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Rendelkezési nyilvántartás adminisztráció 

(meghatalmazások elektronikus kiadása) 

Az elektronikus ügyintézés kapcsán az egyes szervezeteknek, magánszemélyeknek lehetősége 

van a NISZ Zrt. által üzemeltetett Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) keresztül 

meghatalmazásokat, rendelkezéseket tenni az RNY felületén található szervezetek által 

megjelenített ügyek kapcsán. Az RNY felülete a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon 

keresztül érhető el.  

Az RNY-ben egy adott szervezet képviselője által tett meghatalmazás, rendelkezés segítségével 

tanúsítvány igénylése nélkül használható válik a TAO elektronikus kérelmi rendszer. A 

meghatalmazás által sportfejlesztési programot, támogatási igazolási kérelmet stb. beküldeni, 

elektronikus aláírással ellátni nem fog tudni a meghatalmazott személy, erre továbbra is csak 

NetLock tanúsítvány birtokában van lehetőség! A rendelkezési nyilvántartás jelenleg nem 

használható civil szervezetek esetén! Civil szervezetek okmányirodában, 

kormányablakban tudnak az RNY felületén rendelkezést tenni, mert az OBH nyilvántartása 

nincs összekötve az RNY-nyel! 

Az RNY felületére a kék sávban található „Bejelentkezés” gombra kattintva lehetséges, mely 

átirányít a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületére, ahol jellemzően az „Ügyfélkapu” opciót 

választva az ügyfélkapus felhasználónév és jelszó segítségével azonosítania kell magát az RNY-t 

használó személynek. 

Az RNY felületére annak a személynek kell belépnie, aki az adott szervezetnél jogosult 

meghatalmazást adni, ez általában az adott szervezet hivatalos képviselőjét jelenti vagy annak a 

személynek, aki szeretne meghatalmazást igényelni egy adott szervezethez. 

 

1. ábra Rendelkezési nyilvántartás bejelentkezési képernyő 

https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/
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2. ábra Központi Azonosítási Ügynök képernyő 

Sikeres azonosítást követően a következő kép fogadja a felhasználót: 

 

3. ábra Rendelkezési nyilvántartás főmenü 

Ezen a felületen a „Szervezet azonosítás” gombra kattintva meg kell adni annak a szervezetnek az 

adószámát (8 vagy 11 karakter), amelyiknek a nevében az ügyfélkapuval azonosított személy 

szeretne meghatalmazást, rendelkezést tenni egy másik személy részére. Ezen a felületen a 

„Hozzájárulok, hogy adóazonosító jelemet a rendelkezéstételi eljárásban a képviseleti jogosultság 

ellenőrzése céljából kezeljék” checkboxot kötelező bepipálni az azonosítás előtt. Az adószám 

megadása és a checkbox bepipálása után az „Azonosítás” gombra kattintva az RNY elvégzi a 

szervezet azonosítását. (Ezt a lépést ki kell hagyni abban az esetben, hogyha az ügyfélkapuval 

bejelentkezett személy meghatalmazási igényt szeretne benyújtani egy sportszervezet hivatalos 

képviselője felé.) A rendelkezési nyilvántartás jelenleg nem használható civil szervezetek 

esetén! Civil szervezetek okmányirodában, kormányablakban tudnak az RNY felületén 

rendelkezést tenni, mert az OBH nyilvántartása nincs összekötve az RNY-nyel! 
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4. ábra Szervezetazonosítósi képernyő 

Sikeres azonosítást követően az RNY visszairányítja a felhasználót az előző felületre, ahol a 

képernyő bal oldalán megjelenítésre kerül az azonosított szervezet neve. Amennyiben az 

ügyfélkapuval azonosított személy az azonosított szervezet nevében már nem akar új 

rendelkezést tenni, akkor a „Szervezet kijelentkeztetés” gombra kell kattintani. Ilyenkor saját 

maga nevében indíthat meghatalmazásokat a személy. 

 

 

5. ábra Sikeres szervezetazonosítás után megjelenő képernyő 

Az „Új rendelkezés készítése” gombra kattintva meg kell keresni a megjelenő választható 

szervezetek közül az adott szövetséget, amelynél szeretnék engedélyezni, hogy a sportszervezet 

sportfejlesztési programját, támogatási igazolási kérelmeit stb. szerkeszthesse valaki tanúsítvány 

nélkül.  

A szövetség kiválasztása után a „TAO űrlapbenyújtás előkészítése” gombra kattintva lehet a 

meghatalmazást elkezdeni.  

Ugyaneddig a pontig el lehet jutni a „Főmenüben” található „Keresés a megadható rendelkezések 

között” gombra kattintva, majd vagy az adott szövetség rövid nevét megadva (pl. MKOSZ) vagy a 

TAO szót beírva.  
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6. ábra Képernyő abban az esetben, ha sportszervezet hivatalos képviselőjeként kívánt meghatalmazást adni az 
ügyfélkapuval azonosított személy 

 

7. ábra Képernyő abban az esetben, ha egy magánszemély egy sportszervezethez szeretne meghatalmazást igényelni a 
sportszervezet hivatalos képviselőjétől 

Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként hozza létre az ügyfélkapuval azonosított 

személy, meg kell adnia a meghatalmazni kívánt személy 4T adatát (4 természetes azonosító: 

Viselt név, Születési név, Anyja születési neve, Születési hely, Születési idő). Ezen 4 adat alapján az 

RNY egyértelműen hozzá tudja rendelni az adott sportszervezethez a meghatalmazni kívánt 

személyt.  

 

8. ábra Meghatalmazott adatainak megadása 
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Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazottként kívánja létrehozni az ügyfélkapuval 

azonosított személy, akkor értelemszerűen annak a sportszervezetnek az adószámát kell 

megadni, amelyhez szeretne meghatalmazást kérni az adott szervezet arra jogosult képviselőjétől. 

Az adószám beírása után az RNY egy megerősítést kér, ahol kiírja már név szerint, hogy biztosan 

attól a szervezettől kéri-e a meghatalmazást a személy, amelynek az adószámát beírta. 

 

9. ábra Meghatalmazás kérése képernyő 

Az adatok beírása után a „Tovább” gombra kattintva megjelenő képernyőn meg kell határozni, 

hogy a meghatalmazás mettől meddig hatályos.  

 

10. ábra Meghatalmazás érvényességének megadása 

A hatályossági adatok megadása után a „Tovább” gombra kattintva megtekinthető a meghatalmazás 

előnézete, mely a „Létrehozás” gombra kattintva létrehozásra is kerül azonnal, azaz a meghatalmazott 
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személy már tanúsítvány nélkül is tudja használni az adott szövetség TAO rendszerét űrlapbenyújtás 

előkészítésére.  

 

11. ábra A meghatalmazás előnézetének megjelenítése 

Abban az esetben, ha meghatalmazottként lett beadva a rendelkezés, a rendelkezést jóvá kell 

hagynia az adott szervezet hivatalos képviselőjének. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezési 

nyilvántartásba be kell lépnie az ügyfélkapujával azonosított módon a szervezet hivatalos 

képviselőjének, a „Szervezet azonosítás” menüpontban megadnia annak a szervezetnek az 

adószámát, ahol hivatalos képviselőként jóvá kell hagynia egy rendelkezést, majd a „Jóváhagyásra 

váró rendelkezések” gombra kattintva jóvá kell hagyni a rendelkezést.  

 

12. ábra Jóváhagyásra váró rendelkezések 

A rendelkezés(ek) jóváhagyását a listában az adott jóváhagyandó rendelkezés(ek) kiválasztása 

után a „Rendelkezés jóváhagyása” gombra kattintva lehet elvégezni.  
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13. ábra Rendelkezések jóváhagyása 

Egy adott szervezet a rendelkezéseit karban tudja tartani a „Szervezet rendelkezései” gombra 

kattintva. A lista felsorolja az adott szervezetnél valaha kiadott rendelkezéseket, valamint azok 

érvénytelenítését is.  

Itt lehetséges az aktív meghatalmazások hatályon kívül helyezése, az adott rendelkezés sora előtt 

található checkbox bepipálásával, valamint az ekkor megjelenő „Rendelkezés hatályon kívül 

helyezése” gombra kattintással.  
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