
Elektronikus ügyintézés 

 

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

évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a következő – az ügyek elektronikus 

intézéséhez szükséges vagy azt segítő, a Kormány által rendeletben meghatározott 

tartalmú – tájékoztatást nyújtja az ügyfelek számára: 

 

 Az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett 

szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési 

tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. 

 

 Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzatok elektronikus 

ügyintézésre kötelezett szervek. 

 

 Az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító 

szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy esetében kötelesek biztosítani az 

elektronikus ügyintézés lehetőségét. 

 

 Az E-ügyintézési tv. 3. § (1) bekezdése szerint Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, 

hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben meghatározott 

módon - elektronikusan intézze. 

 

 Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél jogosult az elektronikus 

ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit 

elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.  

A (2) bekezdés alapján nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények 

esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél 

személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását 

kötelezővé teszi. 

 

 

Az elektronikus ügyintézés lehetősége  

Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az E-

ügyintézési tv. 15. § (1) bekezdése értelmében az erre irányuló nyilatkozatukat, és 

hivatalos elérhetőségüket a rendelkezési nyilvántartásban rögzíthetik.  (A Rendelkezési 

Nyilvántartás elérhetősége: https://rendelkezes.gov.hu ) (Az RNY a személyek ügyintézésre 

vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. Itt 

elsősorban azonosítási, kapcsolattartási és képviseletre vonatkozó rendelkezések tehetők 

meg.) 

Az E-ügyintézési tv. 16. § (2) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az 

ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt 

kapcsolattartási módot alkalmazza. 

 

Kötelező elektronikus ügyintézés  
Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés aa), illetve b) pontja értelmében, ha nemzetközi 

szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem 

rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti 

ügy tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi 

képviselője. 

https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/


 

 

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

nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában létrejöttét követő 8 napon belül köteles 

bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos 

elérhetőségét.  

 

A 14. § (3) bekezdés alapján e kötelezettségének a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó 

nyilvántartásba történő bejelentéssel is eleget tehet.  

A 14. § (2) bekezdés alapján a hivatalos elérhetőség megváltozását a változás bekövetkezését 

megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével köteles bejelenti a rendelkezési 

nyilvántartásba.  

 

A 14. § (8) bekezdése alapján, ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem 

rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás 

nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem 

teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó 

szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy 

hatósági ellenőrzés lefolytatását. 

 

 

Az elektronikus ügyitézés feltétele természetes személyeknél az ügyfélkapus, cégek esetében 

pedig a cégkapus regisztráció!  

Bővebben: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ illetve a https://cegkapu.gov.hu 

 

Az ügyindításhoz be kell lépni az Önkormányzati Hivatali Portál felületre (https://ohp-

20.asp.lgov.hu/nyitolap), majd ki kell választani a megfelelő önkormányzatot. 

  

Elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével ügyet indíthat a kiválasztott településnél. 

  

Jelenleg a következő témakörökben érhetőek el űrlapok: 

· Adóügy 

· Általános vagy egyéb igazgatási ügyek 

· Anyakönyvi ügyek 

· Hagyaték 

· Ipar-kereskedelem 

· Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek 

  

Az űrlapok feltöltése ill. aktualizálása folyamatos. 

  

Amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát 

az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be (https://epapir.gov.hu). Az e-Papír általános 

célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni 

beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére. 
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