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Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok: 

 

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: 

GDPR) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- az egyes ügytípusokra vonatkozó ágazati jogszabályok 

(https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok) 

Kezelt személyes adatok köre: 

- személyazonosító adatok: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, 

- kapcsolattartási adatok: lakcím, telefonszám 

- az adott ügytípusra vonatkozó, ágazati jogszabályban meghatározott adatok 

Adatok elsődleges forrása: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartási adatlap 

Adatkezelés célja: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben előírt feladatok ellátása 

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, mely szerint az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtáshoz szükséges. Amennyiben a hatósági eljárás során különleges személyes 

adatok kezelése is szükséges ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (1) f) pontja. 

Az adatkezelés időtartama: A hatósági eljárás jogerős befejezésének időtartama, de legkésőbb a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról a 13/2015. (Vl.8) MvM 

utasítás 1. függelékében meghatározott megőrzési idő - 50 év - tartama. 

Adatkezelés módja:Az adatkezelés papír alapon és elektronikus formában történik. 
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Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás: Az adatokhoz az ügyben eljáró ügyintéző és a 

szervezeti egységek vezetői férhetnek hozzá. Adattovábbítás az egyes hatósági eljárásokat 

szabályozó ágazati jogszabályban foglaltaknak megfelelően történhet a feladatellátáshoz szükséges 

mértékben. 

Adatbiztonsági intézkedések: A Kormányhivatal megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi 

biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek 

között a jogosulatlan törlés, továbbítás, hozzáférés valamint a jogosulatlan megváltoztatás ellen. 

A papír alapú adathordozók zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek által 

hozzáférhetően kerülnek tárolásra. Elektronikus formában történő adattárolásra esetén a munkakörük 

alapján illetékes személyek egyedi technikai azonosítására a mindenkori informatikai biztonsági 

szabályzat alapján kerül sor. 

Érintetteket megillető jogok 

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést az alábbiak szerint:  

Az érintett jogosult arra, hogy a Kormányhivataltól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Kormányhivataltól a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár. 

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult a Kormányhivataltól a rá vonatkozó személyes adat 

helyesbítését kérni. 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén a Kormányhivatal köteles indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 

érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő – kiegészítését. 



A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult a Kormányhivataltól a rá vonatkozó személyes adat 

törését kérni az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Kormányhivataltól a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az 

Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az 

adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen 

üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; 

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

d) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

(magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni 

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az 

ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 

tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó 

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 

törlését. 

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén 

kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése 

jogszerűnek tekinthető:  

 ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy 

 ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy 

 ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy 

 ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy 

 ha népegészségügy területén érintő közérdekből,  

 ha közérdekű archiválás céljából, vagy  

 ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy  

 ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.  

 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult a Kormányhivataltól a rá vonatkozó személyes adat 

kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kormányhivatal korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 



c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy 

az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult a Kormányhivataltól a rá vonatkozó személyes adat 

kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik 

fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az 

esetben a Kormányhivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, 

hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 

adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell 

hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól 

elkülönítve kell megjeleníteni. 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 

kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá 

vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett 

feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az 

alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés 

teljesítése  

 és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 



Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az 

adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő 

ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a 

lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az 

alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy 

panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye 

vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá 

vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei megtalálhatóak az 

alábbi elérési útvonalon: https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html 

 

Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmek benyújthatóak közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő 

részére az adatvedelem@bfkh.gov.hu elektronikus levelezési címre. 

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 

[a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján] 

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem 

2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, 

megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése 

3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés) 

4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a 

bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés) 

5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú 

törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát 

6. Értesítési cím bejelentése 

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

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

8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése 

9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele 

10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 

nyilatkozat megtétele, visszavonása 

11. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem 

12. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével 

13. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül) 
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14. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat 

megtétele 

15. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat 

visszavonása 

16. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem 

17. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti 

kérelem 

18. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem 

19. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem 

20. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem 

21. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való 

megszüntetése iránti kérelem 

22. Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem 

23. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról 

24. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése 

25. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt) 

26. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem 

27. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem 

28. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem 

29. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem 

30. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem 

31. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem 

32. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre) 

33. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból 

34. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem 

35. Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem 

36. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem 

37. Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése 

38. 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, a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti 

elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, 

valamint a blokkolódott PUK kód feloldása 

39. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó 

szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány 

visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok 

40. Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem 

41. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos 

bejelentés 

42. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos 

bejegyzésekről való tájékoztatás kérése 

43. A személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (23) bekezdése szerinti vészhelyzet 

esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése 

44. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak 

díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján 

történő rögzítése, módosítása 

45. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak 

díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján 

történő törlése 



46. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak 

díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelem 

47. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával) 

48. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával) 

49. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi 

engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám 

jellegétől függően) 

50. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, 

törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával) 

51. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák 

esetében) 

52. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem 

53. Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére 

54. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített meghatalmazás 

visszavonására 

55. Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben 

rögzítésére 

56. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített törvényes képviselet 

törlésére 

57. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az 

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem 

58. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében 

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása 

iránti kérelem 

59. A személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti 

szolgáltatásazonosító rögzítése 

60. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek 

[a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján] 

1. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem 

2. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem 

3. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint 

okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján 

4. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem 

5. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése 

6. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba 

vételhez szükséges személyi és lakcímadatokra vonatkozóan 

7. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem 

8. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély) 

9. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem 

10. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem 

11. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem 

12. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem 

13. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével együtt 
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14. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló 

kérelem 

15. Rendszámtábla megrongálódása esetén annak utángyártása iránti kérelem 

16. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem 

17. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban 

19. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban 

20. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

21. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban 

22. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban 

23. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

24. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban 

25. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

26. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban 

27. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele 

28. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem 

29. Származás-ellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem 

30. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem 

A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások 

[a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján] 

1. Ügyfélkapu-regisztráció 

2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség 

nyújtása 

3. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és 

segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus 

Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan 

4. Internethasználat és -hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus 

alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához 

5. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában 

való szereplés - az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való - 

ellenőrzése 

6. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása 

7. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és 

Céginformációs Rendszer cégadatbázisába 

8. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan 

hitelesített tulajdonilap-másolat lekérdezésének biztosítása 

9. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás 

10. Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció 

11. Ügyintézési rendelkezés tétele 

12. Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése 

13. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti 

kérelem elektronikus úton történő benyújtásához 

14. Internethasználat és -hozzáférés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas 

hatósági igazolványok nyilvántartásához 
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15. Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás birtokában a hatósági erkölcsi 

bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása 

16. Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, a Pénzügyi Békéltető Testület 

közigazgatási hatósági eljárásnak nem minősülő eljárására irányuló kérelmek továbbítása 

17. Tiltakozás továbbítása Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt személyes 

adatok kezelése ellen 

18. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem 

továbbítása 

19. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens 

bejelentésének továbbítása 

20. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog 

gyakorlása iránti kérelem továbbítása 

21. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének 

továbbítása 

22. Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatások kezdeményezése 

23. Levéltári adatok igénylése építésügyi hatósági eljárások támogatásához 

24. Levéltári adatok igénylése a hadigondozási igényjogosultság megállapításához, 

hadigondozással kapcsolatos iratok megkeresése és másolatok készítése 

25. Levéltárban lévő hagyatéki iratokra vonatkozó adatok igénylése és másolat készítése 

26. Levéltári adatszolgáltatás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok és tények igazolására 

vonatkozóan 

27. Levéltári adatszolgáltatás és másolatkiadás a Levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokról 

28. Levéltári adatszolgáltatás munkaviszony, nevelési segély, illetve ösztöndíj folyósítása, 

nyugdíj-, valamint társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben 

29. Levéltárban lévő névváltoztatási iratokról másolat készítése 

30. Levéltári adatszolgáltatás tanulóidőre, illetve iskolai végzettségre vonatkozóan 

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek 

[a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján] 

1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése 

2. Vezetési jogosultság szüneteltetése 

3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése 

4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése 

5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés 

bevonásával 

6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása 

7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása 

8. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem járó 

lakcímváltozás esetén 

9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása 

10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár 

külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele és új hatósági igazolvány 

kiállítása 

11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása 

12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a 

jogszabályban meghatározott esetekben 

13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele 
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Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás 

a kormányablakban biztosítható 

[a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján] 

1. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem 

2. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem 

Az egyes ügytípusokról bővebb tájékoztató az alábbi elérési útvonalon található: 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok 
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