
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Járási 
Hivatalai  

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költs égvetéséb ől finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalm a, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,  
 a közszolgáltatásért fizetend ő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg. 

 Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának 

 

 
 

 Közszolgáltatások megnevezése  közszolgáltatások tartalma  Közszolgáltatások igénybevételének rendje  Közszolgáltatásért fizetend ő díj mértéke  
Kormányablak 
Osztály  

Új jármű első forgalomba helyezése Forgalomba helyezéshez szükséges 
okmányok, iratok becsatolása/bemutatása 
után az eljáró ügyintéző elektronikus úton 
kérelmet állít elő, amelynek  adattartamát
  a tulajdonos vagy képviselője 
aláírásával jóváhagyja, és a jármű, valamint
 a  tulajdonos adatai
 bekerülnek a 
járműnyilvántartásba. A forgalmi engedélyt, 
a rendszámtáblákat és a hozzátartozó 
regisztrációs matricát a 
 tulajdonos azonnal 
 átveheti, a törzskönyv az 
általa megadott postázási címre érkezik 
meg. 

A jármű tulajdonosa személyesen vagy 
meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás esetén a 
meghatalmazást csatolni kell. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) 
összege: 
Vagyonszerzési illeték: az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 24.§-ában 
meghatározottak szerint: 
A gépjármű tulajdonjogának megszerzése 
esetén az illeték mértékét a jármű 
hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban 
feltüntetett –kilowattban kifejezett – 
teljesítménye, és a jármű gyártástól 
számított kora alapján kell meghatározni 
az alábbiak szerint: 

 
Pótkocsi vagyonszerzési illetéke: 
2.500 kg megengedett legnagyobb 
össztömeg alatt 9.000,-Ft, minden 
más esetben 22.000,-Ft. 
Forgalmi engedély kiadásának 
illetéke: 6.000,-Ft. 
Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-
Ft. Rendszámtábla igazgatási 
szolgáltatási díja: a 29/2004. (VI.16.)BM 
rendelet 2.számú mellékletében 
meghatározottak szerint. 

 Gépjármű tulajdonjoga változásának nyilvántartásba vétele A tulajdonjog változás bejegyzéséhez 
szükséges iratok, okmányok bemutatása 
után 
az eljáró ügyintéző elektronikus kérelmet állít 
elő, amelynek adattartamát a tulajdonos 
aláírásával jóváhagyja és a 
járműnyilvántartásba rögzítésre kerül. A 
forgalmi engedélyt azonnal átveheti az új 
tulajdonos, a törzskönyv az általa megadott 
postázási címre érkezik meg. 
 
 
 

 
 

A jármű tulajdonosa személyesen vagy 
meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás esetén a 
meghatalmazást csatolni kell. 

Eljárási illeték összege: 
Vagyonszerzési illeték: az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 24.§-ában 
meghatározottak szerint (lásd fennt) 
Forgalmi engedély kiadásának 
illetéke: 6.000,-Ft. 
Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-Ft. 
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 Jármű forgalomból kivonása átmeneti időszakra A kivonáshoz szükséges iratok okmányok 
bemutatása után az eljáró ügyintéző a 
járműnyilvántartásba bevezeti a kivonás 
tényét és elektronikus kérelmet állít elő, 
amelynek adattartamát az ügyfél aláírásával 
jóváhagyja, majd ezt követően a kivonás 
rögzítésre kerül. A forgalmi engedélyt és 
törzskönyvet érvénytelenítés után 
visszakapja, a rendszámtáblákat a hatóság 
bevonja. 

A jármű tulajdonosa személyesen vagy meg- 
hatalmazott útján. Képviseleti eljárás 
esetén a meghatalmazást csatolni kell. 

Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft 

 EGT tagállamából behozott használt jármű forgalomba helyezése A forgalomba helyezéshez szükséges 
okmányok, iratok bemutatása és ellenőrzése 
után az eljáró ügyintéző a magyarországi 
jármű- nyilvántartásba bevezeti a jármű 
és a tulajdonos/üzembentartó adatait, 
amiről elektronikus úton állít elő kérelmet. 
A kinyomtatott kérelem adattartalmát a 
tulajdonos/üzembentartó aláírásával 
jóváhagyja majd a járműnyilvántartásba 
rögzíti. A forgalmi 
engedélyt,rendszámtáblát a 
hozzátartozó regisztrációs matricával a 
tulajdonos azonnal 
átveheti, a törzskönyv az általa megadott 
postázási címre érkezik meg. 

A magyarországi tulajdonos személyesen vagy 
meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás esetén a 
meghatalmazást csatolni kell 

Forgalmi engedély kiadásának 
illetéke: 6.000,-Ft 
Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-Ft 
Vagyonszerzési illeték, az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 24.§ alapján 
megállapított illeték. 
Pótkocsi vagyonszerzési illeték: 2500 kg 
megengedett legnagyobb össztömeg alatt 
9.000, Ft, minden más esetben 22.000,-
Ft. Rendszámtábla igazgatási 
szolgáltatási díja: a 29/2004.(VI.16) BM. 
rendelet 2.sz. melléklete szerinti díj 

 Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása Eltulajdonítás esetén a rendőrségi 
jegyzőkönyv vagy feljelentés alapján, 
megsemmisülés vagy elvesztés esetén a 
felvett jegyzőkönyv alapján az eljáró 
ügyintéző a nyilvántartásba rögzíti az 
eseményt, érvényteleníti az okmányt. Az 
ügyfél kérelmére a forgalmi engedély 
pótlásról azonnal elektronikus kérelmet állít 
elő és új forgalmi engedélyt ad ki. 
A törzskönyv elvesztésekor, 
eltulajdonításakor, megsemmisülésekor 
annak sorszámát a Hivatalos Értesítőben és 
a kormányzati honlapon közzé kell tenni. 
Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha a 
tulajdonos okirattal tudja igazolni, hogy a 
járművet értékesítette. 

Forgalmi engedély esetén a jármű üzembentartója, 
törzskönyv esetén a jármű tulajdonosa vagy 
meghatalmazottjuk. Képviseleti eljárás esetén a 
meghatalmazást csatolni kell. 
Amennyiben a kérelem elektronikus előterjesztésének 
feltételei fennállnak, a természetes személy tulajdonos 
elektronikus úton is intézheti az állandó forgalmi 
engedély, illetve a törzskönyv pótlását, ha az okmány 
adataiban változás nem következett be 

Forgalmi engedély pótlás: 
6.000,-Ft Törzskönyv pótlás: 
6.000,-Ft 
Eltulajdonítás esetén történő 
okmánypótlás illetékmenetes. 

 Tulajdonos/üzembentartó kérelmére történő ideiglenes 
forgalomból kivonás 

Az eljáró ügyintéző az ügyfél által kért 
időpontig, ami a kérelem benyújtásától 
maximum 12 hónap lehet, a 
járműnyilvántartásba bevezeti a kivonás 
tényét. Az elektronikus úton előállított 
kérelmet az ügyfél aláírásával jóváhagyja, 
amiről adatlapot kap. 

Kérelmezheti a jármű üzembentartója személyesen 
vagy meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás esetén 
a meghatalmazást csatolni kell. 

Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft 

 Harmadik országból származó használt jármű forgalomba 
helyezése 

A forgalomba helyezéshez szükséges 
iratok, okmányok bemutatása és 
ellenőrzése  
után az eljáró ügyintéző rögzíti a jármű és 
a tulajdonos/üzembentartó adatait, 
amelynek során elektronikus kérelmet állít 
elő. A kérelem adattartamát a 
tulajdonos/üzembentartó aláírásával 
jóváhagyja. Ezt követően a 
járműnyilvántartás már tartalmazza az új 
adatokat. A tulajdonos a forgalmi 

A magyarországi tulajdonos személyesen vagy 
meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás esetén a 
meghatalmazást csatolni kell. 

Származás-ellenőrzési eljárás díja: 10.900,-Ft 
Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 
6.000,-Ft Törzskönyv kiadásának illetéke: 
6.000,-Ft 
Vagyonszerzési illeték, az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény 24.§ alapján 
megállapított illeték. 
Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: a 
29/2004.(VI.16) BM. rendelet 2. számú 
melléklete szerinti díj. 
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engedélyt, rendszámtáblát a regisztrációs 
matricával és az érvényesítő címkével 
azonnal átveheti, a törzskönyv a tulajdonos 
által megadott postázási címre érkezik 
meg. 

 I betűjelű  ideiglenes rendszámtábla kiadása  – mezőgazdasági 
erőgépek 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, 
iratok bemutatása után az eljáró ügyintéző 
kiállítja az ideiglenes forgalmi engedélyt, 
érvényesíti az indítási naplót, kiadja a 
rendszámtáblát. 

Személyesen vagy meghatalmazott útján. Képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell. 

Igazgatási szolgáltatási díj. 19.500,-Ft, 
amely tartalmazza a rendszámtábla, 
ideiglenes forgalmi engedély és indítási 
napló díját. 
A meghosszabbítás díja: 6.500,-Ft 

 I betűjelű ideiglenes rendszámtábla  kiadása- a belföldön 
vásárolt és Magyarországon forgalomba nem helyezett jármű 
kivitelére, 
-a belföldön forgalomba helyezett és átmeneti időszakra a 
forgalomból kivont jármű kivitelére, 
-a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön 
tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű 
hazaszállítására, 
-az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon 
tartózkodó gépjármű reexportjára, 
-a Magyarországon elvesztett, megrongálódott vagy érvénytelen 
külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására, 
-a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új jármű 
külföldre viteléhez és a 30 napon belüli visszahozatalához. 
 

Az eljáró ügyintéző az okmányok és iratok 
bemutatása és ellenőrzése után 
elektronikus úton kiadja a rendszámot és 
kiállítja az ideiglenes forgalmi engedélyt. 

Személyesen vagy meghatalmazott útján. 
Képviseleti eljárás esetén a 
meghatalmazást csatolni kell. 

Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási 
díja: 
–egy pár 13.000,-Ft,–egy darab 8.500,-Ft. 
Ideiglenes forgalmi engedély illetéke: 
2.500,- Ft 

 I betűjelű ideiglenes rendszámtábla -  a fő tevékenysége szerint 
járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott vagy 
tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba 
még nem helyezett járművei tesztelésére, 
- a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult 
gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem helyezett vagy 
forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi 
célból történő szállítására, továbbá kereskedelmi célú 
kipróbálására, 
- gépjárműfenntartó szervezetnek a forgalomból kérelemre 
ideiglenesen kivont vagy lejárt műszaki érvényességű jármű 
javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenységére (a javítást 
megelőző vagy azt követő kipróbálás), 
- a közlekedési kutatóintézetnek járművizsgálatok végzésére, 
- a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti 
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelésre, 
 

Az iratok, okmányok bemutatása, és 
ellenőrzése után  
elektronikus úton kiadja a rendszámot, 
ideiglenes forgalmi 
engedélyt. Kitöltve átadja az indítási naplót. A 
rendszámtábla kiadásáról határozatot 
hoz, amit szintén átad az igénylőnek. 

A kérelmező személyesen vagy meghatalmazott útján. 
Cég esetén az ügyintéző 
eljárási jogosultságát igazoló okiratot csatolni kell. 

Igazgatási szolgáltatási díj, amely 
magában foglalja a rendszámtábla, indítási 
napló 
és ideiglenes forgalmi engedély díját 
(29/2004.(VI.16.)BM rendelet 2. számú 
melléklet szerinti díj. 38.000 Ft 

 Külföldről importált gépjármű származásellenőrzése Az okiratokban szereplő adatokat az 
ügyintéző elektronikus úton nyilvántartásba 
veszi. Az ellenőrzés megtörténtét követően 
a határozat az ügyfél kérelme szerint az 
okmányirodán vagy a kérelem 
benyújtásakor megadott címen vehető 
át. 

A tulajdonos személyesen vagy 
meghatalmazott útján 

Igazgatási szolgáltatási díj: 10.900,-Ft 

 Üzembentartó személyének változása Az üzembentartói jog bejegyzéséhez 
szükséges iratok, okmányok bemutatás után 
az 
eljáró ügyintéző elektronikus kérelmet állít 
elő, amelynek adattartamát a tulajdonos 
aláírásával jóváhagyja és a 
járműnyilvántartásban rögzítésre kerül. A 
forgalmi engedélyt az ügyintézés 
befejezésekor azonnal átveheti az ügyfél. 

Az üzembentartó bejegyzését a gépjármű 
üzembentartója; üzembentartó törlését a jármű 
tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazott 
útján kérheti. Képviseleti 
eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell 

Forgalmi engedély kiadásának 
illetéke: 6.000,-Ft 
Vagyoni értékű jog megszerzésének 
illetéke (amennyiben nem mentesül az 
illetékfizetési kötelezettség alól) 
: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör- 
vény 24.§-ában megállapított 
vagyonszerzési illeték 25%-a 
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 Záradék bejegyzése, törlése kérelemre Az iratok, okmányok bemutatása után az 
eljáró ügyintéző elektronikus kérelmet állít 
elő, amelynek adattartalmát az ügyfél 
aláírásával jóváhagyja és a 
járműnyilvántartásba rögzítésre kerül. A 
záradék jellegétől függően az ügyintéző 
bejegyzi a forgalmi engedély hivatalos 
feljegyzések rovatába, forgalmi engedélyt 
cserél, vagy törzskönyv cserét indít. 

A jármű tulajdonosa személyesen vagy 
meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás 
esetén a meghatalmazást csatolni kell 

Igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft 

 Jármű forgalomból történő végleges kivonása Az eljáró ügyintéző a végleges kivonás 
járműnyilvántartásba történő rögzítése 
során elektronikus úton kérelmet állít elő, 
aminek adattartalmát az ügyfél aláírásával 
jóváhagyja. 

A jármű tulajdonosa személyesen vagy 
meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás 
esetén a meghatalmazást csatolni kell. 

Igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft 

 Vezetői engedély cseréje Az eljáró ügyintéző a kérelemről elektronikus 
úton adatlapot állít ki, fényképfelvétel 
készül 

Vezetői engedély személyesen vagy elektronikus úton 
kérelmezhető. 

Az eljárás illetéke 4.000 forint. 
1.500 forint amennyiben a kérelmező: 
–az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
–a vezetői engedély érvényessége 1 
év vagy annál rövidebb időtartam. 
Elektronikus ügyintézés esetén 
illetékmentes. 
 
 

 Nemzetközi vezetői engedély A bemutatott és becsatolt iratok alapján az 
ügyintéző a nyilvántartásban rögzíti a 
nemzetközi vezetői engedély adatait, majd 
ezt követően kiállítja a nemzetközi 
jogosítvány nyomtatványt és beleragasztja 
a fényképet. A másik fényképet a 
kinyomtatott és aláírt adatlapra. 

Személyesen vagy elektronikus úton elkészíthető 
Ügyfélkapun keresztül 

2.300,-Ft igazgatási szolgáltatási díj 

 Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, 
és ujjnyomat felvételezését a kérelem 
benyújtásakor elvégzi. 
Ujjnyomat nem kerül felvételezésre, ha a 
kérelmező–12. életévét még nem töltötte be 
–ujjnyomat adására állandó jelleggel 
fizikailag képtelen 
–ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag 
képtelen 
–egészségi állapota miatt 
nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos 
írásban igazolja. 

Személyesen kell megjelenni, kivétel az 
akadályozottak (életkor, egészségügyi 
állapot miatt orvosi igazolással). 
18. éves kor alatti igénylő esetében mindkét szülő 
hozzájárulása szükséges, a hozzájáruló nyilatkozattal 
pótolható az egyik szülő jelenléte. 

Illeték: 
Magánútlevél normál 
eljárásban: 18 év és 65 év 
között 
5 évre 7.500 Ft 
10 évre 14.000 Ft 
18 év alatt és 65 év felett 
2.500 Ft 
- 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. 

Gyorsított eljárás esetén: 
soron kívüli ( 5 nap + postázás) felár: 
normál illeték +19.000Ft 
sürgősségi (3 nap, kizárólag a Budapest 
Főváros Kormányhivatalánál vehető át) 
felár: normál illeték+29.000Ft 
azonnali (24 órán belül) (Kizárólag 
Budapest Főváros Kormányhivatalánál 
vehető át) normál illeték +39.000 Ft 
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 Útlevél pótlása A 2013. január 1. után igényelt útlevelek 
eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés 
esetén 
a BM NYHÁT webes ügysegéden keresztül 
elektronikus úton pótolhatók. 
Az érvényesség ideje 
a pótlásra került útlevél érvényességével 
azonos. 

Webes ügysegéd útján elektronikusan Kétszeres illetéket kell fizetni az elveszett, 
megsemmisült, megrongálódott és 
utazásra alkalmatlanná vált úti okmány 
helyett kiállított új úti okmány kiadása 
esetén. Illetékmentes az eljárás, ha az 
eltulajdonított okmány pótlására irányul. 

 Személyazonosító igazolvány igénylése A személyazonosító igazolvány kiadására 
irányuló eljárásban a kérelmező - kivéve a 
törvényben meghatározott alábbi eseteket, 
valamint a kérelem elektronikus úton történő 
előterjesztése esetén - személyesen jár el. 
A cselekvőképtelen kérelmező esetében a 
törvényes képviselő jár el, de a személyes 
megjelenés kötelezettsége alól a 
kérelmező 
-a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § 
(3) bekezdésében foglaltak alapján a 
személyes megjelenésében - egészségügyi 
okból - akadályozott az állandó 
személyazonosító igazolvány kiadására 
irányuló kérelmét a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, 
aki közreműködő 
hatóságként jár el és a kérelmet a 22. § (1) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzést 
kö- vetően haladéktalanul megküldi a 
kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási 
hivatalnak. A kérelemnyomtatványt a járási 
hivatal biztosítja. A fogvatartott állandó  
személyazonosító igazolvány kiadására 
irányuló kérelmét a büntetésvégrehajtási 
intézetnél (a továbbiakban: bv. szerv) 
terjesztheti elő, amely közreműködő 
hatóságként jár el és a kérelmet a 
22. § (1) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi 
a kijelölt kormányhivatalnak. 
A Magyarországon született magyar 
állampolgár újszülött állandó 
személyazonosító 
igazolványát a törvényes képviselő - 
személyes megjelenést mellőzve -  
kérelmezheti a születést anyakönyvező 
anyakönyvvezetőnél is, igazolvány kép 
csatolásával. A kérelmet a születés anya- 
könyvi bejelentésére irányadó szabályok 
alapján az anyakönyvi bejelentéssel 
egyidejűleg kell továbbítani. A 
kérelemnyomtatványt az anyakönyv- vezető 
továbbítja a születés helye szerint illetékes 
járási hivatalnak. 
A személyazonosító igazolvány iránti 
kérelem személyes előterjesztésekor a  
kérelmezőről a járási hivatal, illetve a 
közreműködő idegenrendészeti hatóság, 
illetve a közreműködő menekültügyi 

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen 
kérelmezhető. Meghatalmazott járhat el, ha a 
kérelmező - 
egészségi állapota miatt nem képes személyesen 
megjelenni 
a) szabadságvesztés büntetését tölti 
b) kényszergyógykezelés alatt áll 
c) ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll 
d) előzetes letartóztatásban van 
Cselekvőképtelen ügyfél helyett törvényes 
képviselője jár el. A 14 éven aluli ügyfél törvényes 
képviseletét általában a szülők látják el. A kérelem 
benyújtásához szükséges mindkét szülő jelenléte, 
ellenkező esetben csatolni kell a távol maradó 
szülő hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői 
felügyelet megszűnését igazoló jogerős 
határozatot. 

Az eljárás minden esetben tárgyi 
illetékmentes. 
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   hatóság arcképmás felvételt készít. 
Kivételesen 
a) ha az arcképmás felvétel nem 
készíthető el 
b) csatolni kell egy darab igazolvány 
képet. 
A személyesen eljáró kérelmező a 
személyazonosító igazolvány iránti kérelem 
előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg 
írja alá. 
A kérelmezőnek a kérelmet abban 
az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha 
helyet- te meghatalmazottja jár el. A 
kérelmező írásképtelensége esetén a 
kérelmen ezt a tényt 
c) az aláírás céljára szolgáló rovatban 
d) a járási hivatal "írásképtelen" 
bejegyzéssel tünteti fel. 
A kérelmezőnek 
a) cselekvőképtelen kérelmező 
esetén a szülőnek (törvényes 
képviselőnek) 
a) a kérelem ellenőrzését és az adatok 
valódiságát aláírásával kell igazolnia. 
A személyes megjelenésében 
a) egészségügyi okból 
b) akadályozott és a 14 éven aluli 
kérelmező az állandó személyazonosító 
igazolvány kiadására irányuló kérelmét a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjénél is előterjesztheti, aki a kérelmet 
haladéktalanul megküldi a kérelmező 
lakóhelye szerint illetékes Járási 
Hivatalnak 

  

 Lakcímbejelentés A Magyarország területén élő, a 
nyilvántartási törvény hatálya alá tartozó 
polgár 
köteles a beköltözés vagy kiköltözés után 3 
munkanapon belül lakóhelyének, illetve 
tartózkodási helyének címét bejelenteni. A 
lakcímet, vagy annak változását, a lakcím 
szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjénél, vagy járási hivatal 
okmányirodájában kell lakcímjelentő lapon 
bejelenteni. A lakcímbejelentő lap ingyenes. 
A polgár a lakcímbejelentő lap hátoldalán a 
lakcímigazolvány postázására vonatkozó 
információkat adja meg. A 
lakcímbejelentésről a polgár igazolást kap, 
b) mely a lakcímjelentő lap letéphető 
része 
c) ezzel igazolhatja lakcímbejelentését 
addig, amíg a lakcímigazolvány el nem 
készül. 
A lakcímigazolványt az illetékes 
okmányiroda készíti el és postázza a 
polgár által megadott címre. A 
lakcímigazolványnak érvényességi ideje 

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes 
képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő 

Első lakcímigazolvány 
kiállítására irányuló eljárás: 
illetékmentes. 
Bejelentett lakóhely változása miatti 
lakcím- igazolvány csere 
illetékmentes. 
Tartózkodási hely változása miatti 
lakcím- igazolvány csere: 
illetékmentes. 
Személyes adatok változása miatti 
lakcímigazolvány csere 
illetékmentes. Megrongálódás miatti 
lakcímigazolvány csere 
illetékmentes. 
Elvesztés, eltulajdonítás, 
megsemmisülés miatti lakcímigazolvány 
pótlás illetékmentes. Illetékmentes ha a 
cserére a helység, az utca, vagy egyéb 
helymeghatározó adat nevének vagy 
számának megváltozása miatt kerül sor. 
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nincs. Érvénytelenné válik a 
lakcímigazolvány, ha: 
- az abba bejegyzett adatok megváltoztak 
d) megrongálódott 
e) elveszett, megsemmisült, 

eltulajdonították 
f) hamis adatokat tartalmaz 
g) az abba bejegyzett lakcím a 
nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív 
jelzéssel 
szerepel 
a) megszűnt a lakcímigazolványra való 

jogosultság 
b) a polgár meghalt 
Tartózkodási hely változása miatti 
lakcímigazolvány csere 
A beköltözés vagy kiköltözés után három 
munka- napon belül be kell jelenteni az új 
tartózkodási hely címét. 
Tartózkodási helyet érvényes lakóhely 
megléte mellett lehet bejelenteni. 
A tartózkodási helyet annak létesítésétől 
számított öt éven belül ismételten be kell 
jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában 
az érintett tartózkodási helye a törvény 
erejénél fogva megszűnik. 

 Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány kiállítása Személyes megjelenés esetén az adatok 
felvételezése és a fényképezés az 
Okmányirodán történik. A jogosultságot 
szakvéleménnyel vagy szak- hatósági 
állásfoglalással kell igazolni. 
Parkolás igazolványra jogosult: 
–a súlyos mozgáskorlátozott személy, 
–a látási fogyatékos, 
–az értelmi fogyatékos, 
–az autista, 
–a mozgásszervi fogyatékos, 
–a vak vagy gyengénlátó 
-magasabb összegű családi pótlék 
Alapvető eljárási szabályok: 
Ha a kérelem benyújtásakor 
szakvélemény, szak- hatósági állásfoglalás 
nem áll rendelkezésre, a kérelemhez 
mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott 
személy 
közlekedőképességének minősítését 
elősegítő, rendelkezésre álló orvosi 
dokumentációit és egyéb iratokat. 
Ezen iratokat a hivatal megküldi a 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási 
Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 
Osztály részére a közlekedőképesség 
minősítése érdekében. 
A szakvélemény kiállítása 15 napon belül 
történik meg, tartalmazza a 
közlekedőképesség súlyos 
akadályozottságának fennállását vagy fenn 
nem állását, 
a következő felülvizsgálat időpontját. 

Az eljárás személyesen vagy meghatalmazott útján 
intézhető. 
Meghatalmazott útján történő ügyintézéshez adatlapot 
kell kitölteni, amit a 
jogosultnak kell aláírni és fénykép csatolása szükséges. 

Illetékmentes az igazolvány: 
–kiadása, 
–cseréje, 
–érvényességi idejének 
meghosszabbítása. 
–az elvesztés miatti pótlás, 
–a lopás miatti pótlás, 
–a megsemmisülés miatti pótlás esetén. 
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 Nemzeti Egységes Kártyarendszer 
adatfelvételezés 

Az eljáró ügyintéző elvégzi az aláírás 
és adatfelvételezést, fényképfelvételt 
készít, és erről elektronikus úton 
adatlapot állít ki. 

Ügyfél személyes megjelenése szükséges. 
A diákigazolvány igényléséhez a 
közoktatásban tanuló, 14 év alatti kiskorú tanuló 
esetében a törvényes képviselő megjelenése szükséges 

Az eljárás illetékmentes. 

 Ügyfélkapu regisztráció 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 

Intézhető személyesen a Kormányablakban és 2016. 
január 1-jét követően kiállított érvényes állandó 
személyazonosító igazolvány birtokában 
az ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen 

Az első és további ügyfélkapu létesítése 
ingyenes.  

 Adatszolgáltatás (egyedi és csoportos) az adatigénylés céljának 
és jogalapjának igazolásával a személyi adat és 
lakcímnyilvántartásból 

Kapcsolatfelvételi eljárás  730,-Ft/tétel, de legalább 3500,-Ft 

 Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból Egyedi adatszolgáltatás: Egy személyre, 
okmányra, gépjárműre vonatkozó adat 
közlése, adategyezőség ellenőrzése 

Az ügyfél kérelmére személyesen (meghatalmazott által) 
vagy postai úton 

550,-Ft/tétel, de legalább 1250,-Ft 

 Lakcím fiktívvé nyilvánítása, érvénytelenítése A lakcím fiktívként vagy érvénytelenként való 
bejegyzése a személyi adat és 
lakcímnyilvántartásba 

Az ingatlan tulajdonos kérelmére induló ügy. A 
kérelmet 2 tanúval igazoltan kell benyújtani, mely 
szerint a kijelentkeztetni kívánt személy a 
visszaköltözés szándéka nélkül hagyta el az adott 
ingatlant. 

Illetékmentes 

 Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése Ügyfelet érintő lakcímadatról történő értesítés 
küldése 

Elektronikusan, webes ügysegéden keresztül 
is intézhető 

- 

 Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele Lakcímbejelentés korlátozása a szállásadó 
nyilatkozata alapján 

Elektronikusan, webes ügysegéden keresztül is 
intézhető 

- 

 Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás 
korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása 

Személyi adat- és 
lakcímnyilvántartásból marketing vagy 
kutatás céljára történő 
adatszolgáltatás korlátozása az ügyfél 
kérelmére 

Elektronikusan, webes ügysegéden keresztül is 
intézhető 

- 

 Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló 
kérelem 

Útlevél-chip adattartalmának ellenőrzése, 
megismerése 

Az ügyfél kérelmére személyesen - 

 Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem Tulajdoni lapról papír alapú teljes, vagy 
szemle típusú hitelesített kellékekkel ellátott 
másolat 
kiállítása 

Az ügyfél kérelmére személyesen vagy 
meghatalmazott útján 

Papír alapú tulajdoni lap: 6250.-Ft 

 Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles 
térképmásolat 
iránti kérelem 

Ingatlan-nyilvántartási térképről kinyomtatott 
térképmásolat hiteles vagy nem hiteles 
formában 

Az ügyfél kérelmére személyesen vagy 
meghatalmazott útján 

Hiteles térképmásolat: 3000.-Ft 

 A kormányablak azonnal intézhet ő ügyek  
5. melléklet az 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelethez 
 

   

 A kormányablak saját hatáskörében intézhet ő ügyek  
6. melléklet az 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelethez 

   

 A kormányablak által végzett kiegészít ő szolgáltatások  
7. melléklet az 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelethez 

   

 


