
Hogy hamarabb 
otthon érezze magát
Közművei átíratását és 
adatváltozásainak bejelentését 
intézze kényelmesen és 
díjmentesen online, vagy 
akár a kormányablakokban!

Hogy a valódi otthonterem-
téssel foglalkozhasson!

Az e-bejelentő olyan új, innovatív és díjtalan 
állami szolgáltatás, amelynek révén mind 
az állampolgárok, mind a szolgáltatók je-
lentős adminisztratív tehertől mentesülnek. 
Az egységes online felületen keresztül, egy-
szerűen és kényelmesen (akár otthonról) 
elérhető ügyintézési lehetőség igénybevé-
telével időt és pénzt takarítanak meg.  

Az e-bejelentőnek köszönhetően Önnek 
több ideje jut a valóban fontos dolgokra. Így 
akár egy költözés során hamarabb otthon 
érezheti magát, hiszen az ügyintézés nagy 
részét levesszük a válláról.

A regisztráció előfeltétele

Az e-bejelentő szolgáltatásait jelenleg 
Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek
vehetik igénybe.  

Amennyiben Ön még nem rendelkezik 
Ügyfélkapuval, ügyeinek gördülékenyebb 
intézése érdekében kérje annak létrehozá-
sát a kormányablakokban.

Kérdése van? További 
információra vagy segítségre 
van szüksége?

A Kormányzati Ügyfélvonal munkatársai a 
hét minden napján, a nap 24 órájában állnak 
rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 

Tárcsázza a 1818-as számot!

Küldje el kérdését a 1818@1818.hu
e-mail címre!

Kezdeményezzen chatbeszélgetést 
kollégánkkal a www.1818.hu
honlapon!

Az e-bejelentőn keresztül elérhető szolgálta-
tók köre folyamatosan bővül, ezért érdemes 
időről-időre felkeresni az e-bejelento.gov.hu
oldalt.
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Adatváltozás-bejelentése 
– online

Személyes adatainak (név, lakcím, elérhető-
ség) megváltozását bejelentheti online, az 
e-bejelentőn keresztül. 

Lehetőség van arra is, ha a következő 5 éven 
belül a személyi adat- és lakcímnyilvántar-
tásban az Ön adataiban változás történik, azt 
az e-bejelentő automatikusan továbbítsa
az Önnel szerződésben álló, e-bejelentő-
höz csatlakozott közüzemi szolgáltatók 
felé. Erre a Rendelkezési Nyilvántartásban 
(rendelkezes.gov.hu) adhat felhatalmazást.

Ön akkor is bejelentheti megváltozott kap-
csolattartási adatait (e-mail cím, telefonszám, 
levelezési cím), ha nem Ön áll közvetlenül 
szerződésben a szolgáltatóval, de Ön van 
megjelölve díjfi zetőként (pl. bérleti szerző-
dés alapján).

Adatváltozás-bejelentése
– személyesen

Amennyiben adatváltozás-bejelentési ügyét 
személyesen szeretné intézni, keresse fel 
az ország bármelyik kormányablakát, ahol 
segítünk az e-bejelentő szolgáltatásainak 
igénybevételében. A gyorsabb ügyintézés 
érdekében javasolt előzetesen időpontot 
foglalni az alábbi lehetőségek bármelyikén:

Online: idopontfoglalo.kh.gov.hu
Telefonon: 1818 (külföldről +36 (1) 550-1858)

Felhasználóváltás 
(„Közműátírás”)

A tulajdonosváltással (pl. adásvétel, örök-
lés, ajándékozás) vagy csupán szerződővál-
tással (pl. bérlet, haszonélvezet, használati 
jog átengedése) járó közműátírást egya-
ránt elvégezheti az e-bejelentőn keresztül 
(online vagy kormányablakban) az Ön 
által kiválasztott közműszolgáltatók felé.

A közműátírást intézheti új felhasználó-
ként, régi felhasználóként vagy akár meg-
hatalmazottként eljárva is.

Ügyintézés online, egyszerűen, 
akár otthonról is

Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatás se gít-
ségével online, egyetlen oldalon ke resztül 
(vagy akár személyesen kormá nyablakban), 
kényelmesen és gyorsan elintézheti köz-
művei átíratását, valamint bejelentheti 
személyes adatainak megvál tozását az 
összes, Önnel szerződésben álló, e-bejelentő-
höz csatlako zott közműszolgáltató felé. 
Ennek köszönhetően megspórolhatja a 
személyes ügyintézés fáradalmait, például 
egy költözés esetén.

Legyen szó villany-, víz-, gáz- vagy épp táv-
hőszolgáltatóról, mostantól nem szüksé-
ges egyenként felkeresnie a közműcégek 
ügyfélszolgálatait vagy internetes felületeit, 
hanem mindezt intézheti egy helyen, otthona 
kényelméből.


