
Ügyfélkapu regisztráció/módosítás 

Ügyleírás: Ügyfélkapu regisztráció/módosítás. 
Az ügyfélkapu a kormányzat elektronikus azonosító rendszere, 
mely biztosítja a felhasználók számára, hogy egyszeri belépéssel 
kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási 
ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. 
 
Ügyfélkaput bármely természetes személy létesíthet, 
állampolgárságtól függetlenül. 
 

Illetékesség: Országos. 
 

Szükséges okiratok: 
 
 

- érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító 
igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 

- lakcímigazolvány, 
- érvényes e-mail cím, 
- személyes megjelenés. 

 
EGT állampolgárok esetében: 
- EGT-s személyazonosító igazolvány vagy útlevél. 
 
EGT országon kívüli külföldiek esetén: 
- útlevél. 
 

Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérelem benyújtása helye 
szerinti járási hivatalának okmányirodai osztálya, illetve kormányablak 
osztálya. 
 

Ügyintézés határideje  
és díja/illetéke: 
 
 
Egyéb fontos tudnivalók: 

Főszabály szerint 8 nap, azonban a kérelem hiánytalan benyújtása 
esetén azonnal megtörténik. 
 
A regisztrációs eljárás díj- és illetékmentes. 
 
Ügyfélkapu nyitható: 
- személyesen  

 bármelyik okmányirodában,  
 kormányablakban, 
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatainál, 
 külképviseleten. 

- elektronikus úton 
 a www.magyarorszag.hu portálon a fokozott biztonságú vagy minősített 

elektronikus aláírással rendelkező személy elektronikus nyomtatvány 
kitöltésével nyithat ügyfélkaput 

 a http://ugyfelkapu.gov.hu oldalon otthonról is létre lehet hozni. A 
regisztrációhoz csak az új, elektronikus személyazonosító igazolvány 
számára és az egyszer használható, az okmánnyal együtt megkapott 
regisztrációs kódra van szükség. 

 
Ügyfélkapu létesítéséhez érvényes e-mail cím és egyedi felhasználói név 
megadása szükséges. 
Az aktiválás során a felhasználónak meg kell adnia felhasználói nevét és új, 
választott jelszavát. 
 
Érvényességi ideje: 
Az ügyfélkapu érvényessége határozatlan idejű. A regisztráció során megadott
jelszó biztonsági okokból legfeljebb 2 évig érvényes. (Lehetőség van rövidebb 
érvényességi idő beállítására az aktiváláskor, valamint az ügyfélkapun belépve 



a jelszóváltoztatás menüpontban). A jelszó lejáratát megelőzően 3 alkalommal 
kap az ügyfél figyelmeztetést a regisztráció során megadott e-mail címre (az 
érvényességi idő lejárta előtt 1 hónappal, 1 héttel, valamint lejárat napja előtti 
napon). 

 

Az alkalmazott jogszabályok: 1. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 
2. 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól, 
3. 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről, 
4. 86/2019. (IV.23.) Korm rendelet a fővárosi és a megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. 
 


