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Az E-ügyintézési törvény szerinti e-ügyintézést 
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Az elektronikus ügyintézés folyamata

Hivatali
kapu

az ügyfél
rendelkezése szerint
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ő
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        esetében 
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Az elektronikus ügyintézés folyamata

Regisztráció
és rendelkezés

Ügyintézés

Regisztráció
az e-ügyintézési
szolgáltatásokra
(ügyfélkapus, 
telefonos és 
e-személyis 
azonosítás)

Rendelkezés
az ügyintézés -
azonosítás és

kapcsolattartás -
módjáról

(Rendelkezési
Nyilvántartás) 

Ügyintézési
Felület felkeresése
(Személyre Szabható 

Ügyintézési Felület
vagy a Hivatal

honlapja

Azonosítás
(Központi Azonosítási
És Jogosultságkezelő

Ügynök)

Ügyválasztás
(ügyintézési felület)

Űrlapkitöltés
(iFORM/EKEIDR/ÁNYK 

és e-papír)

Mellékletcsatolás 
és hitelesítés
(saját e-aláírás 

vagy Azonosításra
Visszavezetett

Dokumentum-hitelesítés)

Fizetés
(feltüntetett

bankszámlaszámra
történő utalás/VPOS

/EFER)

Űrlap és melléklet
beküldés

(iFORM/ÁNYK/EKEIDR 
vagy SZÜF)

Kézbesítés és értesítés

Visszaigazolások és 
válaszküldemények 

fogadása
         (Értesítési Tárhely)



  

Elektronikus szolgáltatások

• Rendelkezések kezelése

Rendelkezési Nyilvántartás (RNY): rendelkezes.kekkh.gov.hu  

• Tájékozódás és ügyindítás 

Személyre Szabható Ügyintézési Felület (SZÜF): szuf.magyarorszag.hu

• Űrlapok benyújtása

Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-Papír): epapir.gov.hu

• Elektronikus aláírás létrehozása

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (KEAASZ): eszemelyi.hu

Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH): niszavdh.gov.hu

• Elektronikus aláírás ellenőrzése

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (KEAASZ): eszemelyi.hu

Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás (KEAESZ) keaesz.gov.hu

• Üzenetek küldése és fogadása

Értesítési tárhely (Ügyfélkapu/Cégkapu): tarhely.gov.hu

https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/
https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal
https://epapir.gov.hu/
https://eszemelyi.hu/
https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=2549AAD752429B78708F0116FB6BDF75.route2
https://eszemelyi.hu/
https://keaesz.gov.hu/keaesz/validate.html
https://tarhely.gov.hu/levelezes/login


  

Rendelkezési Nyilvántartás

E-ügyintézési törvény – az ügyfél rendelkezési joga

22. § (1) Az ügyfél a Kormány rendeletében kijelölt szervnél ügyintézési rendelkezése 

keretében az alábbi tárgykörökben tehet jognyilatkozatokat:

a) elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása

b) elektronikus azonosítási mód megválasztása

c) kapcsolattartási mód megválasztása, ideértve az ügyfél olyan tartalmú nyilatkozatait 

is, amely alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél által megjelölt 

informatikai rendszer útján küldött üzenetet köteles az ügyfél nyilatkozatának tekinteni,

d) elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény,

e) képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.

(2) Az ügyfél az elektronikus ügyintézési rendelkezésében

d) egy, több, vagy valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szervnek címzett 

meghatalmazást adhat jogszabályban meghatározott más jogalany részére arra, 

hogy meghatározott ügyekben vagy valamennyi ügyben az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt a képviseletét ellássa.



  

Rendelkezési Nyilvántartás



  

Személyre Szabható Ügyintézési Felület



  

Személyre Szabható Ügyintézési Felület



  

Általános célú elektronikus kérelem űrlap
 (e-Papír)



  

Általános célú elektronikus kérelem űrlap 
(e-Papír)



  

Általános célú elektronikus kérelem űrlap 
(e-Papír)



  

Általános célú elektronikus kérelem űrlap 
(e-Papír)



  

Általános célú elektronikus kérelem űrlap 
(e-Papír)



  

Elektronikus aláírás AVDH segítségével



  

Elektronikus aláírás AVDH segítségével



  

Elektronikus aláírás ellenőrzése

keaesz.gov.hu



  

Elektronikus aláírás ellenőrzése



  

Elektronikus aláírás ellenőrzése



  

Üzenetek küldése és fogadása az értesítési tárhely segítségével 
(Ügyfélkapu/Cégkapu)



  

Üzenetek küldése és fogadása az értesítési tárhely segítségével 
(Ügyfélkapu/Cégkapu)



  

Meghatalmazás

a gazdálkodó szervezet nevében 
eljáró személy (cégkapu 
használatára jogosult) cégkapus 
belépéssel azonosítja magát és 
egyben képviseleti jogosultságát

a Rendelkezési Nyilvántartásban

adott eljárási szabályoknak megfelelően 
hagyományos úton

elektronikusan létrehozott 
dokumentum

papír alapú meghatalmazásról 
készített hiteles elektronikus 
másolat

Meghatalmazás tehető

a képviselőnek küldött 
küldemény tényleges címzettje 
a cégkapu

Kérelem benyújtásakor 

a kézbesítés címe a 
meghatalmazott személyes 
tárhelye vagy cégkapuja

a gazdálkodó szervezet 
nevében eljáró személy 
önmagát azonosítja és 
egyben igazolja 
képviseleti jogosultságát



  

Másolatkészítés 

                       Másolatkészítés papír alapú dokumentumról 

Papír alapú iratról az irat előállítója vagy jogutódja az irat digitalizálásával, a digitalizált irat 
záradékolásával elektronikusan hitelesített iratot készíthet.

A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírását és szöveges utalást arra, hogy az elektronikus kiadmány az alapul szolgáló 
papír alapú irattal megegyezik. 

Az így előállított elektronikus kiadmány bizonyító ereje az alapul szolgáló papír alapú irattal 
megegyezik.

Másolatkészítés elektronikus dokumentumról 

A hiteles elektronikus iratról a kiállító vagy jogutódja az elektronikus irat kinyomtatásával és 
záradékolásával hiteles papír alapú kiadmányt állíthat elő. 

A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és 
szöveges utalást arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített 
irattal megegyezik. 

Az így előállított papír alapú kiadmány bizonyító ereje az alapul szolgáló elektronikus irattal 
megegyezik. 



  

Elektronikus fizetés

A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál 

nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét - ha jogszabály másként 

nem rendelkezik -

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy

b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával 

egyidejűleg

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,

bb) bankkártyával vagy

bc) házipénztárba készpénzzel, vagy

c) az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 

kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével kell megfizetni 

az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba 

fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak naponta fizeti 

meg az említett számla javára.

[Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 73. § (2)]

Baranya Megyei Kormányhivatal  
               számlaszámok

http://www.kormanyhivatal.hu/download/d/30/34000/E-fizet%C3%A9s.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/d/30/34000/E-fizet%C3%A9s.pdf


  

Az elektronikus kézbesítés szabályai

Joghatás kiváltására
alkalmas irat Joghatás kiváltására 

NEM alkalmas irat

CSAK 
Cégkapun* 

keresztül

(határozat, végzés, értesítés, 
idézés, megkeresés)

Email, sms, telefax, 
elektronikus 
azonosítási 

szolgáltatás nélkül 
használt telefon és 

postai út is 
lehetséges

*egyéni vállalkozó esetében 
ügyfélkapu



  

Az elektronikus ügyintézési kötelezettség 
elmulasztásának jogi következményei

nem rendelkezik cégkapus* elérhetőséggel   
*egyéni vállalkozó esetében ügyfélkapus    

a Kormányhivatal az eljárást elektronikus 
kapcsolattartás nélkül is lefolytatja és egyidejűleg 
kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel 
szembeni, törvényben meghatározott 
törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági 
ellenőrzés lefolytatását

nem elektronikusan tesz nyilatkozatot általános eljárásjogi következmény, hogy az 
előírásoknak meg nem felelő nyilatkozat 
hatálytalan, azt úgy kell tekinteni, mintha be 
sem nyújtották volna

elektronikus ügyintézésből kizárt 
ügyben elektronikusan tesz nyilatkozatot

a hatóság a kérelmet visszautasíthatja – ha a 
kérelmező kérelmét 5 napon belül az előírt 
formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 
eljárást teljes eljárásban folytatja (a kérelmet az 
eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, 
de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást 
követő naptól kell számítani)
(Ákr. 46. § (2))



  

Tájékoztatók

A Kormányhivatal honlapján elérhető tájékoztatók

hivatali kapu elérhetőségek

számlaszámok

a kormányhivatalok és a járási hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevél      
elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatás

üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

adatvédelmi tájékoztató

elektronikus tanúsítványok nyilvános adatai

másolatkészítési jogkörrel rendelkező kormánytisztviselők nyilvántartása

www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/elektronikus-ugyintezes
http://www.kormanyhivatal.hu/download/d/30/34000/E-fizet%C3%A9s.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/elektronikus-ugyintezes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/elektronikus-ugyintezes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/elektronikus-ugyintezes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hasznos-linkek-kozerdeku-temak/adatvedelmi-tajekoztatok
http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/c4/15000/Baranya%20KH%20%C3%A9rv%C3%A9nyes%20tan%C3%BAs%C3%ADtv%C3%A1nyok.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/a2/15000/BAMKH_Hiteles%20m%C3%A1solat%20k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20feljogos%C3%ADtottak%20k%C3%B6re_20190211.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya


  

Elektronikus együttműködés

Kormányhivatal 
Elektronikus ügyintézést biztosító szervek

 Automatikus   
információátadás

 Egyszerű 
információátadás

Információátadás az 
együttműködést biztosító szerv 

részéről emberi beavatkozást nem 
igénylő módon

Minden, ami nem minősül 
automatikus információátadásnak



  

Elektronikus együttműködés
Hatása               egyre rövidülő eljárási határidők
                                 egyszerűbb, költségkímélőbb eljárás

Nyilatkozatok Információ

szakhatóságok
kormányhivatal
közművek
közjegyzők
NAV
Az együttműködő szerv, ha 
tudomása van arról, hogy az előtte 
lévő ügy elintézéséhez vagy 
feladata ellátásához másik 
együttműködő szerv általa 
beszerezhető nyilatkozata 
szükséges, ezen együttműködő 
szervet elektronikus úton hívja fel 
nyilatkozattételre.
Az együttműködő szerv 
nyilatkozatát 8 napon belül 
elektronikus úton adja meg
(Eüsztv. 71. §)

Az elsődleges és másodlagos 
információforrásból rendelkezésre 
álló információt az együttműködő 
szerv az erre irányuló 
elektronikus úton előterjesztett 
információátadás iránti 
megkeresés beérkezésétől 
számított 3 napon belül 
elektronikusan továbbítja, vagy 
ha az információ továbbításának 
jogszabályi feltételei nem állnak 
fenn, azt megtagadja, és erről a 
kezdeményező együttműködő 
szervet az indokok 
megjelölésével tájékoztatja.
(Eüsztv. 62. §)

Földhivatal
Nyugdíjfolyósító
NAV



  

Köszönöm 
a figyelmet!

Dr. Erszény Alíz
osztályvezető

e-mail:
hatosag@baranya.gov.hu 

telefon:
+36 (72) 795-823

www.bamkh.hu
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