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I. Kormányzati Portál felületének áttekintése: 
https://magyarorszag.hu/ 

1. Ügyfélkapu áttekintése 

https://segitseg.magyarorszag.hu/etananyag/ugyfelkapu_etananyag.html 
https://segitseg.magyarorszag.hu/etananyag/szemelyesugyfelkapu.html 
Ideiglenes regisztráció azok számára, akiknek még nincs ügyfélkapujuk (Az ideiglenes 
regisztráció csak 30 napig érvényes, ha addig nem hitelesítik, akkor törlődik). 

2. Jogszabálytárak 

A jogszabálykeresők egy vagy több mezőjének kitöltésével kereshetünk a jogszabályokban. A 
keresés eredménye lehet egy konkrét jogszabály vagy több jogszabály is. 
Nemzeti Jogszabálytár: 
http://njt.hu/  vagy https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso  
Jogszabály állapota lehet: hatályos, hatályon kívül helyezett, még nem hatályos, adott napon 
hatályos, módosulni fog; Időállapotok: 5 évre visszamenőleg 
Jogszabály keresése évszám, sorszám, típus ismeretében. 

3. Hivatalkeresés 

4. Ingatlankeresés (Ügyfélkapus azonosítás után használható szolgáltatás): 
átirányít a Földhivatal Online felületre (kilépés után visszalép a 
Kormányzati Portálra) 

Keresés – Ingatlankereső – Belépés az ügyfélkapun – Szolgáltatások indítása – Ingatlan 
keresése – Keresés cím alapján – Adatok megadása – Keresés – Ingatlan kiválasztása – A 
Tulajdoni lap első része tekinthető meg díjmentesen (havonta max. 20) - Letöltés 

5. Gépjárműkeresés (Ügyfélkapus azonosítás után használható 
szolgáltatás) 

Keresés – Gépjárműkereső –Belépés az ügyfélkapun – Rendszám megadása és a keresés 
jogcímének a kiválasztása – Keresés 

6. Cégkeresés: átirányít az Ingyenes Céginformáció (http://www.e-
cegjegyzek.hu/index.html) lapra 

Keresés (vagy Ügyintézés – Szolgáltatások) – Cégkereső – Használom a szolgáltatást – Adatok 
megadása (Cégkeresés a cég elnevezése szerint) – Mehet – Ellenőrzőkód megadása – Mehet 
– Cég kiválasztása a megjelenő listából – Kérem a megjelölt cégjegyzékszámú cégek: 
Cégadatait – A kérvény kitöltését: Befejeztem – Cégbetekintés rovatainak a kiválasztása pl. 
cég elnevezése, székhelye, tevékenysége – A megjelölt rovatok alapján kérem a cég 
adatainak: Kivonatást – A kérvény kitöltését: Befejeztem Ellenőrzőkód megadása – Mehet 

https://segitseg.magyarorszag.hu/etananyag/ugyfelkapu_etananyag.html
https://segitseg.magyarorszag.hu/etananyag/szemelyesugyfelkapu.html
http://njt.hu/
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html
http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html
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7. Biztosítási jogviszony lekérdezése (Ügyfélkapus azonosítás után 
használható szolgáltatás): átirányít az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (https://ugyfelkapu.oep.hu/oepu/keret.jsp) lapra 

A szolgáltatás használatához a Társadalom-biztosítási Azonosító Jelére (TAJ számra) is 
szükség van. Ügyintézés – Szolgáltatások - TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások – 
Szolgáltatás indítása - Belépés az ügyfélkapun – Biztosítási Jogviszony – TAJ szám megadása – 
Tovább 

8. Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 
(TeIR) használata  

https://www.teir.hu/ 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) 
adatnyilvántartása. 

 Szabadszöveges metaadatkereső 

 Tematikus térképek 

 Idősoros elemző  

https://ugyfelkapu.oep.hu/oepu/keret.jsp
https://www.teir.hu/
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II. Dropbox használata és telepítése 
 
A Dropbox egy felhő-alapú fájltároló és megosztó eszköz, melynek lényege, hogy a 
különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez tartozó adathordozón (pl. 
merevlemezen) tároljuk, hanem az interneten egy erre a célra kialakított tárhelyen. 
Az alkalmazást webes felületen keresztül (egy böngészőben) telepítés nélkül is 
használhatjuk, de asztali és a mobileszközös alkalmazásként is telepíthető a számítógépről, 
okostelefonról vagy táblagépéről való hozzáféréshez. A beépített szinkronizálási funkció 
biztosítja, hogy a Dropboxban tárolt fájlok, mappák és az összes eszközön azonosak 
legyenek. Az internetkapcsolat függvényében bárhonnan elérhető dokumentumok 
használata nem csupán a magénszemélyek életét könnyítheti meg, hanem a vállalkozások, 
cégek számára is előnyt jelenthet a közös munka során, hiszen a Dropboxban tárolt 
állományokat könnyen megoszthatjuk más munkatársainkkal, partnereinkkel. 
Ingyenes regisztráció esetén a Dropbox alapból 2 GB tárhelyet biztosít, ami különféle 
lehetőségekkel (leginkább felhasználók meghívásával) akár több, mint 18 GB méretűre is 
növelhető. 

9. Online használat – a Dropbox webes felületen 

Az alkalmazás a https://www.dropbox.com (link is external) oldalon, előzetes regisztráció és 
belépés után érhető el. 
Regisztráció után a Dropbox egy webes felületen keresztül telepítés nélkül is használható. 
Ezen a webes felületen ugyanúgy el tudjuk végezni az alapvető műveleteket (mappák 
létrehozása, fájlok feltöltése, megosztása, stb.), mint a telepített változatban. 

 
A webes felület lényegében egy asztali fájlkezelőhöz hasonló módon működik. A fejlécben 
található dropbox ikon a tárhely gyökérkönyvtára. Ez alatt jelenik meg a létrehozott 
mappaszerkezet és itt tudjuk a későbbiek során kitallózni a feltöltött állományokat. 
A fejléc jobb oldali részén található keresőmezőben a Dropbox fiókunkhoz tartozó 
állományok között tudunk keresni. Itt találjuk a legfontosabb alapfunkciókat tartalmazó 
ikonokat is. 
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 az első (Upload) ikonra kattintva tudunk kiválasztani és feltölteni állományokat a 

rendszerbe; 

 a második (New folder) ikonra kattintva új mappát hozhatunk létre; 

 a harmadik (Share this folder) ikonra kattintva a kiválasztott mappákat tudjuk 
megosztani más felhasználókkal; 

 a negyedik (Share link) ikonnal valamely állomány, vagy mappa megosztására van 
lehetőségünk; 

 az ötödik (Show deleted files) ikonra kattintva a törölt (de még tárhelyen lévő) fájlok 
megjelenítését tudjuk ki/be kapcsolni. 

A webes felületen az egyes állományokra jobb egérgombbal kattintva (helyi menüt kérve) 
megtaláljuk a legfontosabb fájlműveleteket. 

 
 Copy public link – amennyiben engedélyeztük a „Public” mappa használatát, akkor 

lehetőségünk van az e mappában elhelyezett fájlok nyilvános megosztására. (Kvázi 
„webkiszolgálóként” használhatjuk a Dropboxot). 

 Download – fájlok letöltése 

 Delete – fájlok törlése 

 Rename – fájlok átnevezése 

 Move – fájlok áthelyezése másik mappába 

 Copy – fájlok másolása 

 Previous versions – visszatérés a fájl korábbi verziójához. 
Amennyiben nem használunk Public mappát, a fájlok helyi menüjéből a Share link parancsot 
választva (vagy a jobb oldali link ikonra kattintva) tudunk egy megosztási linket kérni az adott 
állományhoz. 
Amennyiben a Dropbox telepített változatát (is) használjuk, annyival könnyebb a helyzetünk, 
hogy az általunk használt fájlkezelőbe (pl. Windows Intéző, Total Coomander) beépülve 
tudjuk használni a Dropboxot. A fájlok fel- és letöltéséhez ill. megosztásához sem kell a 
webes felületet használnunk. 


