
Tisztelt Adózó! 

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

(továbbiakban: E-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től valamennyi közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező 

szerv – így a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal is – a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában 

köteles biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat a törvényi előírások alapján az ASP-vel (önkormányzati feladatok végzését segítő és 

szabályozó informatikai rendszert). lefedett ügytípusok (adó, ipar-ker, hagyaték stb.) esetében az ASP rendszeren keresztül 

tesz eleget az elektronikus ügyintézést biztosítás kötelezettségének. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az 

ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhetnek el. 

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01.-et követően papír alapon nem áll 

módunkban ügyindító dokumentumot befogadni. 

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintésére kötelezett  

 a gazdálkodó szervezet. – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező 

alapítványt és egyesületet és a EVNY-ben(egyéni vállalkozó nyilvántartása) nem szereplő, személyi jövedelemadó-

törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja vagy 2018. december 31-ig a 

törvényes képviselőjének KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu, a továbbiakban: KÜNY tárhely) útján 

 EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot a hivatallal. 

Az Önkormányzati Hivatali Portál, amelyet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 

(gazdálkodó szervezetek valamint az ügyfél jogi képviselője), továbbá az e lehetőséggel élni 

kívánó magánszemélyek  az https://ohp.asp.lgov.hu  webcímen érhetnek el. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így 

rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (a regisztrációról bővebb információ a 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio címen érhető el). 

Fontos, hogy 

  a gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles 

bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: 

rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. 

Ennek feltétele a – 2018. január 1-től kötelező – cégkapu regisztráció 

(https://cegkapu.gov.hu ) 

 természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az 

ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) 

szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése 

céljából. 

(A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve 

meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a 

https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el, azonosítást követően) 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon településünk nevének kiválasztása után megtalálhatják 

az ügyek elektronikus intézését biztosító nyomtatványokat (űrlapokat). 

Az Önkormányzati Hivatali Portál magánszemélyek részére is elérhető! 

 

 

 

A Hivatali portál használatához alábbi leírással nyújtunk segítséget: 

 

 

 

https://ohp.asp.lgov.hu/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio
https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/


 

Jelentkezzen be ügyfélkapujával, majd válassza ki az önkormányzatot: 

 

Van lehetőség a kiválasztott önkormányzat jelölésére (kedvenc vagy alapértelmezett): 

 

Válasszon a Portál szolgáltatások közül: 

 

Ügykövetés: Kérhet tájékoztatást a kiválasztott településnél folyamatban levő, elektronikusan 

indított ügyének ügyintézési állapotáról. 

Adóegyenleg lekérdezés: Lekérdezheti az adott településhez tartozó adóhatóságnál fennálló 

helyi adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy 

jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult 

eljárni.(meghatalmazás, képviseleti jogosultság az Önkormányzatnál le van adva) 

Ügyindítás: Ügyet indíthat a kiválasztott településnél elektronikus űrlap kitöltésével és 

beküldésével: 

1. Válassza ki az ügytípust, amelyet intézni szeretne 

2. Válassza ki az Eljárás módja mezőben, hogy Saját nevében vagy 

Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot  

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


3. Válassza ki az ügytípust, töltse ki az iFORM űrlapot, majd ellenőrzést követően 

nyújtsa be 

Van lehetőség az elektronikus űrlapkitöltés során korábban mentett űrlapok 

megnyitására  

Sikeres feladást követően: A sikeres feladásról Feladási igazolást kap személyes 

Ügyfélkapujának Értesítési tárhelyére. A feladást követően figyelje tárhelyét, mert az 

önkormányzat válaszát oda fogja elküldeni. 

Az értesítési tárhely azonosítást követően elérhető: 

https://tarhely.gov.hu/levelezes/uzenetek/beerkezett  

A tárhely a beérkező dokumentumokat, igazolásokat, nyugtákat 30 napig tárolja. Azokat a 

dokumentumokat, amelyeket hosszabb ideig szeretne megőrizni, átmozgathatja a Tartóstárba. 

Elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az önkormányzat az e-

Papír szolgáltatás segítségével biztosítja az elektronikus, hitelesített levelezést, 

ügyindítást. 

 

Az állampolgárok az Ügyfélkapuval történő azonosítást követően állíthatják össze 

küldeményüket, szabad szöveges mezőben megírhatják, hogy milyen okból fordulnak az 

önkormányzathoz. 

Bejelentkezés után a megjelenő űrlapon adja meg/lenyíló menüből válassza ki a 

témacsoportot, ügytípust, címzettet (az önkormányzatot), levél tárgyát, a levél szövegét. A 

kérelemhez mellékleteket csatolhatnak. Az e-Papír szolgáltatás elérhetősége: 

https://epapir.gov.hu 

 Tovább az Önkormányzati Hivatali Portálra 

Az adóhatósághoz elektronikusan benyújtandó alábbi ügyeket tudja az OHP portálról 

indítani: 

adatbejelentés telekadóról 

bejelentkezés, változásbejelentés (iparűzési adó) 

iparűzési adó bevallás 2014 

iparűzési adó bevallás 2015 

iparűzési adó bevallás 2016 

iparűzési adó bevallás 2017 

iparűzési adó bevallás 2018 

iparűzési adó bevallás 2019 

https://tarhely.gov.hu/levelezes/uzenetek/beerkezett
https://epapir.gov.hu/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://epapir.gov.hu/


iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás 

iparűzési bevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről 

meghatalmazás önkormányzati adóügyekben 

adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem 

bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról 

bevallás előállított magánfőzött párlat után 

általános adóigazolás kérelem 

túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem 

adatbejelentés gépjárműadóról 

talajterhelési díj 

Tájékoztatjuk továbbá önöket, hogy az Eüsztv. 14. § (8) bekezdése alapján „ha az önkormányzati adóhatóság észleli, hogy 

az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet cégkapuval, vagy – az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni 

vállalkozó esetén – ügyfélkapu tárhellyel nem rendelkezik, akkor ezt a tényt köteles a cégbíróság, illetve az egyéni 

vállalkozók nyilvántartását vezető hatóságnak bejelenteni. 


