biztonsága, a felhasználó hiteles elektronikus 
azonosítása, valamint az egyes elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások igénybevételének biztosítása érdekében 
nyilvántartást vezet azon, életvitelszerűen külföldön élő, 
Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi természetes 
személyekről, akik a nyilvántartásba az elektronikus 
ügyintézés céljából önkéntesen regisztrálnak. A 
regisztráció személyesen intézhető, a regisztráló szerv 
ellenőrzi a bemutatott személyazonosításra alkalmas 
okmány érvényességét, az azon szereplő természetes 
személyazonosító adatokat.  A regisztráció megszűnik a 
személy halálával, ha a megszüntetést a személy kérte, 
illetve ha a személy bekerül az idegenrendészeti vagy a 
személyi nyilvántartásba.  A regisztráció a 



160 

személyazonosság igazolására szolgáló okmány 
érvényességi idejének lejáratával megszűnik. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen intézhető bármely járási hivatalnál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Kormányablakok nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő        7:00-17:00 
Kedd         8:00-16:30 
Szerda       8:00-16:30 
Csütörtök  8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található 
Okmányirodák nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő         8:00-18:00 
Kedd               – 
Szerda       8:00-16:00 
Csütörtök 13:00-16:00 
Péntek        8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

azonnali 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Nem hatósági ügy, fellebbezés nincsen 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon 
keresztül 
 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

nincsen 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Időpontfoglalásra a központi időpontfoglaló 
alkalmazáson keresztül van lehetőség: 
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 2016 évi CL törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról, 
- 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A regisztráló szerv megtagadja azon személyek 
nyilvántartásba vételét akik már szerepelnek a 3. NYT-
ban, vagy a Személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL), 
illetve a Központi Idegenrendészeti nyilvántartások 
valamelyikében. 

 

44. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv A kormányablakok/okmányirodák országos 
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megnevezése, illetékességi 
területe: 

illetékességgel járnak el. 
 
A vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem 
benyújtható bármelyik járási hivatalnál vagy 
elektronikus úton a Webes ügysegéden keresztül. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
bemutatása (állandó személyazonosító igazolvány, 
lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői 
engedély) 
A megrongálódott egyéni vállalkozói igazolvány 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

díj- és illetékmentes 
 

Alapvető eljárási szabályok: Megrongálódott illetve adatváltozás miatt 
érvénytelenné vált vállalkozói igazolvány cseréjét lehet 
kérni. Az igazolvány kicserélésének feltétele, hogy a 
vállalkozó a megrongálódott igazolványt leadja.  
A vállalkozói igazolvány a kiállításnak napján fennálló, 
az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő 
adatokat igazolja. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Személyesen a járási hivatalnál vagy elektronikusan a 
Webes Ügysegéden keresztül. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
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Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Ha az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítását 
személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az 
egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni 
vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a 
kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc 
napon belül kézbesíteni kell. 

Fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Egyéni vállalkozó vagy meghatalmazottja kérheti a 
megrongálódott vagy érvénytelenné vált igazolvány 
cseréjét. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz nem tartozik formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE 
a belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról 
és az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint 
a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a 
kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari 
és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a 
www.magyarorszag.hu honlapon a 
jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

Érdemes tudni, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány 
a vállalkozói tevékenység megkezdésének és 
folytatásának nem feltétele, kiváltása nem kötelező. Így 
ha a vállalkozói igazolvány megrongálódott, de az 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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egyéni vállalkozónak nincs rá szüksége, elegendő a 
megrongálódott vagy érvénytelenné vált igazolványt 
postai úton vagy személyesen leadni bármelyik Járási 
Hivatalnál. 
Elektronikus ügyintézés esetén a Webes Ügysegéden 
keresztül kell kérni a vállalkozói igazolvány cseréjét, 
ezzel egyidejűleg a megrongálódott igazolványt 
bármelyik Járási Hivatalhoz postai úton - bevonás 
céljából - meg kell küldeni.   

 
 

45. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
A vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem 
benyújtható bármelyik járási hivatalnál vagy 
elektronikus úton a Webes ügysegéden keresztül. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
bemutatása (állandó személyazonosító igazolvány, 
lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői 
engedély), 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

díj- és illetékmentes 
 

Alapvető eljárási szabályok: Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a hatóság egyéni 
vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány a 
kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásában szereplő adatokat igazolja. Csak 
működő vállalkozás részére állítható ki vállalkozói 
igazolvány. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Személyesen a járási hivatalnál vagy elektronikusan a 
Webes Ügysegéden keresztül. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
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Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Ha az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítását 
személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az 
egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni 
vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a 
kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc 
napon belül kézbesíteni kell. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Egyéni vállalkozó vagy meghatalmazottja kérheti a 
megrongálódott vagy érvénytelenné vált igazolvány 
cseréjét. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz nem tartozik formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a járási hivatal 
törzshivatala szervezeti egységeként működő 
kormányablak/okmányiroda igazolványt állít ki. Az 
igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, a 11. 
§ (1) bekezdés c), d) és g) pontjában meghatározott 
adatait és adószámát, továbbá az igazolvány számát, a 
kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését 
tartalmazza. Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, 
amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján 
fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
szereplő adatokat. Érvénytelen az igazolvány, ha a 
vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való 
jogosultsága megszűnt, az egyéni vállalkozó 
tevékenységét szünetelteti, az abba bejegyzett adatok 
megváltoztak. Az igazolványt a vállalkozó a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) leadja, az 
elveszetés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés tényét 
bejelenti.  

 
 

46. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, 
adatváltozás, megszűnés miatt) 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
A vállalkozói igazolvány leadható bármelyik járási 
hivatalnál. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
bemutatása (állandó személyazonosító igazolvány, 
lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői 
engedély). 
A megrongálódott vagy érvénytelenné vált egyéni 
vállalkozói igazolvány. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 

díj- és illetékmentes 

http://www.magyarorszag.hu/
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meghatározása:  

Alapvető eljárási szabályok: Az egyéni vállalkozónak vállalkozói igazolványát több 
esetben is kötelezően le kell adnia: 

- Ha az egyéni vállalkozó elvesztettnek vélt 
igazolványát megtalálta és bejelentése alapján 
részére új vállalkozói igazolványt állítottak ki, a 
régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát 
köteles leadni vagy postán megküldeni a járási 
hivatalnak, amely az így megkapott, megküldött 
okmányt érvényteleníti, az érvénytelenséget a 
nyilvántartásban rögzíti.  

- Ha a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 
egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetni 
szeretné, a szüneteltetés feltétele, hogy 
vállalkozói igazolványát postai úton vagy 
személyesen leadja.  

- Ha a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 
egyéni vállalkozó tevékenységét meg kívánja 
szüntetni, a tevékenység befejezésének feltétele, 
hogy vállalkozói igazolványát postai úton vagy 
személyesen leadja. 

- Ha a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 
egyéni vállalkozó nyilvántartásban szereplő 
adatai megváltoztak, a vállalkozói igazolványban 
is szereplő (pl. tevékenységi körök, székhely, 
telephely) megváltozott adatok nyilvántartásba 
vételének feltétele, hogy vállalkozói igazolványát 
postai úton vagy személyesen leadja. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Személyesen a járási hivatalnál vagy postai úton  

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az egyéni vállalkozó az 
adatváltozást/szünetelést/megszűnést követően a már 
érvénytelenné vált vállalkozói igazolványt 
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haladéktalanul személyesen leadja vagy postai úton 
megküldi a járási hivatalnak.  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

- 

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Az elveszettnek vélt és megtalált, illetve adatváltozás 
következtében érvénytelenné vált igazolványt a járási 
hivatalnál személyesen vagy postai úton le kell adni.  
 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz nem tartozik formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

A már érvénytelenné vált vagy megrongálódott 
vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó köteles 
személyesen leadni vagy postai úton megküldeni 
bármely járási hivatalnak még akkor is, ha nem kéri 
annak cseréjét.  

 
 

47. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv A kormányablakok/okmányirodák országos 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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megnevezése, illetékességi 
területe: 

illetékességgel járnak el. 
 
A vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem 
benyújtható bármelyik járási hivatalnál vagy 
elektronikus úton a Webes ügysegéden keresztül. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
bemutatása (állandó személyazonosító igazolvány, 
lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői 
engedély) 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

díj- és illetékmentes 
 

Alapvető eljárási szabályok: Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, 
eltulajdonították vagy megsemmisült.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Személyesen a járási hivatalnál vagy elektronikusan a 
Webes Ügysegéden keresztül. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Személyes ügyintézés esetén azonnal, elektronikus 
ügyintézés esetén az ügyintézési határidő a kérelem 
beérkezését követő naptól számított 8 nap  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 

Az ügyet indíthatja az az egyéni vállalkozó, akinek van 
érvényes vállalkozói igazolványa, de az elveszett, 
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vonatkozó tájékoztatás: eltulajdonították vagy megsemmisült. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz nem tartozik formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Érdemes tudni, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány a 
vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának 
nem feltétele, kiváltása nem kötelező. Ha a vállalkozói 
igazolvány elveszett, ellopták vagy megsemmisült, és az 
egyéni vállalkozónak nincs szüksége másik 
igazolványra, az elvesztés, eltulajdonítás vagy 
megsemmisülés tényét haladéktalanul be kell jelenteni 
személyesen a járási hivatalnál vagy elektronikusan a 
Webes Ügysegéden keresztül, melynek tényét a 
nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásba bejegyzi. 

 
 

48. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával 
kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba 
vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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megnevezése, illetékességi 
területe: 

adatváltozás kizárólag elektronikus úton a Webes 
ügysegéden keresztül nyújtható be. 
 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

díj- és illetékmentes 
 

Alapvető eljárási szabályok: Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő 
adatainak megváltozását a változástól számított tizenöt 
napon belül köteles elektronikus űrlapon, kizárólag 
elektronikus úton bejelenteni. Igazolvánnyal rendelkező 
egyéni vállalkozó változás-bejelentésének feltétele - ha a 
változás az igazolványban szereplő adatokat is érinti -, 
hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország 
bármely járási hivatalában személyesen vagy postai úton 
leadja és erről a nyomtatványon nyilatkozatot tegyen. 
Ha az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító 
adatai (pl. neve) és lakcíme változik, azt nem kell 
bejelentenie, mert ezeknek az adatoknak a változását a 
nyilvántartó szerv automatikusan lekéri a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartásból.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Az eljárás megindítására kizárólag elektronikus úton 
van lehetőség a Webes Ügysegéden keresztül. 

Ügyfélfogadás ideje:  

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

A jogszabálynak megfelelő bejelentés mérlegelés nélkül 
haladéktalanul feldolgozásra kerül.  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs 
lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően 
kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem 
mérlegelheti az adatok átvezetését.  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásában szereplő adatainak megváltozását 
(kivéve neve vagy lakcíme változását) a változástól 
számított 15 napon belül köteles az e célra 
rendszeresített elektronikus űrlapon bejelenti a Webes 
Ügysegésen keresztül. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal 
rendelkező egyéni vállalkozó adatváltozás 
bejelentésének - ha az igazolványba szereplő adatokat 
érint - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó az 
igazolványát az ország bármely járási hivatalában 
személyesen vagy postai úton leadja. Az űrlap kitöltését 
követően, hiba esetén automatikus visszajelzést küld a 
nyilvántartást vezető szerv, hibátlan űrlap esetén 
igazolja az űrlap megérkezését, majd a nyilvántartásban 
átvezetett, megváltozott adatokról visszaigazolást küld. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz nem tartozik formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus www.nyilvantarto.hu  

http://www.nyilvantarto.hu/


171 

programok elérése, 
időpontfoglalás: 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az egyéni vállalkozó a egyéni vállalkozók 
nyilvántartásában szereplő adatainak megváltozását 
(kivéve neve vagy lakcíme változását) a változástól 
számított 15 napon belül köteles az e célra 
rendszeresített elektronikus űrlapon bejelenteni az 
ügyfélkapun keresztül. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal 
rendelkező egyéni vállalkozó a változás bejelentését 
követően köteles a már érvénytelenné vált igazolványt 
személyesen leadja vagy postai úton megküldi a járási 
hivatalhoz.  

 
 
 

49. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének 
bejelentése és nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
A vállalkozói tevékenysége megkezdése iránti kérelem 
benyújtható bármelyik járási hivatalnál vagy 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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elektronikus úton a Webes ügysegéden keresztül. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Az egyéni vállalkozói tevékenységmegkezdéséhez 
szükséges dokumentumok: 
- Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
bemutatása (állandó személyazonosító igazolvány, 
lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői 
engedély) 
- A főtevékenysége, és a folytatni kívánt egyéb 
tevékenysége (tevékenységek) a TEÁOR-számokból 
képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók 
tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód szerint 
megjelölve, 
- A székhely, valamint szükség szerint a telephely 
(telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címe, 
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 
meghatározott további adatok és nyilatkozatok, amelyek 
az állami adóhatósághoz való bejelentkezési 
kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

díj- és illetékmentes 
 

Alapvető eljárási szabályok: Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentését követően 
a nyilvántartást vezető szerv a rögzített adatokat a 
nyilvántartásba haladéktalanul bejegyzi, az adószámát 
és a statisztikai számjelét automatikusan beszerzi. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését személyesen a járási hivatalnál vagy 
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is bejelenti. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
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Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

A megfelelően kitöltött űrlap megérkezését követően 
személyes és elektronikus ügyintézés esetén is a 
nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul megszerzi az 
egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó 
statisztikai számjelét. Ezen adatok megérkezését 
követően az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi.  

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs 
lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően 
kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem 
mérlegelheti az adatok átvezetését.  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Egyéni vállalkozó lehet a magyar állampolgár, az 
Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes más államnak 
az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és 
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban nem részes más állam között 
létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés 
tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam állampolgáraival 
azonos jogállást élvező személy, a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az 
előzőekben nem említett olyan személy, aki a szabad 
mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén 
gyakorolja, a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, 
a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés 
céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási 
engedéllyel rendelkező személy, valamint a 
humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel 
rendelkező befogadott és hontalan. 
Nem lehet egyéni vállalkozó, így nem jogosult a kérelem 
benyújtására, aki kiskorú, vagy cselekvőképességében 
korlátozott; vagy akit a jogszabályban meghatározott 
bűncselekmények miatt jogerősen végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő 
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, vagy 
akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet 
meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, 
amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesül, vagy aki egyéni 
cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős 
tagja. Nem lehet ezen túl egy természetes személynek 
több egyéni vállalkozói jogviszonyt létesíteni.   

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

- Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke " (ÖVTJ 
kódok)  

http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
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- Segédlet az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdésének bejelentéséhez. 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből 
eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az 
egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, 
tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti. 
Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását 
jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet 
– hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e 
tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti 
meg, illetve végezheti. Az egyéni vállalkozó 
közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat. 
Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó 
csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban 
meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. 
Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet 
– eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött 
tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, 
ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, 

http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/seg�dlet_EVNY_2017_01.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/seg�dlet_EVNY_2017_01.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/seg�dlet_EVNY_2017_01.doc
http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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de az adott tevékenység folytatásában személyesen 
közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott 
személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel 
rendelkezik. Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye 
(fióktelepe) van, a képesítési követelményekre 
vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen 
(fióktelepen) érvényesíteni kell. Az egyéni vállalkozó 
gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” 
megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és 
nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden 
esetben köteles feltüntetni.  
Fontosabb fogalmak 
Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely 
közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – 
egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – 
adatokat.  
Székhely: az egyéni vállalkozó bejegyzett irodája. A 
bejegyzett iroda az egyéni vállalkozó levelezési címe, az 
a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, 
érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol 
a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel 
összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.  
Telephely: A telephely a tevékenység gyakorlásának 
olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó 
helye, amely az egyéni vállalkozó székhelyétől eltérő 
helyen található 
Fióktelep: A fióktelep olyan telephely, amely más 
településen van, mint a székhely. Amennyiben az egyéni 
vállalkozó telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, 
úgy azt a nyilvántartásba be kell jelenteni. 
Tevékenységi kör: tevékenységi körként az egyéni 
vállalkozónak fel kell tüntetni valamennyi olyan 
tevékenységet, melyet ténylegesen végez. Engedélyhez 
vagy képesítéshez kötött tevékenységet csak az engedély 
vagy a képesítés birtokában lehet bejelenteni. Az egyéni 
vállalkozói tevékenységet a járási hivatal (fővárosi 
kerületek hivatala) folyamatosan ellenőrzi, annak 
érdekében, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok 
közhitelessége biztosítva legyen. Az egyéni 
vállalkozónak neve mögött az e.v. megjelölést fel kell 
tüntetnie.  

 
 

50. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének 
bejelentése és nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
A vállalkozói tevékenység megszüntetése iránti kérelem 
benyújtható bármelyik járási hivatalnál személyesen 
vagy elektronikus úton a Webes ügysegéden keresztül. 
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- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
bemutatása (állandó személyazonosító igazolvány, 
lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői 
engedély) 
Vállalkozói igazolvány, amennyiben az egyéni 
vállalkozó rendelkezik vele. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

díj- és illetékmentes 
 

Alapvető eljárási szabályok: Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét már nem kívánja 
folytatni, úgy azt be kell jelentenie. Az Egyéni 
vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik, 
ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését 
elektronikus úton bejelenti a nyilvántartást vezető 
szervnek vagy személyesen bejelenti a járási hivatalnak. 
A vállalkozói jogviszony (tevékenység) a bejelentés 
napján szűnik meg.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Személyes bármelyik járási hivatalnál az elektronikus 
úton a Webes Ügysegéden keresztül. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

A megfelelően kitöltött űrlap megérkezését követően 
személyes és elektronikus ügyintézés esetén is a 
nyilvántartást vezető szerv a megszűnés tényét azonnali 
hatállyal a nyilvántartásba bejegyzi. 
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Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs 
lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően 
kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem 
mérlegelheti az adatok nyilvántartásba vételét.  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Elektronikus ügyintézés esetén űrlap kitöltése az egyéni 
vállalkozó azonosító adataiva. Személyes ügyintézés 
esetén az egyéni vállalkozó azonosítása, és a 
tevékenység megszüntetésével kapcsolatos szándék 
bejelentése. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz nem tartozik formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésével az 
egyéni vállalkozónál lévő vállalkozói igazolvány 
érvénytelenné válik. Az érvénytelenné vált vállalkozói 
igazolványt le kell adni személyesen vagy postai úton 
meg kell küldeni bármelyik járási hivatalnak. 

 
 

51. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös 

http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/HB_EVNY_2018_CEL_kit�lt�si_�tmutat�.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
http://www.magyarorszag.hu/
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által történő folytatásának bejelentése és 
nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
Az egyéni vállalkozó tevékenység özvegyi/örökösi 
jogon történő folytatásának bejelentése bármelyik járási 
hivatalnál történhet. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

- Az egyéni vállalkozói özvegyi/örökösi jogon történő 
folytatásához szükséges adatok:  
- Elhunyt egyéni vállalkozó azonosító adatai, halotti 
anyakönyvi kivonata 
- Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
bemutatása (állandó személyazonosító igazolvány, 
lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői 
engedély) 
- A főtevékenysége, és a folytatni kívánt egyéb 
tevékenysége (tevékenységek) a TEÁOR-számokból 
képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók 
tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód szerint 
megjelölve. 
- A székhely, valamint szükség szerint a telephely 
(telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címe 
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 
meghatározott további adatok és nyilatkozatok, amelyek 
az állami adóhatósághoz való bejelentkezési 
kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

díj- és illetékmentes 
 

Alapvető eljárási szabályok: Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó 
özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével 
örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, 
ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az 
elhalálozástól számított 90 napon belül bejelenti az 
ország bármelyik járási hivatalánál személyesen.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi/örökösi 
jogon történő folytatást az egyéni vállalkozó halálát 
követő 90 napon belül kizárólag személyesen lehet 
bejelenteni bármelyik járási hivatalnál. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
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ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Az eljáró hivatal az özvegyi/örökösi jogon történő 
folytatás a bejelentés megtételét követően a folytatás 
tényét a nyilvántartásba haladéktalanul bejegyzi 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs 
lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően 
kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem 
mérlegelheti az adatok nyilvántartásba vételét.  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

Özvegyi/örökösi jogon történő folytatásra az elhunyt 
egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy 
annak egyetértésével az elhunyt örököse jogosult. A 
törvény előírása szerint az özvegy folytathatja az elhunyt 
egyéni vállalkozó tevékenységét, nem szükséges tehát az 
öröklési jogi szabályok alkalmazása. Ennek értelemben 
különélő házastárs is jogosult a tevékenység 
továbbfolytatására, a törvény nem követeli meg, hogy az 
özvegy a házastársával annak halálakor együtt éljen. 
Csak személyesen intézhető ügytípus.  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

- Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke " (ÖVTJ 
kódok)  
- Segédlet az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdésének bejelentéséhez. 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/seg�dlet_EVNY_2017_01.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/seg�dlet_EVNY_2017_01.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/seg�dlet_EVNY_2017_01.doc
http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az elhunyt egyéni vállalkozásának folytatására annak 
özvegye vagy, ha bejegyzett élettársi kapcsolatban éltek, 
akkor a bejegyzett túlélő élettársa, özvegy hiányában, 
vagy beleegyezésével az örökös jogosult. A tevékenység 
folytatásának kezdete az egyéni vállalkozó halálát 
követő nap. Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 
halála után özvegye vagy örököse folytatja és azt a 
nyilvántartást vezető szervnek szabályosan bejelenti, 
úgy az állami adóhatóság az egyéni vállalkozó 
tevékenységét folyamatosnak tekinti és az adóévben az 
elhunyt egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói 
bevétel, elszámolt vállalkozói költség, igénybe vett 
kedvezmény, elhatárolt veszteség kizárólag az özvegyet, 
az örököst illeti. Ha az özvegy vagy az örökös már 
egyéni vállalkozó, úgy a törvény nem zárja ki a 
tevékenység továbbfolytatásának lehetőségét, valamint 
az adójogszabályok is lehetővé teszik, hogy az elhunyt 
halálakor már működő egyéni vállalkozó családtag 
folytassa tovább az elhunyt egyéni vállalkozó 
tevékenységét. Tekintettel arra, hogy a törvény 
értelmében az egyéni vállalkozó halála napján a 
vállalkozói jogviszony a törvény erejénél fogva 
megszűnik, az özvegy vagy az örökös az egyéni 
vállalkozó halálát követő naptól folytathatja a 
tevékenységet. Így a vállalkozói tevékenység folytonos 
marad. 
Fontosabb fogalmak 
Özvegy: az elhunyt túlélő házastársa vagy a bejegyzett 
élettársi kapcsolatban a bejegyzett túlélő élettárs. 
Örökös: az a személy, akinek az örökhagyó az egész 
hagyatékát, illetőleg annak meghatározott hányadát 
juttatja. Elsősorban az elhalálozott egyéni vállalkozó 
gyermeke.  

http://www.magyarorszag.hu/
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52. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni 
folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása 
iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be a 
Webes ügysegéden keresztül. 
 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Az egyéni vállalkozás beazonosítását segítő adatok. Az 
elektronikus űrlapon megjelölt adatok. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

díj- és illetékmentes 
 

Alapvető eljárási szabályok: Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói 
tevékenységét a elektronikus űrlapon benyújtott, az 
egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a 
nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon tett 
bejelentésével folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni 
kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni 
vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek 
továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő 
napja a bejelentést követő nap. A szünetelés záró napját 
a nyilvántartást vezető szerv bejegyzi a nyilvántartásba. 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Kizárólag elektronikusan kezdeményezhető a Webes 
Ügysegéden keresztül a vállalkozói tevékenység 
folytatását megelőző napon. 

Ügyfélfogadás ideje: - 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Amennyiben az ügyfél az elektronikus adatlapot 
megfelelően töltötte ki, akkor haladéktalanul 
feldolgozásra kerül a kérelem. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

 A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs 
lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően 
kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem 
mérlegelheti az adatok nyilvántartásba vételét.  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

A szünetelés ideje legalább 1 hónap maximum 2 év. 
Amennyiben az egyéni vállalkozó nem jelenti be a 
tevékenységének folytatását, a vállalkozói tevékenység a 
2 év leteltét követő napon a törvény erejénél fogva 
megszűnik. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz nem tartozik formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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az egyéni cégről 
- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 

vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói 
tevékenységét két éven belül bármikor folytathatja a 
tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével, 
melyet elektronikus űrlapon a Webes Ügysegéden 
keresztül tehet meg. A folytatott vállalkozói 
tevékenységnek továbbra is meg kell felelnie minden 
előírt jogszabályi feltételnek. A szünetelés után a 
vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal 
gyakorolható!  
Fontosabb fogalmak 
Szünetelés: szünetelés tartama alatt az egyéni vállalkozó 
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem 
szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni 
vállalkozó tevékenységének folytatása során a 
szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló 
fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles 
teljesíteni.  

 
 

53. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének 
bejelentése és nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A vállalkozói tevékenység szünetelése iránti kérelem 
kizárólag elektronikus úton nyújtható be a Webes 
ügysegéden keresztül. 
 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Az egyéni vállalkozás beazonosítását segítő adatok. Az 
elektronikus űrlapon megjelölt adatok. 

Eljárási illetékek (igazgatási díj- és illetékmentes 

http://www.magyarorszag.hu/
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szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

 

Alapvető eljárási szabályok: Ha az egyéni vállalkozó meghatározott ideig nem végez 
vállalkozói tevékenységet, vagy tevékenységét kizárólag 
az év meghatározott részében végzi, lehetősége van arra, 
hogy tevékenységét szüneteltesse. Az egyéni vállalkozói 
tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb két évig 
szüneteltethető. A szünetelés bejelentését követően, 
annak tartama alatt az egyéni vállalkozó vállalkozói 
tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói 
tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, 
új kötelezettséget nem vállalhat. A szünetelés kezdő 
napja a bejelentést követő nap! 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Kizárólag elektronikusan kezdeményezhető a Webes 
Ügysegéden keresztül a vállalkozói tevékenység 
szüneteltetését megelőző napon. 

Ügyfélfogadás ideje: - 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

Amennyiben az ügyfél az elektronikus űrlapot 
megfelelően töltötte ki, akkor haladéktalanul 
feldolgozásra kerül a kérelem., a szünetelés ténye a 
nyilvántartásba bejegyzésre kerül. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs 
lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően 
kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem 
mérlegelheti az adatok nyilvántartásba vételét.  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

A szünetelés bejelentésének megtétele kizárólag a 
szünetelést megelőző napon történhet, csak elektronikus 
úton a Webes Ügysegéden keresztül.  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

Az ügyhöz nem tartozik formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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szabályiról 
- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről 
- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 

kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét 
legalább egy hónapig és legfeljebb két évig 
szüneteltetheti. Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 
szüneteltetni kívánja, akkor ezt elektronikus űrlapon a 
Webes Ügysegéden keresztül, a nyilvántartási száma 
feltüntetésével kell  bejelenteni. A vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó 
tevékenysége szüneteltetésének a feltétele az, hogy az 
egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely járási 
hivatalában személyesen vagy postai úton leadja.  
A tevékenység szüneteltetése alatt az egyéni vállalkozó 
mentesül tevékenységének szüneteltetése időtartamához 
kötődő és ilyen minőségében keletkezett 
adókötelezettségek teljesítése alól, valamint 
pénzforgalmi számlát sem kell fenntartani a szünetelés 
időtartama alatt. Azonban az egyéni vállalkozó 
tevékenységének folytatása során a szünetelésig 
keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles 
teljesíteni.  
Az egyéni vállalkozást legfeljebb két évig lehet 
szüneteltetni. Amennyiben a szünetelés kezdő napját 
követő két éven belül nem intézkedik az egyéni 
vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése 
iránt, akkor az egyéni vállalkozói tevékenység a törvény 
erejénél fogva megszűnik. 
Fontosabb fogalmak 
Szünetelés: szünetelés tartama alatt az egyéni vállalkozó 
egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem 
szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat.  

 
 
 

54. Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő 
által történő folytatásának bejelentése és 
nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 

http://www.magyarorszag.hu/
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Az egyéni vállalkozó tevékenység özvegyi/örökösi 
jogon történő folytatásának bejelentése bármelyik járási 
hivatalnál történhet. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Az egyéni vállalkozói törvényes képviselő által történő 
folytatásának bejelentéséhez szükséges adatok:  

- a cselekvőképességében korlátozott egyéni 
vállalkozó azonosító adatai, Családi és utónév, 
születési családi és utónév, anyja családi és 
utóneve, születési hely és idő, lakcím vagy 
szálláshely, értesítési cím, állampolgárság, 

- a főtevékenysége, és a folytatni kívánt egyéb 
tevékenysége (tevékenységek) TEÁOR- 
számokból képzett a mindenkor hatályos Önálló 
vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ 
kód megjelölve, 

- a székhely, valamint szükség szerint a telephely 
(telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címe, 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvényben meghatározott további adatokat és 
nyilatkozatokat, amelyek az állami 
adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség 
teljesítéséhez szükségesek.  

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

díj- és illetékmentes 
 

Alapvető eljárási szabályok: Az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását 
vagy kizárását kimondó bírósági határozat esetén az 
egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes 
képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet 
folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
folytatását bejelenti. A tevékenység folytatásának 
kezdete a bírósági határozat jogerőre emelkedését 
követő nap.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő 
által történő folytatásának bejelentését bármelyik járási 
hivatalnál kizárólag személyesen lehet megtenni az 
egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását 
vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 30 napon belül. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
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Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 
 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

A megfelelően kitöltött űrlap benyújtását követően a 
nyilvántartást vezető szerv a vállalkozói tevékenység 
törvényes képviselő általi folytatásának tényét 
haladéktalanul a nyilvántartásba bejegyzi. 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs 
lehetőség fellebbezésre, ha az űrlap megfelelően 
kitöltésre került, a nyilvántartást vezető szerv nem 
mérlegelheti az adatok nyilvántartásba vételét.  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

A cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró határozat 
hatálya alatt álló egyéni vállalkozó törvényes képviselője 
kérheti az ügy indítását személyesen bármelyik járási 
hivatalban. 

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

- Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke " (ÖVTJ 
kódok)  
- Segédlet az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdésének bejelentéséhez. 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 

http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_ovtj_kodok.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/seg�dlet_EVNY_2017_01.doc
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/seg�dlet_EVNY_2017_01.doc
http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az egyéni vállalkozó törvényes képviselője a 
cselekvőképesség korlátozását vagy kizárását kimondó 
határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül 
kérheti, hogy az egyéni vállalkozó tevékenységét 
folytathassa, ha a feltételeknek megfelel, és a folytatás 
érdekében bármely járási hivatalban személyesen 
bejelentést tesz a járási hivatal útján a nyilvántartást 
vezető szervhez. A bejelentésről a járási hivatal útján 
visszaigazolást küld a nyilvántartó szerv. A vállalkozó 
igazolvány kiváltása nem kötelező. A törvényes 
képviselő az egyéni vállalkozó nevében és javára jár el a 
tevékenység folytatása során.  
Fontosabb fogalmak 
Cselekvőképesség: Aki cselekvőképes, maga köthet 
szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot. 
Cselekvőképesség korlátozása alatt álló személy: az ilyen 
nagykorú (jellemzően) 18 év feletti személyt a bíróság 
döntésében, amiatt, hogy mentális zavara miatt, az ügyei 
folytatásához szükséges belátási képessége csökkent, 
gondnokság alá helyezi, és csak a bíróság által 
meghatározott ügyekben (pl.: ajándékozhat) járhat el 
önállóan, a többi ügyben a törvényes képviselője, 
gondnoka jár el helyette és nevében. 
Cselekvőképesség kizárása: A bíróság döntésében 
gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek az ügyei 
viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavara 
következtében – tartósan, teljeskörűen hiányzik, és ezért 
nem járhat el saját ügyeiben önállóan, csak törvényes 
képviselő útján tehet jognyilatozatot. 
Jogerő/véglegessé válás: a határozat véglegességét 
jelenti, a jogerőre emelkedés napját követően a döntés 
nem változtatható meg 
Törvényes képviselő: az a személy, aki a 
cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozott 
személy helyett és nevében eljár. 
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55. Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásából 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe: 

A kormányablakok/okmányirodák országos 
illetékességgel járnak el. 
 
A vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem 
benyújtható bármelyik járási hivatalnál, elektronikus 
úton a Webes ügysegéden keresztül. 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Tiszafüredi Járási Hivatal 
 
Tiszafüredi Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős 
 
Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya: 
Tiszafüred, Fő utca 1. 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
bemutatása (állandó személyazonosító igazolvány, 
lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői 
engedély) 
A vállalkozás azonosításához szükséges adatok. 

Eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

díj- és illetékmentes 
 

Alapvető eljárási szabályok: Az egyéni vállalkozó (volt egyéni vállalkozó), illetve 
annak özvegye/örököse, egyéni vállalkozói 
igazolványában vagy az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásában szereplő adatainak igazolását hatósági 
bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem benyújtásával 
kérheti a Belügyminisztériumtól és a járási hivataloktól. 
Hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti továbbá az a 
természetes személy, aki annak igazolását kéri, hogy az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szerepel.  

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Személyesem bármelyik járási hivatalnál, elektronikusan 
a Webes Ügysegéden keresztül, illetve postai úton. 

Ügyfélfogadás ideje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányablakok 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          7:00-17:00 
Kedd          8:00-16:30 
Szerda        8:00-16:30 
Csütörtök   8:00-18:00 
Péntek        8:00-15:00 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Okmányirodák 
ügyfélfogadási ideje: 
 
Hétfő          8:00-18:00 
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Kedd                 – 
Szerda        8:00-16:00 
Csütörtök  13:00-16:00 
Péntek          8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő) 

8 nap 

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás: 

A volt egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozó (saját 
adatai tekintetében), valamint az egyéni vállalkozó 
özvegye vagy örököse (jogállásának igazolása mellett), 
illetve e jogosultak által meghatalmazott személy, 
továbbá az a természetes személy, aki annak igazolását 
kéri, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem 
szerepel.  

Az ügyintézéshez használt 
letölthető formanyomtatványok: 

- HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY iránti kérelem az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolásáról 
- Kitöltési útmutató a HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 
iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
kezelt adatok igazolásáról formanyomtatványhoz 

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás: 

www.nyilvantarto.hu  
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes  

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 
belső piaci szolgáltatásokról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól 

- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről 

- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 
bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 

- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni 
vállalkozói igazolványról 

- 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályiról 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről 

http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/HB_EVNY_2018_CEL.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/HB_EVNY_2018_CEL.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/HB_EVNY_2018_CEL.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/HB_EVNY_2018_CEL_kit�lt�si_�tmutat�.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/HB_EVNY_2018_CEL_kit�lt�si_�tmutat�.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/HB_EVNY_2018_CEL_kit�lt�si_�tmutat�.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/HB_EVNY_2018_CEL_kit�lt�si_�tmutat�.pdf
http://www.nyilvantarto.hu/
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu 
honlapon a jogszabálykeresőben. 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről: 

Az egyéni vállalkozó, a volt egyéni vállalkozó (illetve 
annak özvegye, örököse) jogosult az egyéni vállalkozás 
adatairól hatósági bizonyítványt kérhet, melyet a BM 
vagy a járási hivatal ad ki. 
A nyilvantarto.hu honlapról letölthető "Hatósági 
bizonyítvány iránti kérelmet" a pontos kitöltés után a 
"Kitöltési útmutató hatósági bizonyítvány iránti 
kérelemhez" dokumentumban feltüntetett címre kell 
megküldeni, vagy webes ügysegéden keresztül is el 
lehet juttatni a kérelmet a BM-be. A járási hivatalnál 
személyes ügyintézésre van mód. 
A hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke - 
példányszámtól függetlenül – illetékmentes. 
A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől 
számított nyolc napon belül kell kiadni. Az elkészült 
hatósági bizonyítványt a BM postai úton továbbítja a 
kérelmező által megadott címre.  
Fontosabb fogalmak 
hatósági bizonyítvány: Az ügyfél kérelmére a hatóság 
állítja ki. Az okirat tény, állapot vagy egyéb adat 
igazolására szolgál. 
Az egyéni vállalkozói nyilvántartás adattartalma: a BM  
az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti: 
a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító 
adatait, lakcímét, állampolgárságát, értesítési címét, 
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő 
felvétel napját, 
c) az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi 
köreit 
d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep 
(fióktelepek) címét, 
e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység 
szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját, 
f) az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos 
állapotát, az adószám alkalmazásának felfüggesztését, 
törlését, a felfüggesztés megszüntetését, valamint e 
határozatok megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, 
módosítását, kiegészítését vagy visszavonását, továbbá a 
határozat jogerőre emelkedésének napját, 
g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és 
nyilvántartási számát, 
h) ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az 
igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a 
kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, 
pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány 
visszavonásának és érvénytelenségének tényét, valamint 
i) a törlés időpontját és okát, 
j) az E-ügyintézési törvény szerinti hivatalos 
elérhetőségét. 
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