Tudnivalók az ügyfélkapus bejelentkezéshez

1. lépés: a Belépés linkre kattintva megjelenő ablakban a Belépés
Ügyfélkapun keresztül lehetőséget kell választani:

2. lépés: a Belépés Ügyfélkapun keresztül linkre kattintva megjelenő
oldalon a Felhasználónév és Jelszó mezőkbe írja be magyarorszag.hu
Ügyfélkapu-regisztrációjához érvényes felhasználónevét és jelszavát,
majd nyomja meg a Belépés gombot!

3. lépés: a Belépés gomb megnyomása után a következő képernyő
jelenik meg:

4. lépés: amikor Ön először használja az Ügyfélkapu-adatait a
Budapesti Ügyvédi Kamara rendszerébe való bejelentkezéshez, a
következő képernyővel találkozik, ahol meg kell adnia, hogy
ügyvédként vagy állampolgárként szeretne ügyet intézni.

Kérjük, az ügyvédként történő azonosítást csak akkor használja, ha
rendelkezik ügyvédi lajstromszámmal! Minden egyéb esetben az
állampolgári bejelentkezést kell választani!
Tudnivalók az első ügyvédi bejelentkezéshez
Tudnivalók az első állampolgári bejelentkezéshez

5.a) lépés: az ügyintézési rendszer első ügyfélkapus használatakor
az alábbi adatokat kell megadni, ha ön ügyvédként lép be (a piros
csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező):

Fontos, hogy pontosan azokat az adatokat adja meg, amelyeket az
ügyfélkapus regisztráció során is!
A Felhasználási Feltételeket az adatmezők alatt található
jelölőnégyzet bepipálásával tudja elfogadni – csak ekkor lehetséges
az adatok rögzítése, és a rendszerbe történő bejelentkezés.
A rendszer felajánlja az űrlap elektronikus aláírását, azonban ez
szabadon választható, az aláírás nem kötelező.

5.b) lépés: az állampolgári bejelentkezés első ügyfélkapus
használata alkalmával az alábbi adatokat kell megadni (a piros
csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező):

Fontos, hogy pontosan azokat az adatokat adja meg, amelyeket az
ügyfélkapus regisztráció során is!
A Felhasználási Feltételeket az adatmezők alatt található
jelölőnégyzet bepipálásával tudja elfogadni – csak ekkor lehetséges
az adatok rögzítése, és a rendszerbe történő bejelentkezés.
A rendszer felajánlja az űrlap elektronikus aláírását, azonban ez
szabadon választható, az aláírás nem kötelező.

6. lépés: akár ügyvédként, akár állampolgárként lép be, a sikeres
bejelentkezés után az alábbi képernyő jelenik meg:

A következő ügyfélkapus bejelentkezés alkalmával a 4-5. lépések
kimaradnak, azaz csak az ügyfélkapus felhasználónevet és jelszót
kell megadnia, és azonnal megjelenik az elektronikus ügyintézési
felület.

