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Az e-közigazgatás azt jelenti, hogy különböző közigazgatási ügyeink 

elintézéséhez nem kell személyesen felkeresni az adott hivatalt: az 

ügyintézés az interneten, otthonról vagy akár külföldi tartózkodásunk 

során is történhet. 

  

ÜGYFÉLKAPU 

Az Ügyfélkapu olyan azonosítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, 

hogy a felhasználó biztonságosan léphessen kapcsolatba az 

elektronikus közigazgatási ügyintézést, illetve elektronikus 

közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel. 

  

 

 

 

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS 



  

REGISZTRÁCIÓ 

Ahhoz, hogy be tudjon lépni az Ügyfélkapun, létre kell hoznia 

személyes ügyfélkapus azonosítóját. Ezt bármely természetes személy 

megteheti.  

Az ügyfélkapus azonosító létrehozása egy regisztrációs eljárás, amit 

bármelyik regisztrációs szervnél - például okmányirodában, 

kormányablakban kezdeményezhet. Sikeres regisztrációt követően a 

rendszer a regisztrációkor megadott e-mail címre elküldi az első 

bejelentkezéshez szükséges, egyszer használatos aktiváló kódját.  

Kattintson a levélben küldött linkre, majd töltse ki az "Első 

bejelentkezés„  oldalon megjelenő űrlapot. 

 

 

 

 

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS 

ÜGYFÉLKAPU 



  

• A "Felhasználónév" mezőbe adja meg a regisztrációkor választott 

ügyfélkapus felhasználónevet. 

• A  „Jelszó” mezőbe automatikusan beíródik az e-mailben kapott 

kód. 

• Az „Új jelszó”, valamint az „Új jelszó megerősítése” mezőkbe az 

újonnan választott jelszavát kell beírnia. Jelszóerősség-mérő 

mutatja az aktuálisan beírt új jelszó erősségét. A rendszer kizárólag 

az "Erős" minősítésű jelszót fogadja el. "Gyenge" vagy "Közepes" 

erősségű jelszó esetén az "Új jelszó generálása" gomb inaktív 

marad. 

• A "Jelszó megjelenítése" előtti jelölőnégyzet kipipálásával 

megjeleníthető és ellenőrizhető a beírt új jelszó. 

 

 

 

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS 

ÜGYFÉLKAPU - AKTIVÁLÁS 



 A Kormányzati Portálon számos szolgáltatást talál: 

• Adó- és járulék bevallás, 

• Földhivatali-nyilvántartás, az innen letöltött nem hivatalos tulajdoni 

lapot elfogadja az önkormányzat és az E-on is, 

• Időpont foglalás kormányablakba, okmányirodába, NAV-hoz, stb. 

• Nyugdíj e-ügyintézés, például szolgálati idő megállapítására 

irányuló kérelem 

• Autópálya-információk 

• Menetrendek 

  

Bizonyos szolgáltatások kizárólag Ügyfélkapu-regisztrációval vehetők 

igénybe, mások anélkül használhatók.  

 

 

 

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS 

ÜGYFÉLKAPU - SZOLGÁLTATÁSOK 



Az elektronikus kereskedelem az árucikkek és 

szolgáltatások interneten való eladása, 

vásárlása, illetve cseréje. Azokat a honlapokat, 

amelyek fő profilja bizonyos árucikkek 

értékesítése, webshopnak vagy webáruháznak 

nevezzük.  

A vásárlás általában regisztrációhoz kötött, mely 

során meg kell adnia e-mail címét és/vagy 

telefonszámát. Érdemes mindkettőt megadni, 

hiszen a megrendelt termék szállításával 

kapcsolatos információkat az áruház általában 

sms-ben vagy e-mail-ben küldi. 

Például egy horgász-felszereléseket forgalmazó 

webáruház esetében kategóriákra bontva találja 

a termékeket, botok, orsók, etetőanyagok, stb. 

 

 

 

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM 



Miután kiválasztotta a megvásárolni kívánt árut, lehetősége van a 

mennyiség megadására, majd a „kosár”-ba kell helyezni. 

 

 

Ha már minden megvan, amit venni szeretne, meg kell néznie a kosár 

tartalmát, itt még lehetősége van a megrendelni kívánt lista 

módosítására, ha valamiből más mennyiséget szeretne, vagy törölhet 

is a tételek közül. Ezután a indíthatja a megrendelést. 

 

 

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM 



 

 

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM 



 

A megrendelés egy vagy több lépésben történhet, először az adatait 

kell megadnia, nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, ez 

webáruházanként eltérő lehet. 

Ezután a számlázási adatokat(név, cím) kell megadnia, ez eltérhet az 

előbb megadottaktól. 

Végül ki kell választania a szállítási és fizetési módot. Kérhet 

házhozszállítást, vagy választhat csomagátvételi pontok közül. Fizethet 

előreutalással, vagy utánvétellel. 

A megrendelés véglegesítése után értesítést kap a kiszállítás várható 

időpontjáról. 

 

 

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


