
 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS 

 

A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 
törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza. 

  

Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek adóügyeiket 
elektronikusan intézni. Ide tartoznak a többek között például a gazdasági társaságok, a 
szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az 
egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi 
irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, 
valamint az alapítványok. 2018. december 31-ig önkormányzati adóügyekben az elektronikus 
ügyintézést biztosító szervvel történő elektronikus kapcsolattartás során a gazdálkodó 
szervezet ügyfél a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége helyett a gazdálkodó 
szervezet nevében az ügyben eljáró természetes személy azonosítása mellett a 
természetes személy szerinti tárhelyét is használhatja. 

(Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az 
európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, az európai 
szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű 
vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az 
egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az 
ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó 
tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a 
költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, a köztestület, valamint - az adószámmal nem 
rendelkező alapítvány; egyesület, kivételével - alapítvány, egyesület) 

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek 2018. január 1-jétől 
elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati 
adóhatóságunk felé. Így például többek között az iparűzési adóval, kapcsolatos adóbevallási, 
bejelentési, változás bejelentési, illetve gépjárműadóban az adatbejelentési kötelezettséget 
elektronikusan teljesítik.  

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés ac), ad) és af) pontjai alapján, a helyi önkormányzat, 
valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv és a jegyző 2018. január 1-
jétől elektronikus ügyintézésre köteles, így a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a 
jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatás igénybevételéhez, lemondásához vagy 
módosításához szükséges ügyek elektronikus intézését a jogszabályban meghatározottak 
szerint köteles biztosítani. 



Az E-ügyintézési törvény 8.§ (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti 
jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult 
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 
cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt 
képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképpen az ügyfél személyes 
megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható 
benyújtását teszik kötelezővé. Míg természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget 
biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervezetek az E-ügyintézési tv. 2.§ 
(1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek. 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI FELÜLETEK: 

Elektronikusan ügyet intézni – űrlapos ügyintézés esetén – az Önkormányzati Hivatali 
Portálon - https://ohp-20.asp.lgov.hu -, elektronikus űrlappal nem támogatott ügytípusok 
esetén, a https://epapir.gov.hu felületen lehet. 

Önkormányzati Hivatali Portál: 

Az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu (továbbiakban: Portál) az 
önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, ahol 
elektronikus űrlappal támogatott ügyek intézhetők. 

A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy 
és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít elektronikusan elérhető 
szolgáltatások igénybe vételére. 

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók 
azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az 
ügyfeleknek a felületen ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott 
településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta 
ügyintézési lehetőségeket. A felületen ki kell választani az eljárás módját, az adott űrlapot 
(ágazat, ügytípus) és a kitöltést, ellenőrzést, mellékletek csatolását követően továbbítani kell a 
Polgármesteri Hivatal részére. 

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox stb.) és 
internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás 
telepítését nem igényli. 

 

Nagyhalász, 2018.01.01. 
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