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1. Személyiadat-és lakcímnyilvántartás, útlevél ügyintézéssel kapcsolatos ügytípusok 

 

1.1. Útlevél ügyintézés 

Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00016 

Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00020 

Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00012 

Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00110 

Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00111 

Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00017 

Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00021 

Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00014 

Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00018 

Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00022 

Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00015 

Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00019 

Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00013 

 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00016
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00020
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00012
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00110
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00111
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00017
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00021
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00014
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00018
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00022
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00015
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00019
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/111/OKMIR00013
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1.2. Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés  

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 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00119 

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 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00118 

Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00090 

Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00009 

Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának 
ellenőrzése 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00117 

Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, 
valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál 
indult kérelem alapján 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00051 

Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, 
elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00010 

A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00121  

 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00119
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00118
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00090
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00009
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00117
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00051
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00010
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00121
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1.3.  Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 

Értesítési cím bejelentése https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00045 

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00008  

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 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00003 

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

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00048 

Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra 
vonatkozóan 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00008 

Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00049 

Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00047 

Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, 
valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása 
(lakcímbejelentés) 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00001 

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás 
bejelentése 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00004 

Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00046 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00045
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00008
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00003
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00048
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00008
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00049
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00047
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00001
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00004
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00046
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Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról 
szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00006 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00007  

Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, 
megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés) 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00104 

Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti 
kérelem 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00002 

 

 

 

 

 

 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00006
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00007
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00104
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00002
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2. Közlekedési igazgatási ügyintézéssel kapcsolatos ügytípusok 

2.1. Vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés 

EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00061 

Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00060 

Vezetői engedély cseréje iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00029 

Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély) https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00028 

Vezetői engedély pótlása iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00030 

 
2.2. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 

Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti 
kérelem 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00106 

Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00039 

Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00037 

Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00040 

 
 
 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00061
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00060
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00029
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00028
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00030
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00106
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00039
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00037
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00040
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2.3. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági 
bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre) 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/40/OKMIR00088 

Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00064  

Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti 
kérelem 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00041 

Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00035 

Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, 
megsemmisülés bejelentésével 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00036 

Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának 
nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával) 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00063 

Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi 
engedély és rendszámtábla kiadásával) 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00067 

Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati 
nyilvántartásból 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/40/OKMIR00089 

Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt) https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00073 

Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00071 

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00069 

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően 
való megszüntetése iránti kérelem 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00070 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/40/OKMIR00088
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00064
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00041
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00035
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00036
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00063
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00067
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/40/OKMIR00089
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00073
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00071
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00069
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00070
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Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00072 

Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem 
(ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén 
indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően) 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00068 

Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi 
adatszolgáltatás iránti kérelem 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00105 

Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás 
iránti kérelem 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00042 

Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó 
nyilatkozat megtétele 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00043 

Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó 
nyilatkozat visszavonása 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00044 

Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti 
kérelem 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00075 

Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00108 

Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű 
rendszámtáblák esetében) 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00100 

Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00093 

Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla 
pótlására irányuló kérelem 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00074 

Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00109 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00072
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00068
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00105
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00042
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00043
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00044
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00075
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00108
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00100
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00093
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00074
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00109
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Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00062 

Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00107 

Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00032 

Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés 
bejelentésével együtt 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00103 

Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül) https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00033 

Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély 
és rendszámtábla kiadásával) 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00066 

Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00065  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00062
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00107
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00032
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/50/OKMIR00103
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00033
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00066
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00065
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3. Egyéb ügytípusok 

Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti 
kérelem 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/48/FOLDH00068 

Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/64/FOLDH00027 

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/29/EGBIZ00027 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal 
kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérés 

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/225/AEEKO00002  

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal 
kapcsolatos bejelentés 

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/225/AEEKO00001  

Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/58/OKMIR00097  

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/33/EGBIZ00035  

 

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/48/FOLDH00068
https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/64/FOLDH00027
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/29/EGBIZ00027
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/225/AEEKO00002
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/225/AEEKO00001
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/58/OKMIR00097
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/33/EGBIZ00035

