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„Örülj annak, amire képes vagy, 
de közben próbálkozz új dolgok-

kal is!”  
– Judi Dench –  
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Ügyfélkapu regisztráció 

1.) Bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati iro-
dában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten személye-
sen tud regisztrálni; 

2.) Az ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi oldalon elektroni-
kusan tud regisztrálni, tehát nem szükséges személyesen bemennie 
az okmányirodába. Ebben az esetben viszont érvényes, 2016. január 
1. után kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal kell rendel-
keznie. 
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https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi
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Bejelentkezés 

1) Írja be keresőjébe: www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu  
 

2.) Kattint- son a jobb 
felső sarok- ban, piros-
sal jelölt Belépés 
gombra! 
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http://www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu
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Ha rákattint, a következő ablak fog megjelenni: 
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Bejelentkezés után a következő  
jelenik meg Ön előtt: 
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A Felhasználónév és 
Jelszó mezőbe írja be 
a regisztráció során 

megadott felhasználó-
nevet és jelszót, majd 

AZ ÖN NEVE
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EGYSZERŰ ÜGYFÉLKAPU  
SZOLGÁLTATÁSOK 

Időpontfoglalás Okmányirodába 

Először kattintson az Ügyintézés,  
majd az Időpontfoglalás gombra! 
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Az időpontfoglaláson be-
lül megtekintheti az Ön 
által kezdeményezett 
okmányirodai ügyeket, 
ügyeket indíthat online, 
időpontot foglalhat stb. 



GINOP-3.3.3-17-2017-00105

Okmányirodák esetén lehetőség van hatósági ügyek elektronikus elő-
készítésére is. Néhány ügy teljesen elektronizált, azaz az okmányiro-
dában történő személyes megjelenés nélkül intézhető (pl. lakcímiga-
zolvány, vezetői engedély és mozgáskorlátozottak parkolási igazolvá-
nyának pótlása, adatszolgáltatás letiltása). 

Lakcímváltozás bejelentés 
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A lakcímváltozás bejelentésénél először a lakcímváltozás típusát kell 
kijelölnünk: Lakóhely megváltozásának bejelentése, Tartózkodási hely 
létesítése, megváltoztatásának bejelentése, megszüntetése, vagy 
megújítása. 

A kijelölés után a Tovább gombra kattintva a Tartózkodási helyet vagy 
Lakóhelyet (településnév) kell beírnunk, majd ezalapján kiválasztani a 
lehetséges okmányirodák közül a nekünk legmegfelelőbbet. Ezután 
már csak a személyes adatokat szükséges megadni, valamint a lakcím 
vagy tartózkodási hely adatait. Ha minden kész, az Ügy indítása gomb-
ra kattintva véglegesíthetjük az űrlapot. 

Erkölcsi bizonyítvány igénylése 
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Írja be keresőjébe a  www.nyilvantarto.hu/ugyseged címet,  
majd kattintson az Erkölcsi bizonyítványra. 

  

Ezután kattintson az Erkölcsi  
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http://www.nyilvantarto.hu/ugyseged


GINOP-3.3.3-17-2017-00105
bizonyítvány igénylése gombra.  

  15

Ezután jelentkezzen be 
az Ügyfélkapus fel-
használónevével és jel-
szavával. 
A személyes adatai 
megadása/ellenőrzése 
után kattintson a Men-
tés gombra! 
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Háztartási gépcsere program 
Az ügyfélkapus regisztrációval igényelhető a Háztartási gépcsere  
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program a www.hgcs2017.nfsi.hu oldalon. 

  

A kezdőoldalon látja az egyes régiók esetén a  
benyújtási határidőket, valamint itt indíthat új pályázatot! 

  17

A LAKOSSÁGNAK Belé-
pés gombra kattintva 
ezen a felületen szin-
tén az ügyfélkapus 
felhasználónevével és 
jelszavával tud belép-

http://www.hgcs2017.nfsi.hu
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A háztartási gépcsere program során mosógép-, vagy  
hűtőgépcserét lehet igényelni. 
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Az új pályázat megnyitása után először a Pályázó alapadatai  
kerülnek kitöltésre. Ebben beletartozik a Pályázó neve, adóazonosító 
jele, születési ideje, telefonszáma stb. 

A használt háztartási készülék adatai közé rögzítésre kell kerülnie a 
helyszínnek, ahol az használatban van, valamint a háztartási gép fo-
gyasztásai adatait is itt kell rögzíteni. 

Az új gép kiválasztása egy előre megadott listából történik,  
így a rendszerben való rögzítés során a kiválasztott új gép  
adatai automatikusan megjelennek. 
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A használt háztartási gép fogyasztási adataiból (víz, áram, CO2-kibo-
csátás) és az új háztartási gép adataiból számolja ki automatikusan a 
rendszer, hogy mennyi megtakarítás várható egy év alatt az új gép 
használatával. 

A pályázat elbírálására a Támogatónak a benyújtástól számított 150 
nap áll rendelkezésre.  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ONLINE ÁLLÁSKERESÉS 
- Az üres állások 85%-a online kerül meghirdetésre -  

A www.kozigallas.gov.hu weboldalon  
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http://www.kozigallas.gov.hu
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minden közszférában meghirdetett  
állás megtalálható. 
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A weboldalon regisztrációt követően feltöltheti  
önéletrajzát, illetve megtekintheti az éppen nyitott állásokat a  
közigazgatásban, amelyeket az Álláskeresés gombra kattintva érhet 
el. 

Ezen belül a Részletes keresés alatt szűrheti a találatokat megye és 
helység, elvárt képzettség, tapasztalat, foglalkoztatás jellege, típusa 
vagy akár a pozíció megnevezése szerint is. 

A pozíciókra online is jelentkezhet, így ingyen és gyorsan történhet a 
jelentkezés. 
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Amennyiben hasznosnak találja a fenti témákban tartandó rendez-
vényeinket, elérhetőségeink bármelyikén részletes tájékoztatást 

biztosítunk. 

Projektünket a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program támogatásával valósítjuk meg, így programjaink díj-

mentesek a résztvevők számára.  
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Kapcsolat: 
Szivárványtenger Nonprofit Kft.  

Cím: Érpatak, Petőfi u. 7. 
Telefon: 06-30-609-8824 

Email: szivarvanytenger.djp@gmail.com 
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