
Tájékoztató az elektronikus ügyintézéshez 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. §. 1.aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek számára 

2018.01.01.-től kötelező az elektronikus ügyintézés. 

Az önkormányzati hivatali portál és az e-papír szolgáltatások igénybevételéhez ügyfélkapu/cégkapu 

regisztráció szükséges. 

Ahhoz, hogy az ügyfél használni tudja az Ügyfélkaput, létre kell hoznia személyes ügyfélkapus 

azonosítóját. Ezt bármely természetes személy megteheti. A személyes ügyfélkapus azonosító 

létrehozása egy regisztrációs eljárás, amelyet az ügyfél kezdeményezhet a regisztrációs szervnél 

(bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában) vagy elektronikusan, 2016. 

január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában az 

https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen. 

A Cégkapu regisztráció egy online eljárás, melynek előfeltétele, hogy maga a cégképviselő, saját 

nevében eljárva végezze el a regisztrációt, ehhez Ügyfélkapuval kell rendelkeznie. A regisztrációt a 

https://cegkapu.gov.hu/ weboldalon kezdeményezhetik, Ügyfélkapus azonosítást követően. 

Bővebb információ a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio illetve a 

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html honlapokon elérhetőek. 

Az Eüsz tv. 9.§ (5) bekezdése értelmében; ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az 

elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e 

követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan. 

 

Elektronikus önkormányzati ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

 

Az önkormányzati hivatali portálhoz használati útmutató: 

http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok/elektronikus-ugyintezes 

 

Amennyiben először jár az önkormányzati hivatali portálon, az önkormányzat kiválasztása után 

megjelenik a portál regisztrációs űrlap, amelyet ki kell tölteni. 

 

„Ügyindítás” 

 

Az önkormányzati hivatali portálon az egyes államigazgatási hatósági ügyekhez kapcsolódó rögzített 

tartalmú elektronikus űrlapok érhetőek el. A nyomtatványok ágazat (pl. adóügy, ipar- kereskedelem) és 

ügytípus bontásban találhatóak meg a honlapon. 
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Amennyiben az ügyfél a nyomtatvány megnyitása előtt ügyfélkapus (cégkapus) azonosítójával belépett, 

a nyomtatvány automatikusan kitölti az ügyfél adatait, így arra már nem kell időt fordítani. Az 

ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. 

A nyomtatvány kitöltését követően beküldés előtt az ügyfél az „Ellenőrzések futtatása” gombra kattintva 

ellenőrizheti, hogy a nyomtatvány tartalmaz-e hibát. A „Beküldés” gombra kattintva küldhető be a 

nyomtatvány a hivatalhoz. 

A „Letöltések” gombra kattintva lementhető a nyomtatvány. A beküldésről egy beküldési azonosító 

keletkezik. 

A portálon lehetőség van „Ügykövetés”-re és az „Adóegyenleg lekérdezés”-re is. 

 

A hivatali portálon keresztül intézhető ügyek száma folyamatosan növekszik, a többi ügyet E-

papíron keresztül intézhetik: https://epapir.gov.hu 

 

Az E- papír felületen keresztül szabadon megfogalmazott bármilyen tartalmú beadvány nyújtható be a 

hatósághoz. Ügyfélkapus/ cégkapus bejelentkezést követően kiválaszthatjuk a témacsoportot 

(önkormányzati igazgatás) és/vagy ügytípust (adóügyek / kereskedelmi ügyek) és/vagy címzettet 

(Zsombó Nagyközség Önkormányzata). Ez követően elektronikusan kötetlen formában fogalmazhatjuk 

meg beadványunkat. Az irat beküldéséről a rendszer visszaigazolást küld. 

 

Mindkét felületen lehetőség van a beadványokhoz bármilyen dokumentumot csatolni. 

Amennyiben valaki mást bízunk meg, hogy ügyünkben eljárjon (például egy könyvelő irodát), fontos, 

hogy meghatalmazást adjuk a helyettünk eljáró személynek. Nincs ez másként az elektronikus 

ügyintézés esetén sem, fontos, hogy eljárása előtt meghatalmazást adjuk a meghatalmazottnak.  

Meghatalmazás minta található a http://www.zsombo.hu/onkormanyzat/letoltheto-

nyomtatvanyok/altalanos-adonyomtatvanyok alatt. 
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