
Tisztelt Kollégák! 

 

2018. január 1-től évtől az Önkormányzati Adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) előtt 

intézhető adóügyek (pl.: ideértve egyaránt a helyi adóval, gépjárműadóval, eljárási illetékkel 

kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó, számára teljes egészében, a teljes eljárási 

folyamatban elektronikus úton intézhetővé váltak. 

 

A törvényben meghatározott esetekben 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. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal 

elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek 

elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani. 

  

Az Eüsztv. 9. § (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus 

ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró valamennyi szerv,  szervezet, valamint az 

ügyfél jogi képviselője. 

  

Tájékoztatom Önöket, hogy a természetes személy ügyfelek részére az Eüsztv. nem teszi 

kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is. 

  
Felhívom a szíves figyelmüket, hogy: 

 

• a gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles 

bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési 

nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. 

• 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 Központi Azonosítási Ügynök 

KAÜ) szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően. 

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő 

alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a 

szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel. 

 Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is 

legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, 

amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel, űrlap 

nyomtatvánnyal támogatni. 

Az e-Papír szolgáltatás a KAÜ-n keresztül vehető igénybe, elérhetősége: 

https://epapir.gov.hu/ 

Az adóhatóság számos az adózást érintő ügytípusban az ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATALI PORTÁL-on https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap közzétett elektronikus 

űrlapok útján, valamint egyéb esetekben e-Papír szolgáltatás igénybevételével biztosítja 

az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára. Igénybe vehető még az ÁNYK-n 

keresztül benyújtható iparűzési bevallás is. 
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