
TÁJÉKOZTATÁS  

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSÉRŐL 

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

törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és  hivatala elektronikus 

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

Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.  

Az Eüsztv.  9. §. (1) bekezdés  a) és b) pontja alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint 

az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.  

Az Eüsz.tv. 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 

1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az Eüsztv-ben meghatározottak szerint 

biztosítani.  

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az Eüsztv. nem teszi kötelezővé az 

ügyek elektronikus intézését, azonban a lehetőség számukra is biztosított.  

Szentistván nagyközség Önkormányzata elektronikus ügyintézés biztosítására vonatkozó  kötelezettségének 

a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz 

eleget.  

Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portál internetes 

oldalán érhetnek el az alábbi linken  

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

vagy CTRL + kattintás  az alábbi  hivatkozásra: 

Tovább az Önkormányzati Hivatali Portálra 

Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás. A KAÜ 

az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat biztosítja: 

- Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu) 

- Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA) 

- Elektronikus személyazonosító igazolvány (eSzemélyi). 

Nem természetes személy nevében történő ügyintézés esetén az eljáró személynek KAÜ-azonosítással kell 

bejelentkeznie. A KAÜ-s azonosításról szóló tájékoztatást a KAÜ portálján és a szolgáltató oldalán 

tekintheti meg. 

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01-jét követően papír alapon 

nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni! 

Az illetékköteles eljárások indítása esetén az elektronikus eljárás kezdeményezését követően az eljárási 

illeték Szentistván nagyközség Önkormányzatának 55100100-13135683 számú számlájára fizethető 

meg.  

Kérjük, befizetéskor ügyeljenek arra, hogy az átutalás közlemény rovatában az intézendő ügytípust 

feltüntessék. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az utalást saját névre vagy cégnévre szóló bankszámláról 

végezzék.                                                                                                                                                                              

                                                                                                          Derekas Sándor sk.  

                                                                                                                       jegyző 
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