
KÖZPONTBAN AZ 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS



ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS A 

RENDŐRSÉGNÉL

 Kényelmes ügyintézés az ügyfelek számára

(bárhonnan, bármikor)

 Kényelmes ügyintézés az ügyintézők számára

(jól meghatározott igények, azonosított ügyfél)

 Ügyféltámogatás - 1818-as telefonos

Kormányzati Ügyfélvonalon

 219 db elektronikusan benyújtható űrlap



ELEKTRONIKUS 

KAPCSOLATTARTÁS

www.police.hu ugyintezes.police.hu



ELEKTRONIKUSAN BENYÚJTOTT 

ŰRLAPOK A RENDŐRSÉGNÉL

Összes befogadott elektronikus űrlap

2018.01.01-2019.06.02. között 193175 db
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beérkezett űrlapok típus szerint

ÁNYK e-Papír inNOVA



 Két felületi elem: 

csempe vagy táblázat

 Az intézhető ügytípusok 

között bejelentkezés 

nélkül kereshet az ügyfél

 Egy-egy űrlapot 

kiválasztva tájékoztató 

szöveg és letölthető 

anyagok böngészhetők

ŰRLAPBENYÚJTÁS



 Ügyet indítani, űrlapot 

benyújtani csak 

bejelentkezést követően 

lehetséges

 Bejelentkezés KAÜ 

azonosítással (Központi 

Azonosítási Ügynök)

 Bejelentkezést követően 

személyre szabott 

ügyintézési felület 

megjelenítése

BEJELENTKEZÉS KAÜ 

AZONOSÍTÁSSAL



 Az inNOVA Portál fő 

célja intelligens 

elektronikus űrlap 

kitöltés lehetővé tétele

 Az űrlapokon 

megszemélyesítés, 

adatbeajánlás

 Tetszőleges 

szabályok/össze-

függések definiálhatók

ŰRLAP KITÖLTÉS



ŰRLAPKITÖLTÉS FOLYAMATA

 1. Űrlapkitöltés

Adatok megadása 

az űrlapon.

 2. Véglegesítés

Megadott adatok 

véglegesítése

 3. Aláírás

Elektronikus aláírás

 4. Benyújtás

Beadvány elküldése 

a címzett rendőrségi 

szervezethez



 Ügyfélkapuról vagy 

cégkapuról benyújtott 

űrlap minden esetben 

az ORFK Hivatali Kapu 

tárhelyre kerül 

 Az űrlapok 

benyújtásával 

kapcsolatban a feladási 

és letöltési igazolások 

az ügyfél hivatalos 

tárhelyén megtalálhatók

ÉRTESÍTÉSI TÁRHELY



I. ELEKTRONIKUS FIZETÉS- FIZETÉSI KOSÁR

 Űrlap benyújtást 

követően azonnal online 

lehet fizetni

 Bankkártyás fizetési mód 

az EFER KEÜSZ 

segítségével

 A felület elérése 

bejelentkezéshez kötött



 Bejelentkezés nélkül 

elérhető

 EFER KEÜSZ 

segítségével VPOS 

fizetési megoldás

 Két azonosító alapján, 6 

féle lekérdezés

 Tetszőleges ügytípusban 

lévő követelés (bírság, 

eljárási illeték, igazgatási 

szolgáltatási díj) 

kiegyenlíthető

II. ELEKTRONIKUS FIZETÉS - BEFIZETÉS



 Az inNOVA Portálon az 

ügyfél nyomon 

követheti a beadványa 

állapotát (űrlap kitöltése, 

aláírásra vár, beküldésre 

vár, érkeztetve, 

ügyintézésre vár, lezárva)

 A beadvány irat 

formájában is 

megjeleníthető

ÜGYKÖVETÉS



 Az elektronikus 

ügyintézés mellett 

ügyfél-tájékoztató 

funkciója is van a 

portálnak

 Bejelentkezés nélkül 

elérhető

 Ügyintézéssel 

kapcsolatos 

tájékoztatókat 

olvashatnak a látogatók

 A hírfolyamon egy-egy 

hírt megnyitva egy teljes 

oldal várja az ügyfeleket

HÍRFOLYAM



Böngésző alapú működés

• A portál széleskörűen támogatja az elterjedt böngésző típusokat

• Reszponzív (okostelefon, táblagép optimalizáció)

Biztonságos, jogosultságokkal szabályozott rendszer

• Az űrlap-, folyamat-, és eljárás definíciók, az állampolgárok által 

kitöltött űrlapok, a feltöltött fájlmellékletek megfelelő biztonsági szintű 

védelme érdekében

Személyre szabott és intelligens elektronikus ügyintézési felület

• Központi szolgáltatásoktól visszakapott információk betöltése a 

megjelenített űrlap megfelelő mezőiben kitöltéskor

• Belső rendszerektől visszakapott információk megjelenítése a 

megadott űrlap megfelelő mezőiben kitöltéskor

• Az ügyfél számára rendelkezésre áll a beküldött űrlapok listája és az 

ügyintézés státusza

• Folytatható űrlapkitöltés

• Azonnali fizetési lehetőség

INNOVA - RENDŐRSÉGI E-ÜGYINTÉZÉSI 

PORTÁL ÉS ŰRLAPKEZELŐ
HTTPS://UGYINTEZES.POLICE.HU/



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


