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1. Bevezető 

Az alábbiakban igyekszünk röviden bemutatni a 2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés miatt 
várható változásokat. 

A 2. pont a jogvégzett közönség számára a jogszabályi háttér legfontosabb elemeit mutatja be. 

A lényeg azonban a 3. pontban van, tekintsék ezt egyfajta vezetői összefoglalónak vagy a felhasználás 
legfontosabb feltételeit összegyűjtő kézikönyvnek is. 

A 2. pontban nem cél a szabályozás teljességének bemutatása, csak a legfontosabb hivatkozásokat 
adjuk meg, hogy aki érdeklődik a jogi háttér iránt, annak legyen egy kiindulópontja. Láthatóan azonban 
ez így is sem egy rövid rész. Sajnos jelen esetben a jogi központú megközelítés nem a legfontosabb: a 
fogalmi rendszer nehezen áttekinthető, és a gyakorlat várhatóan jelentősen eltér majd a jogszabály 
szövegétől. 

Sajnos a gyakorlatban egyelőre számos elem nem ismert, az folyamatosan bővülni fog, változik és 
remélhetőleg pontosodik, ezzel együtt folyamatosan világossá válik majd, hogy az elméleti rész mely 
rendelkezései bírnak valódi fontossággal. 
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Tekintettel arra, hogy már kevesebb, mint két hónap van január 1-jéig, muszáj volt a most 
rendelkezésre álló információkat is közzétenni. 

2. A fogalmi keretek és a jogszabály 
2.1. Az ügy, elektronikus ügyintézés, ügyintézést biztosító szerv és ügyfél fogalma 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény ("Eüsztv.") kötelező elektronikus ügyintézést ír elő a jogi képviselők és a gazdálkodó 
szervezetek (valamint az állam, költségvetési szervek és valamennyi hatóság) számára. 

Azt, hogy pontosan hol és mikor lesz egy jogi képviselő köteles az elektronikus ügyintézésre, elég 
bonyolult szabályok rögzítik, ezért nézzük meg előbb, hogy mit jelent az elektronikus ügyintézés 
értelmében vett ügy, és kik kötelesek elektronikus ügyintézést biztosítani - ez alapján határozhatjuk 
meg, hogy a jogi képviselők mikor és hol kötelesek elektronikusan ügyet intézni. 

E törvény elektronikus ügyintézési értelemben "ügy" alatt érti mindazt, ami egy tételesen felsorolt tág 
alanyi kör bármilyen "feladat- és hatáskörébe tartozik", valamint azon szolgáltatások nyújtását is, amit 
jogszabály alapján kell biztosítani. (Eüsztv. 2. § (1) bekezdés.) 

Az említett tág alanyi körbe, azaz az elektronikus ügyintézést biztosító szervek körébe tartoznak a 
közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező szervek mindegyike, valamint azon közfeladatot ellátó 
vagy közszolgáltatást nyújtó más jogalanyok, akiket e-ügyintézésre jogszabály kötelez. (lásd 1. § 17. 
pont.) Aki közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkezik, az minden "feladat- és hatáskörébe" tartozó 
ügyben köteles e-ügyintézésre, és nem csak a hatósági jogkörben. 

(Az elektronikus ügyintézési kötelezettség csak az "ügyek" ügyfelekkel való intézésére vonatkozik - a 
hatóságok és más ügyintézési szervek egymással való kapcsolattartásában az ún. együttműködési 
kötelezettségek írják elő az elektronikus kapcsolattartást, lásd az Eüsztv. harmadik részét.) 

2.2. A jogi képviselő köteles elektronikus ügyintézésre 

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése szerint a jogi képviselő (valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó 
szervezet, költségvetési szerv, köztestület stb.) valamennyi "ügyben" elektronikus ügyintézésre 
köteles. E körben gazdálkodó szervezetnek minősül az egyéni vállalkozók is, de nem minősül 
gazdálkodó szervezetnek az egyéni ügyvéd (hiszen csak adózási és társadalombiztosítási szabályok 
körében tekintendő egyéni vállalkozónak, és nem általánosságban). Ebből következően az egyéni 
ügyvéd saját ügyében nem köteles elektronikus ügyintézésre. Természetesen ha jogi képviselőként jár 
el, ügyfelét képviselve, akkor ugyanúgy köteles az elektronikus ügyintézésre, mint egy ügyvédi iroda. 

Mivel a kamarai jogtanácsos is jogi képviselőként jár el, e minőségében ő is ügyintézésre köteles, 
függetlenül attól, hogy nem e minőségében eljárva magánszemély és nem a munkáltatója, nem 
gazdálkodó szervezet. 

2.3. Az elektronikus ügyintézési kötelezettség jogszabályi tartalma 

Mit jelent ez az "elektronikus ügyintézési kötelezettség" a jogszabály szerint? 

(1) Az eljárásban a nyilatkozatát csak elektronikus úton teheti meg (Eüsztv. 13. § (1)). 
(2) Köteles egy hivatalos elektronikus elérhetőséget az ún. rendelkezési nyilvántartásban közzétenni 
(Eüsztv. 14. § (1)) 

Az alábbiakban ezek jogi tartalmát részletesebben is kifejtjük. 

2.3.1. Az elektronikus nyilatkozattétel feltételei 

https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/
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Az "elektronikus nyilatkozattétel módját" illetően a jogszabály kifejezetten a következő két módot 
nevesíti:  

a) a valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szerv tekintetében egységesnek szánt, személyre 
szabott ügyintézési felületet (SZÜF) és  

b) az ügyintézést biztosító szerv által biztosított (és tájékoztatójában megjelölt) egyéb nyilatkozattételi 
módot (Eüsztv. 10. § a)). 

A személyre szabott ügyintézési felület célja azt biztosítani, hogy az ügyintézési szerv képességeitől és 
eszközeitől függetlenül mindenki egy egységes felületen, egységes arculat mögött intézhessen ügyet. 
Valójában ez nem nyilatkozattételi mód, hanem egy arculati és fejlesztési irány, aminek részét képezi 
két „űrlaptechnológia” is, amivel nyilatkozatot lehet tenni: a) egy általános célú kéreleműrlap (ePapír) 
és b) egy intelligens űrlapkezelési keretrendszer (kitöltő, szerkesztő és menedzsment), az iForm. Lásd 
részletesebben az „ePapír használatáról” és az „iForm űrlapkitöltő alkalmazás használata” fejezeteket, 
valamint a „Személyre szabott ügyintézési felület (SZÜF) használata” című fejezetet. 

A SZÜF koncepcióján túl a jogszabályok nagyon sokfajta módon lehetővé teszi az elektronikus 
nyilatkozattételt (Eüsztv. 16-17. §). Jogszabály az elektronikus nyilatkozattétel módját nem is 
határozza meg, inkább csak erre vonatkozóan kereteket találhatunk.  

Elviekben elektronikusan lehet nyilatkozatot tenni telefon vagy bármilyen hangszolgáltatás 
("hangkapcsolat") útján is, sőt, akár online felületeken, "interaktív alkalmazás" útján is (Eüsztv. 13. § 
(2), 16. § (3), 17. § (4), Eüszvhr. 4. §, Eüszvhr. 7. § (2))  

Az elektronikus nyilatkozattétel módját illetően a szóba jöhető megoldások körét két tényező szűkíti 
érdemben: egyrészről (a) az ügyintézést biztosító szerv milyen típusú elérhetősége(ke)t biztosít 
(Eüsztv. 16. § (1)), másrészről, hogy (b) az ügyfél milyenfajta elérhetőségi címeket jelölhet meg 
egyáltalán a rendelkezési nyilvántartásban hivatalos elektronikus elérhetőségeként (azaz a 
rendelkezési nyilvántartás üzemeltetője milyen menüt kínál fel neki erre.) 

Persze jogszabály kötelezővé tehet meghatározott elektronikus kapcsolattartási módot, és 
meghatározott űrlap használatát  is (Eüsztv. 17. § (5), Eüszvhr. 20. § (1)) Ehhez kapcsolódó korlátozás, 
hogy maga az ügyintézést biztosító szerv mondhatja meg, hogy az Eüszvhr. 1. melléklete szerinti 
"minimum listán" túl milyen fájlformátumokat fogad el, ha az ügyfelek különféle csatolmányokat 
küldhetnek neki (Eüsztv. 17-19. § és 1. melléklet). Lásd erről részletesebben az erről szóló 
„Csatolmánytípusok: mit küldjünk, mit kaphatunk” fejezetet. 

Az elektronikus ügyintézés során írásbeli nyilatkozat megtétele szükséges, ezt minden olyan 
nyilatkozat teljesíti, ahol az elektronikus nyilatkozattevőt azonosították, és biztosították, hogy az 
azonosított személy által jóváhagyott nyilatkozat azonos a keletkező ("kézbesített") nyilatkozattal. 
(Eüsztv. 17. § (1)-(2)). Ugyanígy az azonosítás lehetséges módját illetően szintén nagy az elméleti 
szabadság (Eüsztv. 18. § (2)). Az érdemi korlátokat a gyakorlat fogja meghatározni, nem a jogszabály, 
így például azáltal, hogy bizonyos szolgáltatásokat az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 
kötelesek igénybe venni és így az ezek nyújtotta azonosítási szolgáltatásokat elérhetővé tenni az 
ügyfeleknek (lásd Eüsztv. 25. § (3) b)-d)), még gyakrabban azáltal, hogy piaci szolgáltatások híján csak 
egyetlen, az államilag nyújtott szolgáltatás érhető el. 

Az elektronikus nyilatkozatok szempontjából lényeges utolsó szempont - a jogászi szem számára 
furcsa módon újrafogalmazott - "hitelesség" és "dokumentumhitelesítés" elektronikus ügyintézési 
fogalma, amelyet csak a végrehajtási rendelet (Eüszvhr. 12-16. §) tartalmaz. A "hitelesség" és a 
"hiteles" fogalom a magyar jogban hagyományosan önmagában nem definiált, így tág 
jelentéstartalommal bír, ezt a sajátosságot az Eüszvhr. is megőrzi. A fő cél a hagyományos értelemben 
vett fogalom elektronikus környezetben való értelmezhetővé tétele volt. Ez az ügyintéző szerv 
viszonylatában hagyományosan is használt jelentés volt ("hiteles kiadmány" elektronikus jelentése, 
lásd még Eüsztv. 25. § (3) g)), de az Eüszvhr. ezt kiterjesztette az ügyfél vonatkozásában is, a nyilatkozat 
egy szinonimájaként (Eüszvhr. 12. § (2) és 14. § (1)). 
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A "hiteles" hagyományos jelentéséhez hasonlóan az elektronikus hitelesség fogalma lefedi a 
papíralapú és elektronikus ügyintézés közötti átmenetek biztosítását is (hiteles másolat, mind a 
papíralapú iratról elektronikussá alakítás, mind fordított irány esetén, valamint az elektronikusan 
eltérő formátumok és űrlapok közötti átalakítás terén is, lásd Eüszvhr. 55-57. §, 121-127. §, 20. § és 22. 
§). 

Mivel az Eüsztv. 25. § (3) bekezdés g) pontja az ügyintézést biztosító szervek számára előírja, hogy 
elektronikusan "hitelesített iratot" kell előállítaniuk, így közvetlen gyakorlati jelentősége van annak is, 
hogy az Eüszvhr. 12. § mit nevesít kifejezetten hitelesített iratként (dokumentumként), mivel az 
ügyintézést biztosító szerveknek minden kiadmányozandó iratot e feltételeknek megfelelően kell 
kiállítaniuk. A pontos módozatokat az Eüszvhr. 12. § (1) bekezdése írja elő, jelentős átfedéssel a 
perrendtartás szerinti teljes bizonyítóerejű okirat fogalmával (lásd 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) 
f)-h), 1952. évi III. törvény 196. § (1) f)-g)). A hiteles dokumentum fogalma elméletileg a teljes 
bizonyítóerejű okirat fogalomnál tágabb fogalom, bár ennek inkább csak elméleti a jelentősége 
(iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezett irat és zárt informatikai rendszerben felhasználás). 

2.3.2. A hivatalos elektronikus elérhetőség szabályai 
A "hivatalos elektronikus elérhetőség" kapcsán a részletesebb szabályok a következőek. 

A kötelezettnek biztosítania kell azt is, hogy számára elektronikusan lehessen üzeneteket kézbesíteni, 
mégpedig a jogszabályban meghatározott speciális feltételeket teljesítő módon. Ennek két eleme van: 
egyrészről az elérhetőségnek biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek kell lennie (Eüsztv. 14. § (1) 
a)), azaz a kézbesítést biztosító szerv egyfajta elektronikus tértivevényt ad a kézbesítés körülményeiről 
(Eüsztv. 1. § 11, 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, a továbbiakban: "Eüszvhr." 73-77. §), másrészről 
ezt az elektronikus elérhetőséget az illető "hivatalos elektronikus elérhetőségeként" közzétette az 
ilyen nyilvántartások rögzítésére szolgáló rendelkezési nyilvántartásban (Eüsztv. 14. § (1)) 

Új ügyvédi irodák e kötelezettségüknek a kamarai nyilvántartásba vételüket követő 8 napon belül kell, 
hogy eleget tegyenek. Ez a biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím a szabályozás szerint egy-egy 
tárhely típus: magánszemélyek esetén az ügyfélkapu tárhelye (új neve a jogszabályban: KÜNY-
regisztrációhoz kapcsolódó tárhely, azaz Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz 
kapcsolódó tárhely, Eüszvhr. 88. § (1), nem jogszabályi, de emberbarát új neve: személyes tárhely), 
gazdálkodó szervezet esetén a cégkapu. Mindkettőre igaz, hogy elviekben más ilyen kézbesítési 
szolgáltatási címet is lehetne használni (lásd Eüszvhr. 89. §). Az olyan szervek, akik maguk is 
elektronikus ügyintézést kell biztosítsanak ügyfeleik számára, a saját ügyükben is a hivatali kaput (új 
neve: hivatali tárhely) fogják használni (pl. amikor a kamara építési engedélykérelmére kap választ, a 
hivatali kapuját használja erre is, nem fog saját cégkaput nyitni, lásd Eüszvhr. 85. § (6) és (7).) 

Aki ilyen hivatalos elérhetőséget közzétesz a rendelkezési nyilvántartásban, az oda kézbesített iratok 
jogi értelemben is kézbesítettnek minősülnek (Eüsztv. 14. § (4)), akár megtagadja az átvételt (ha 
egyáltalán van értelme ilyen funkciót kialakítani), akár egyszerűen nem veszi át az iratot ("a címzett 
kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját 
követő ötödik munkanapon", Eüsztv. 14. § (4)) 

Az Eüsztv. előrelátóan persze azt is rögzíti, hogy mi a következménye annak, ha valaki nem tesz eleget 
a fenti kötelezettségeinek, egyrészről a nem elektronikus nyilatkozat esetén egy általánosan 
megfogalmazott eljárásjogi következményként, másrészről a hivatalos elérhetőségre való elektronikus 
kézbesítés meghiúsulása esetén. 

Ha valaki nem "elektronikus nyilatkozatot" tesz, ennek eljárásjogi következménye is van: a 
követelménynek meg nem felelő nyilatkozata hatálytalan lesz (Eüsztv. 9. § (5)). Mielőtt pánikba esünk, 
rögtön nézzük is meg a kivételt: mégsem lesz hatálytalan, ha az ügyintézést biztosító szerv az Eüsztv. 
szerinti kötelezettségének bármi okból nem tesz eleget (Eüsztv. 9. § (4)) vagy az ügy elektronikus 
intézéséhez szükséges vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatás vagy elektronikus űrlap nem érhető el. A 
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jogkövetkezmények ágazati törvénytől függetlenek, bár a perrendtartás kapcsán már tapasztalhattuk, 
hogy az ágazati törvény néha eltérően rendelkezik. 

Ha pedig valaki "elfelejt" hivatalos elektronikus elérhetőséget megadni a rendelkezési 
nyilvántartásban, akkor ugyan megúszhatja az elektronikus ügyintézést, de az ezt észlelő hatóság 
"kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi 
felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását" (Eüsztv. 14. § (8)). 

Fontos, hogy a cégnyilvántartásban rögzített, a 2006. évi V. törvény 25. § (1) bekezdés e) pontja szerint 
közzétett email cím mint elektronikus elérhetőség (lásd bejegyzési kérelem 45/1. rovat, "cég 
elektronikus kézbesítési címe") NEM azonos az Eüsztv. szerinti hivatalos elektronikus elérhetőséggel 
(59/1. rovat), az arra küldött irat esetén kézbesítési vélelem nem állhat be! A hivatalos elektronikus 
elérhetőség a 2006. évi V. törvény 24. § (1) bekezdés n) pontja szerint lesz majd rögzítve a 
cégnyilvántartásban, de ilyen elérhetőséget egyelőre még nem lehet közzétenni, és ezért ez utóbbira 
vonatkozó bejelentések cégjegyzékbe vételét eddig a cégbíróságok elutasították. 

2.3.3. Az elektronikus ügyintézési kötelezettség kezdete 
Mikortól kell e kötelezettségeket alkalmazni? Ha ágazati törvény eltérően nem rendelkezik (pl. Be.), 
akkor a jogi képviselő és a gazdálkodó szervezet is január 1-jétől már minden ügyintézési cselekményt 
elektronikus köteles teljesíteni. Tehát eltérő rendelkezés hiányában e kötelezettség nem csak az 
újonnan induló ügyekre vonatkozik, hanem minden újabb beküldeni kívánt beadványra és fogadandó 
kiadmányra, minden ügyintézési műveletre, érkezésre. 

Rendkívüli jelentőséggel bíró általános garanciális szabály a papíralapú áttérés szabálya: az 
elektronikus rendszerrel adódó bármilyen akadály fennállta esetén a hatóságok haladéktalanul 
áttérnek papíralapra és az üzemszünet tényét rögzítik. Bár Eüsztv.-ben 24 órás üzemszünet van 
papíralapú áttérésre, folyamatban lévő módosítások alapján már 2 órás is lehetővé teszi majd az 
átállást, de a büntetőeljárásban például célszerű lehet akár 15 perces szünet esetén is áttérni 
papíralapra. 

3. "Várható valóság" a jelenlegi információk alapján 
3.1. Áttekintés 

Minden ügyintézést biztosító szerv köteles egy elektronikus tájékoztatót közzétenni a honlapján az 
elektronikus ügyintézés módjáról, annak kezdeményezéséről. Reméljük, hogy ezt majd mindenki 
teljesíti is, bár az eddigi e-ügyintézési tapasztalatok e téren nem voltak túl meggyőzőek. Még ha 
mindenki eleget is tesz e kötelezettségének, ezeket az információkat nem feltétlenül triviális 
megtalálni, ezért az alábbiakban röviden írunk a főbb irányokról. Elsőként a legfontosabb 
szolgáltatásokról írunk, utána pedig az egyes eljárástípusok vagy szervek felől próbáljuk megközelíteni 
a problémákat. A részletes technikai útmutatókat jellemzően csak behivatkozzuk, azokat nem 
ismételjük meg itt teljes terjedelemben. 

Legfontosabb üzenetként a következőket emelnénk ki: 

a) nézzék minden nap a cégkapujukat, hogy mi érkezett rá üzenetként; 

b) ismerjék meg, hogy mely szervnek milyen módon adhatnak be elektronikus iratot, és ha egy szervnek 
be lehet adni beadványt ÁNYK nyomtatványokkal, iForm típusú űrlappal vagy más webes űrlapon vagy 
ePapírral is be lehet adni ugyanazon ügyben beadványt, adjanak be elsősorban ÁNYK-val vagy 
iFormmal vagy a szerv által közzétett egyedi webes űrlapos módon, és az ePapírt csak akkor használják, 
ha más megoldás nincsen (Eüszvhr. 68. §). 

3.2. A legfontosabb szolgáltatások 
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Az alábbiakban megemlítjük a legfontosabb szolgáltatások elérhetőségét és a használatával 
kapcsolatos, nem triviális kérdéseket, valamint az eddig tapasztalt főbb problémákat. 

3.2.1. Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) 

 
Ez mindig valamely más szolgáltatás részeként, annak használatának előfeltételeként jelenik meg, 
általában nem a hivatalos címéről indítjuk, hanem egy általunk meghívott fő szolgáltatás (pl. 
rendelkezési nyilvántartás, e-Kormányablak stb.) hívja meg abból a célból, hogy azonosítson minket a 
meghívó szolgáltatás számára. Elméletileg biztosítja az ügyfélkapus azonosítás használatát, az ún. 
részleges telefonos kódos azonosítást, valamint az újfajta személyi igazolványra épülő elektronikus 
azonosítást is. Azonban az olyan szolgáltatásoknál, ahol kézbesíteni is kell a szolgáltatáshoz valamit az 
igénybevevőnek, ott gyakran csak az ügyfélkapus azonosítás érhető el (pl. ePapír), mert csak ahhoz az 
azonosítási módhoz van még csak egyelőre tárhely is, ahova lehet kézbesíteni. 

A KAÜ-t meghívó fő szolgáltatás dönti el, hogy milyen azonosítási módokat kínál fel az ügyfélnek, az 
ügyfélkapu tipikusan minden esetben használható azonosítási módként. 

3.2.2. Rendelkezési nyilvántartás használata 

 
Címe: https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/. A használatával kapcsolatos legfőbb információkat szintén 
ezen az oldalon ismerhetjük meg. 

https://kau.gov.hu/informacio/kau
https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/
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Belépés után először a KAÜ-vel kell azonosítani magunkat, majd különféle ügyintézési rendelkezéseket 
tehetünk (alaprendelkezés, azonosítási rendelkezés, időszaki értesítés rendelkezés és a 
meghatalmazások). 

Egyelőre csak a magánszemélyekre vonatkozó rendelkezések érhetőek el, a nagyon fontos ún. "nem 
természetes személy" rendelkezések még nem, és még a természetes személyekre vonatkozó 
rendelkezések között sem találhatjuk meg a hivatalos elektronikus elérhetőség (biztonságos 
kézbesítési szolgáltatási cím) megadásának lehetőségét sem, ahogyan az egyéni vállalkozói, egyéni 
ügyvédi, jogtanácsosi minőség esetén megadható hivatalos elektronikus elérhetőségek megadását 
sem. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezek az új funkciók majd a meglévő rendelkezéstípusok melyike alá 
fognak tartozni és hol lesznek elérhetőek, a felhasználói kézikönyv jelen útmutató írása idején is 
készülőben van, azt december hónapban teszi közzé a NISZ. 

Az alaprendelkezés keretében magánszemélyként megtilthatjuk az elektronikus ügyintézés minden 
formáját vagy annak csak meghatározott típusát (internetes vagy telefonos) - ez persze jogi képviselői 
vagy gazdálkodói szervezeti kötelezettségeinket nem érinti majd. Ugyanitt adhatjuk meg a 
magánszemély elektronikus elérhetőségét, de e körben a biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím még 
nem érhető el, tehát az alábbi ábrán látható módok egyike sem teljesíti még az Eüsztv. 14. § szerinti 
hivatalos elektronikus elérhetőség megadásának módját. 

 
Az azonosítási rendelkezés esetén a szóba jöhető azonosítási típusok közül kizárhatnánk azt a 
módszert, amiben nem bízunk vagy egyszerűen nem szeretnénk használni. Azonban jelenleg ez nem 
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túl életképes még, hiszen az egyetlen mindenhol működő ügyfélkapus azonosítást nem célszerű 
kizárni...  

A meghatalmazások körében ügytípusonként (ún. ügykategóriánként) adhatunk meg meghatalmazást, 
ami azon múlik, hogy az ügyintézést biztosító szerv milyen ügykategóriákat határozott meg előre. A 
meghatalmazások lehetséges terjedelme hatóságonként eltérő, bizonyos szerveknél egészen részletes 
ügyfajtákig lemenően meghatározható(pl. személyi igazolvány cseréjére adunk meghatalmazást, de 
pótlásra nem). Ebben a kérdésben az adott hatóság egyéni, a NISZ-hez történő csatlakozásakor hozott 
döntése meghatározó. Amennyiben a hatóság nem is jelenít meg ilyen kategóriát, akkor nem fogunk 
tudni semmilyen meghatalmazást tenni az RNY útján. Ugyanígy ha a hatóság csak olyan kategóriára 
határozott csak meg meghatalmazási ügykategóriát, ami az intézni kívánt ügyünktől eltérő, akkor 
szintén nem fogunk tudni meghatalmazást az RNY útján tenni. 

Az RNY nem biztosít lehetőséget büntetőügyben előre tett meghatalmazás adására, mivel azt csak 
akkor lehet tenni, amikor az egyedileg meghatározott ügy már folyamatban van (van ügyszám). Ezen 
túlmenően a meghatalmazást a Be. szerint az ügyvédnek is el kell fogadnia, mielőtt hatályosul. Ez 
utóbbit jelenleg még nem látjuk, hogy a felületen hogyan lehet majd megtenni. Számítsunk ezért arra, 
hogy az RNY indulásakor ilyen meghatalmazást még nem tudunk kapni. 

A kiválasztott ügytípus után a meghatalmazott négy természetes személyazonosítóját kell megadnunk. 
Ezt követően a célszemélynek is ugyanezen felületen el is kell fogadnia a meghatalmazást. Az elérhető 
meghatalmazási típusok köre egyelőre szűkös. Elviekben azonban minden ügyintézést biztosító 
szervnek le kellene tudnia kérdeznie a nyilvántartás tartalmát (Eüsztv. 25. § (3) a)) 

 
Láthatjuk, hogy a rendelkezési nyilvántartás az egész magyar elektronikus ügyintézési infrastruktúra 
központi eleme, hiszen az ügyintézést biztosító szervnek innen kell lekérdezni a hivatalos elektronikus 
elérhetőségeket, ahova kézbesíteni akar. Így például  természetes személy alperes esetén a bíróságnak 
a személyazonosító adatok alapján kellene tudnia megtalálnia a címzendő biztonságos kézbesítési 
szolgáltatási címet. Ez pedig elég nehézkes, hiszen a felperes az esetek nagy részében nem tudja pl. az 
alperes születési helyét és idejét vagy anyja nevét. Ilyen esetben a bíróságnak más nyilvántartásokból 
(pl. lakcím alapján) kellene megpróbálnia ezeket az adatokat kiszednie, kérdés, hogy ezt milyen sikerrel 
tudja majd megtenni és hogyan automatizálható mindez a gyakorlatban. Nem természetes személy 
esetén a rendelkezési nyilvántartást a szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásban foglalt 
"hivatalos elektronikus elérhetőség" adatok (pl. cégbejegyzési kérelem 59/1. rovata, vagy ügyvédi 
nyilvántartás ilyen rovata), az adószám alapján kell majd megtalálnia a hatóságoknak. 
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3.2.3. ÁNYK használata, beküldendő iratok AVDH-zása 
Láthatjuk, hogy az ÁNYK-t továbbra is kell használnunk, legalábbis a bíróságok és a közjegyzők felé (a 
közjegyzők esetén természetesen csak az eFMH-n kívüli ügyekben). 

Az ÁNYK új, 2.79. változatával már cégkapuval is be lehetne küldeni, bár ez egyelőre számos gépen 
hibásnak tűnik, így pont a cégkapus beküldés nem működik, reméljük a 2.80 verzióval javítva lesz. 

A cégkapu használatához előbb a Szerviz/Beállítások menüpont „Működés” fülén belül kell 
engedélyezni a „Kapcsolat a cég/hivatali kapuval menüpontot. Ettől függetlenül a beadványunkat 
továbbra is beküldhetjük az ÁNYK-val elkészített KR állományokat a böngészőnk útján. 

A 8. pontban foglalt mezők (igazolványszám, lajstromszám) kitöltése továbbra is opcionális. A 8.2. 
lajstromszám mezőben megadható a KASZ azonosító, de nem kötelező. A 8.3. pontban új mező került 
rögzítésre, amelyben az adószám megadására van lehetőség. A 2. pontban lévő értéktől függően - 
"Ügyvédi Iroda", "Egyéni ügyvéd", "Egyéb jogi képviselő" - a mező kitöltése kötelező. 

A 8.4. pontban új mező került rögzítésre, amelyben a cégkapu cím megadására van lehetőség. A mező 
kitöltése akkor kötelező, ha az 1. pont mellett található "Hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi 
képviselő" checkbox kitöltött. [Új Pp. 170. § (1) bekezdés c) pontjaFontos, hogy az ügyvédek nagyon 
nagy része az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítést, azaz AVDH-t kezdett használni a 
nyomtatványok aláírására ÉS a csatolmányok aláírására is, mivel ez az ÁNYK-ban a legegyszerűbb 
módja a hitelesítésnek. 

ÁNYK-ban sikertelen az AVDH-zás "AVDH hiba!" hibaüzenet annál merül föl, akinek több ügyfélkapuja 
van. Ez esetben az egyetlen megoldás, hogy külső aláírással hitelesítünk az ÁNYK-ban. 

Az AVDH-val kapcsolatosan azonban továbbra is tapasztalhatunk az elfogadó szervek részéről 
ellenállást. Utánajártunk, hogy ennek mi az oka, és sajnos nem véletlen, hogy a mai napig 
találkozhatunk ügyvéd részéről az AVDH-t elutasító bíróval. Ennek ugyanis az az oka, hogy az AVDH 
esetén az iratot fogadó fél csak annyit lát, hogy az AVDH-t használó személynek mi a személyi 
igazolvány szerinti viselt neve és mi az email címe. 

Az AVDH esetén tehát sajnos a fogadó fél nem tud meggyőződni arról, hogy valóban az hitelesítette-e 
az iratot, aki magát annak vallja az iratban. Sem a közjegyző, sem a bíróság, de pl. egy felszámolói 
levelet fogadó bank sem tudja ellenőrizni azt, hogy az XY email címmel AVDH-zó "Kovács János" az 
valóban az a Kovács János-e, akinek feltünteti magát vagy csak névrokona, és éppen most visszaélést 
kíván elkövetni. Ráadásul, ha valaki perkaput használ a beküldésre, akkor az iratra hagyatkozni kívánó 
személynek tényleg semmi más támpontja nincsen, mint az iratban foglalt tartalom és a viselt név. 

Az ügyvédi mivoltunkat ezért a legegyszerűbb úgy igazolnunk, ha legalább a csatolmányokat ÜGYVÉDI 
elektronikus aláírással látjuk el, akár ES3-ban, dossier-ben, ASIC-ban, ASICE-ben vagy e-aláírt PDF-ben! 
Így nem kell még a bonyolult e-aláírásos nyomtatvány hitelesítést sem használnunk, de mégis mindenki 
látni fogja, hogy az aláírás egy ügyvédtől érkezett, hiszen a tanúsítványunkból erről meg tudnak 
győződni. 

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a csatolmányokat, így az ügyvédi meghatalmazásokat mindig 
ügyvédi minősített elektronikus aláírással lássuk el, és ne hagyatkozzunk az AVDH-zásra! 

AVDH-t egyébként nem csak ÁNYK nyomtatványkitöltő útján használhatunk, hanem pl. az IKR 
rendszerben (lásd (lásd https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ és a iForm űrlapkitöltő alkalmazás 
használata részt) vagy az ePapír rendszerben is. 

Az ügyvédi ellenjegyzés ügyvédi törvény szerinti szabályai továbbra is csak elektronikus aláírást 
fogadnak el, az AVDH elektronikus ellenjegyzésre nem alkalmas (2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (3)). 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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A 2.80-as ÁNYK változat már tartalmazza a cégkapus beküldési lehetőséget, amelyet előbb a 
Szerviz/Beállítások menüpontban kell engedélyezni. Akinek két ügyfélkapuja van, az ÁNYK-beli AVDH-
s aláírás jelenleg nem működik. 

3.2.4. Cégkapu használata (hiteles elektronikus postafiók) 
A cégkapu regisztrációs célra már december 28-ától elérhető, beküldeni cégkapuval 2018. január 2-án 
még nem volt lehetőség, remélhetőleg ez a hiányosság január első hetére orvosolásra kerül. 

A cégkapus levelezési felület úgy néz ki, mint a 2017. október 28-tól elérhető új, egységes postafiók 
felület, az ún. Hiteles Elektronikus Postafiók, lásd https://tarhely.gov.hu/levelezes/. 

A hiteles elektronikus postafiók használatával kapcsolatos részletes útmutató és videó itt érhető el: 
http://ekozig.mo.hu/node/215, http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/SZÜF_Állampolgár.pdf 

A legfontosabb könnyítés, hogy nem kell többé külön perkapu jelszóval bajlódnunk. Ez azonban azt is 
jelenti, ha valakinek több ügyfélkapuja van, egyetlen jelszóval elérhető az összes ügyfélkapu tartalma, 
mind küldésre, mind fogadásra! Továbbá, ha az ügyvéd hozzáférést adott harmadik személynek (pl. a 
könyvelőjének, asszisztensnek) az ügyfélkapujához úgy, hogy megadta az ügyfélkapu felhasználónevét 
és jelszavát, akkor minden ilyen hozzáféréssel rendelkező személy hozzá fog férni mindazon tárhely 
(postafiók) tartalmához, amihez az ügyvédnek hozzáférése van, beleértve a külön ügyfélkapukat, 
cégkapukat és hivatali kapukat is! Tehát ami eddig igaz volt, most már kétszeresen is indokolt: ne adjuk 
meg harmadik személynek a saját ügyfélkapu felhasználónevünket és jelszavunkat! Ha korábban 
esetleg a könyvelőnkkel ilyen adatot megosztottunk, azonnal módosítsuk a jelszót, ellenkező 
esetben olyan ügyvédi titokhoz fér hozzá, amelyhez nem jogosult! 

A jogszabályi feltételekből is látható, hogy a cégkapu működése a perkapuéhoz lesz hasonló, de nem 
teljesen azonos a kettő. A legfontosabb kivétel: perkapunál tetszés szerint adhattunk meg "hosszú 
nevet". Így a fogadó hatóság hiába olvashatta a feladó nevénél, hogy "XY Zrt." vagy "X Ügyvédi Iroda", 
ezt az adatot nem fogadhatta el hitelesként, az azonosságról külön meg kellett győződnie. Pl. az e-
aláírás tanúsítványban szereplő tanúsítvány alany és szervezet neve alapján, vagy - ami a gyakorlatban 
sok bíró számára érthetően nehézséget okozott - az AVDH-val hitelesített irat esetén az igazolásban 
szereplő természetes személy viselt neve és email címe alapján. Ezzel ellentétben cégkapu 
megnyitásának feltétele, hogy a regisztráció (a megnyitás) során is meg kell adni az ahhoz szükséges 
adatokat, hogy egy szerv (a NISZ Zrt.) ellenőrizhesse, a regisztrációt olyan személy kezdeményezte-e, 
aki erre jogosult. Így a regisztrációt a cégjegyzésre jogosult személy(ek) vagy az általuk erre 
meghatalmazott személy kezdeményezhetik csak. Ha a NISZ a regisztrációt kezdeményező személyt 
erre jogosultként elfogadja, akkor ez a regisztráló személy rögzítheti, hogy ki lesz jogosult az adott 
szervezet nevében a cégkapuval kapcsolatos nyilatkozatokat tenni. Ő lesz a "cégkapu-megbízott", és ő 
lesz jogosult a cégkaput használni jogosult további személyeket (ügyintézőket) is rögzíteni. (Kérdés 
még, hogy a már regisztrált cégkapu névváltozása esetén a „hosszú  név” módosítását követően lesz-e 
ellenőrzési kör.) 

Szintén a perkapuhoz képest újdonság, hogy a küldő szervek nem csak cégkaput, hanem cégkapun 
belül konkrét ügyintézőt is megcímezhetnek majd. Idézve a cégkapu műszaki specifikációjából: „a 
feladó azért jelölte meg természetes személy a címzett ügyintézők között, mert neki(k) szánta a 
dokumentumot, kvázi egy saját kézbe történő kézbesítést kért.” Tehát a feladó hatóság dönthet úgy, 
hogy nem a cég valamennyi iratát fogadó központi postacímre küld iratot, hanem „s.k.” az 
ügyintézőnek. (Bár a cégkapu demó videójában láthatunk „szerepkör” megjelöléseket is, egyelőre erről 
nincsen információ, hogy ez valóban megvalósítható lenne vagy mi célt szolgál.) 

Lehetőség lesz gépi cégkapu megnyitására is, ami nagyobb szervezetek esetén indokolt (hasonlóan a 
már ismert gépi perkapuhoz is). Ilyen esetben egy automatizálható felületen (és nem böngészőn) a 
cégkapuval rendelkező szervezet automatikusan letöltheti és feltöltheti a küldeményeket. Ilyenkor a 
gépi cégkapuval rendelkező szervezetnek kell megvalósítania a házon belüli szétosztást és a feltöltési 
jogosultságok ellenőrzését, valamint az egyes belső műveletek nyomon követését is. Ehhez a gépi 

http://ekozig.mo.hu/node/215
http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/SZÜF_Állampolgár.pdf
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perkapus csatlakozáshoz hasonlóan külön csatlakozási kérdőívet kell a NISZ-nek eljuttatni, és egy fix IP 
címet kell használni a beküldésre és fogadásra. A házon belüli szétosztást gépi cégkapu esetén teljesen 
házon belül kell megoldani: így ha egy hatóság egy ügyintéző nevére kézbesítene iratot, a cégkapuval 
rendelkező szervezet ettől még az iratot házon belül annak teszi elérhetővé, aki akarja, és az 
automatizált beküldésben megjelenített ügyintéző is tetszés szerint választható (akit a hatóság is a 
válaszban megjelölhet). A dolog szépséghibája, hogy ügyintéző egyelőre csak természetes személy 
lehet ilyen esetben is, és nem lehet valódi szerepkör megjelöléseket alkalmazni feladóként (pl. 
„személyügyi osztály”). 

Ha a cégkapu belépéskor "szerver oldali hiba" hibaüzenetet kapunk, és beérkezett üzenetek nem 
jelennek meg, akkor olyan cégkapu ügykezelőt regisztráltak, akinek nem volt ügyfélkapuja. Ilyen 
esetben a hibás cégkapu ügykezelő sem jelenik meg a cégkapunál. Mivel kézzel nem törölhető a nem 
látható ügyintéző, írni kell az ekozig@1818.hu -nak, hogy töröljék a cégkapu ügykezelőket. 

Ha valaki több cégkapunál van ügykezelőként megjelölve, akkor nem fog tudni ePapírt cégkapu útján 
feladni. 

Cégkapuval is csak majd ".kr" kiterjesztésű állományokat lehet feladni, ahogyan a perkapunál és 
ügyfélkapunál. Ez utóbbi állományok olyanok természetűek, hogy csak akkor lehet egy-egy címzettnek 
megküldeni az állományt, ha a címzett közzétett már legalább egy nyomtatványt, és akkor is csak a 
közzétett típusú nyomtatványt lehet neki megküldeni.  

 
A cégkapu megnyitása és annak működtetése (az adatok 300 MB-ig való tartós tárban való tárolása) 
ingyenes (de az ennél nagyobb méretű küldemények beérkezését is jogszabály garantálja, csak azt nem 
lehet a tartós tárban tárolni, azaz egy letöltés után törlődik). Egy gazdálkodó szervezet csak egyetlen 
cégkapuval rendelkezhet. A cégkapu címe az adószám első nyolc számjegye, majd #cegkapu rövidítés 
lesz (azaz a cím pl. "12345678#cegkapu" lesz). 

A korábban használt perkapukat 2018. január 1-jétől már csak a korábbi iratok fogadására 
használhatjuk, februártól pedig a bíróságok már nem is kézbesíthetnek a perkapukra. 

Ezért legkésőbb január 31-ig célszerű beadni egy új beadványt a cégkapuról az illetékes bíróságnak, 
hogy ide kézbesítsenek január 31. után. 

(Polgári peres esetén ez a P23-as, civil szervezeti nyilvántartás esetén a PK-32-es nyomtatvány lesz). 
Anélkül is megtalálhatja a bíróság az ügyvédet, de nem biztos, hogy sikerül – ez esetben a bíróság papír 
alapon lesz kénytelen kézbesíteni.  

mailto:ekozig@1818.hu
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Ha a bíróság valamilyen okból nem tud elektronikusan kézbesíteni az ügyvédnek, az első ilyen iratot 
papír alapon fogja megküldeni. Ezt próbáljuk mi magunk is elkerülni, nehogy kamarai bejelentés vagy 
rendbírság keletkezzen belőle, hiszen a törvény szerint kötelesek vagyunk hivatalos elektronikus 
elérhetőséget biztosítani. 

Az egyéni vállalkozó cégkapu regisztrációja kizárt az Eüszvhr. 88/A. § alapján (hiába gazdálkodó 
szervezetek), és egyéni ügyvéd vagy szabadalmi ügyvivő annak ellenére nyithat cégkaput, hogy az 
egyébként ilyet csak a gazdálkodó szervezetek használhatnak, és az egyéni ügyvéd mint fentebb is 
írtuk, nem gazdálkodó szervezet, mert nem egyéni vállalkozó. Ezt az Eüszvhr. 91. § kifejezett 
rendelkezése teszi lehetővé. Ennek ellenére elég gyakran előfordult, hogy egyéni ügyvédeknél a 
regisztrációt egy-egy ügyintézői tévedés miatt elutasítottak. Ilyen esetben javasoljuk a regisztrációs 
kérelmet újból benyújtani. 

Az egyéni ügyvéd és egy 2017. decemberi módosítás óta elméletileg (!) a kamarai jogtanácsos is 
választhat a személyes tárhelyének valamint cégkapujának hivatalos elérhetőségként való használata 
között. A kamarai jogtanácsos ezen túlmenően válaszhatja a munkáltatója cégkapuját is 
kommunikációra (őt is cégkapu megbízottként vagy cégkapu ügyintézőként regisztrálhatják). A kamarai 
jogtanácsos valójában egyelőre önálló cégkapu elérhetőségre nem képes, ilyet nem tud regisztrálni 
még, mivel nincsen adószámuk, tehát minden kamarai jogtanácsos egyelőre csak a munkáltatója 
cégkapuján tud regisztrálni! 

A jelenleg elérhető felületterven a személyes tárhelyet hivatalos elérhetőségként úgy lehet majd 
kiválasztani, hogy egyszerűen kipipálják azt a jelölést, hogy „hivatalos tárhelyként használja-e”. De ez 
csak terv, még nem látjuk a pontos működését! 

A cégkapu az érintett "cég" (ebben az esetben az egyéni ügyvéd vagy ügyvédi iroda) adószámában 
szereplő első 8 számjegy lesz. 

Ha megváltozik az ügyvédi iroda neve, egyelőre csak annyit lehet tenni, hogy töröljük a cégkapu 
regisztrációt, majd újat nyújtunk be. A létrehozás ideje alatt persze nem fognak tudni a cégkapura 
kézbesíteni. 

A cégkapu regisztrációjának előnye, hogy a regisztrációs űrlap kitöltése során bejelölhetjük, hogy a 
megnyitást követően kérjük automatikusan a cégkapu adatunk rendelkezési nyilvántartásbeli 
rögzítését is, ahol automatikusan hivatalos elektronikus elérhetőségünk lesz így a cégkapu. Ilyen 
nyilatkozat hiányában ezt külön is meg kell jelölnünk a rendelkezés nyilvántartásban (már amint 
elérhetővé válik ott az ilyen hivatalos elektronikus elérhetőség megjelölése!) 

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének 11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzata az 
okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről 2.1.2. pontja szerint egyéni ügyvédek számára 
is kötelező a cégkapu regisztráció és a cégkapu használata. 

A hivatali kapuval is rendelkező szervek, pl. más hatóság előtt ügyfélként eljáró, egyébként hatóságnak 
is minősülő köztestületek (máshol megjelent téves tájékoztatástól eltérően) az Eüszvhr. 85. § (7) 
bekezdése alapján saját ügyükben is a hivatali kapujukat kellene, hogy használják, és nem 
használhatnak hivatalos elérhetőségként cégkaput ("Ahol e rendelet a dokumentum megküldését az 
ügyfél hivatalos elérhetőségére írja elő, ott hivatali tárhellyel rendelkező ügyfél esetén a hivatalos 
elérhetőség alatt hivatali tárhelyet kell érteni", hiába minősülnek egyébként a perrendtartás szerint 
gazdálkodó szervezetnek.)  

A cégkapu regisztráció folyamatáról a  
http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_alkalmazas_felhasznaloi_leiras.pdf 
oldalon vagy itt ("cégkapu regisztrációja") olvashat részletesebben, ezeket nem ismételnénk meg. 

Néhány, a regisztrációval kapcsolatosan tapasztalt tipikus további problémára felhívnánk a figyelmet: 

http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_alkalmazas_felhasznaloi_leiras.pdf
http://www.homoki.net/images/Hivatalos-elrhetsg-s-cgkapu-gyvdek-s-gyvdi-irodk-szmra.pdf
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A) A külföldi cégjegyzésre jogosultak esetén is a cégkapu regisztrációhoz létező ügyfélkapu 
hozzáférésre van szükség vagy meghatalmazást kell adniuk ügyfélkapuval már rendelkező személy 
részére a cégkapu regisztrációhoz. Külföldiek számára az ügyfélkapu megnyitása igazából csak 
Magyarországon lesz problámamentes. Elméletileg bármely konzulátuson is lehetne ügyfélkaput 
nyitni, de az eddigi visszajelzések alapján a külföldi konzulátusok arra hivatkozva megtagadták az 
ügyfélkapu nyitását, hogy ők a szükséges feltételekkel nem rendelkeznek ("tudják, hogy a jogszabály 
alapján náluk is lehet regisztrálni, és azt is tudják, hogy a magyarországi hatóságok is erről tájékoztatják 
az ügyfeleket, azonban náluk sem a regisztrációhoz szükséges hardware, sem a software nem áll 
rendelkezésre"), és tájékoztatásuk szerint e hiányosság a 2017. év végéig sem fog megoldódni. 

Hangsúlyozzuk: a cégkapujuk tartalmát minél gyakrabban ellenőrizzék, mert bármilyen ide küldött 
irat a hatóság felé kézbesítési vélelemmel fog járni! 

Nem szolgálhat sajnos kimentési okként az, hogy nem kapott az illető emailes értesítést arról, hogy 
új küldemény érkezett a cégkapuba! 

B) Az ügyvédi cégkapu regisztráció során a következő tipikus problémák merültek fel: 
a. A kamarai igazolásban szereplő ügyvédi név és a kérelmező (személyi igazolvány szerint) viselt 

nevének eltérése: A területi kamarák eddig jellemzően csak az ügyvédi nevet tartották minden 
esetben nyilván, de az ügyvédi név a területi egyediség miatt nem feltétlenül azonos a viselt 
névvel, vagy időközben a viselt név megváltozhatott, amit az ügyvéd nem biztos, hogy 
bejelentett a kamarának.   

b. Egyéni ügyvéd által nyitni kívánt cégkapu: A fent már említettek szerint ez ügyintézői hiba, 
amikor az Eüszvhr. 91. § ellenére sem akarnak egyéni ügyvédnek cégkaput nyitni az egyéni 
vállalkozókra egyébként irányadó tiltás miatt. A visszajelzések során az ismételt beadás (és 
esetleg egy megjegyzés csatolása, amiben hivatkoznak az Eüszvhr. 91. §-ra) eddig minden 
esetben segített. 

c. Szünetelő ügyvéd:  Néhány esetben a NISZ ügyintézője a kamarai honlapon ellenőrizte, hogy az 
illető kérelmező ügyvéd-e. Azonban a kamarai keresőben csak az aktív ügyvédek szerepelnek, 
noha a szünetelő ügyvédek is kötelesek hivatalos elektronikus elérhetőséget megadni. 

3.2.5. Személyre szabott ügyintézési felület (SZÜF) használata 
A SZÜF már nyomokban elérhető, lásd a http://ekozig.mo.hu/ugyintezes felületet, vagy annak 
leginkább funkcionális alkalmazását, a hiteles elektronikus postafiókot, vagy a bemutató felületet. 
Remélhetőleg minél hamarabb, minél több ügyintézést biztosító szerv ezen keresztül elérhetővé teszi 
ügyfelei számára a szolgáltatásait, ügyintézési felületeit. 

 
A SZÜF tehát egyrészről jelent olyan központi szolgáltatásokat, amelyek egy egységes arculat mögött, 
egységes felületen, egységes azonosítási módszert követően érhetőek el az ügyfeleknek. Ilyen a hiteles 
elektronikus postafiók, az ügyintézési naptár, a folyamatban lévő ügyek listája, a „kedvenc” ügytípusok 
beállítása, az ePapír szolgáltatás elérése, az iForm-féle űrlapot kínáló szolgáltatások elérésre vagy az 

http://ekozig.mo.hu/ugyintezes
https://tarhely.gov.hu/levelezes/
http://ekozig.mo.hu/bemutato/index.html
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egyes hatóságok által közzétett ügyleírások (ügyintézési módok) böngészése, keresése. Mindezeket az 
egységes baloldali menüszerkezeten keresztül is el lehet érni. 

A SZÜF azonban jelent egy elvárást is az egyes hatóságok felé is: az elektronikus ügyintézési 
weboldalakon a SZÜF által meghatározott arculati követelményeknek meg kellene felelniük, és minden 
folyamatlépés során elérhetővé kellene tenniük az előzőekben említett baloldali menüszerkezetet, 
amivel az ügyfél közvetlenül visszatérhet a SZÜF portálra vagy elérhet más szolgáltatásokat is. 

 

 

3.2.6. ePapír használatáról 
Az ePapír egy rövidített név, hivatalos neve "általános célú elektronikus kéreleműrlap". Ez lehetővé 
teszi, hogy a szolgáltatáshoz csatlakozó, gépi hivatali kapuval rendelkező hatóságok bármelyikének 
küldhessen bárki egy "szabad szöveges" beadványt és csatolmányt. Ez jogilag akkor használható, ha 
nincsen kötelezően alkalmazandó űrlap típus, amit használni kell, technikailag pedig akkor, ha az illető 
hatóság már csatlakozott ehhez a felülethez. A szolgáltatást már most is ki lehet próbálni a 
https://epapir.gov.hu/ címen, ügyfélkapus azonosítást követően, a felhasználásáról részletes 
útmutatót itt találhatunk:  
http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/ePap%C3%ADr_Felhaszn%C3%A1l%C3%B3i%20k%C3%A9zik
%C3%B6nyv_v1.pdf 

Az ePapír ügyvédi kamarai ügyintézés során való használatáról részletesebben a 3.4.16. Ügyvédi 
kamarai ügyintézés pontban olvashatnak. Itt is fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy figyeljünk oda az 
ePapír használata során, hogy ha először címzettet jelölünk ki, majd utáni témacsoportot, akkor a már 
kiválasztott címzett vagy ügytípus törlődik! Tehát a célszerű használat: a) először címzettet jelölünk ki, 
majd ezután választunk b) ügytípust (és nem témacsoportot!) Kamarai ügyintézés esetén először a 
témacsoportot válasszuk ki, utána a fogadó szervezetet (ebben az esetben a Magyar Ügyvédi Kamarát), 
végül az ügytípust. Ha nem ezt a sorrendet alkalmazzuk, arra kell számítanunk, hogy a rendszer 
belassul, és lehet be sem tölt. 

Mint láthatjuk, ilyen szolgáltatást fog használni az ügyészség a büntetőeljárásban és a rendőrség is mint 
szabálysértési hatóság vagy mint nyomozóhatóság. 

Jelen pillanatban a katasztrófavédelem közigazgatási eljárásait is kezdeményezhetjük ezen keresztül (a 
közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata továbbra is csak a szervek honlapján közzétett ÁNYK 
nyomtatványok útján történhet.) 

https://epapir.gov.hu/
http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/ePap%C3%ADr_Felhaszn%C3%A1l%C3%B3i%20k%C3%A9zik%C3%B6nyv_v1.pdf
http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/ePap%C3%ADr_Felhaszn%C3%A1l%C3%B3i%20k%C3%A9zik%C3%B6nyv_v1.pdf
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Ugyanezt az eszközt használhatjuk majd a kormányhivatalok, járási és kerületi hivatalok is elektronikus 
ügyintézési terén is. 

Mindenképpen sokkal egyszerűbb a használata az ÁNYK-hoz képest is, de az ÁNYK-tól eltérően a 
nyomtatványba beírt adatok csak strukturálatlan adatként jelennek meg, mint a papír esetén, azaz a 
nyomtatvány elektronikus beadása ellenére teljes kézi feldolgozást igényel majd, ezért is hívják 
"szabad szöveges" beadványnak vagy ePapírnak (természetesen ez pl. egy adóhatósági eljárás esetén 
nem túl szerencsés, de a legtöbb közigazgatási ügyben fogadott iratot a fogadó oldal egyébként is csak 
strukturálatlan adatként dolgozza fel). 

Csatolhatunk (január 1-jétől) elektronikusan aláírt iratokat (pl. ES3 vagy dosszie fájlt, aláírt PDF-et), de 
egyébként az alá nem írt beadványunkat a "hitelesítés" művelettel aláírhatjuk. 

A beküldött iratainkra a választ a címzett hatóságnak egyedileg kell összeállítania és elküldenie a 
közzétett hivatalos elektronikus elérhetőségre, ahogyan az esetleges fizetési kötelezettségek 
biztosításának módjáról is a hatóságoknak külön-külön kell biztosítaniuk, nincsen egységes felület, 
mert a polgári peres és csődtörvény szerinti eljárásokban megismert EFER rendszerhez nem lesz 
kötelező csatlakozni. Így vagy átutalással kell ezeket fizetnünk, a szerv által közzétett 
bankszámlaszámra utalva és a szerv által meghatározott közlemény azonosítókat használva. Ha egy-
egy ilyen hatóság mégis csatlakozna az EFER-hez, és lehetőség lesz a bankkártyás fizetésre is, akkor 
ezzel kapcsolatosan az egyedi tájékoztatója szerinti módon kell eljárnunk. Ilyenről nem tudunk. 

Elérhetővé vált az ePapír felületen a cégkapus beküldési lehetőség, melynek igénybevételével az 

ePapír felületen beküldött beadványokra a rendszer a választ nem az azonosított személy 

ügyfélkapujára, hanem a beküldő ügyvédi iroda vagy egyéni ügyvéd cégkapujára küldi. Az opciót a 

felületre belépve (https://epapir.gov.hu/level/uj) be ki lehet választani: 

 

Cégkapuból történő beküldés esetén a többi szükséges adat kitöltése és a „továbblépés” gombra 

kattintás után megjelenik a „Nem természetes személy adószáma” nevű új mező, ahol meg kell adni 

az érintett jogi személy adószámát. 

 

 

https://epapir.gov.hu/level/uj
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Ha nem találunk arra vonatkozó információt, hogy ki-miként fogad be elektronikus iratokat, de az 
ePapír szolgáltatás listájában látjuk a nevüket felsorolva, akkor használjuk ezt a megoldást 
beküldésre, ez legyen az általános beadási „pótcsatorna” elektronikus úton. 

Ha egy szervnél van egy egyedi elektronikus űrlap, pl. ÁNYK vagy iForm típusú űrlap, akkor a 
beadásra ezeket a speciális űrlapokat használjuk, NE az ePapír megoldást! (Eüszvhr. 68. §) Ez 
különösen büntetőeljárásban fontos, ahol az ORFK oldalán számos ÁNYK nyomtatványt is 
közzétesznek, de ugyanazokat a beadványokat ePapíron is elkészíthetjük. 

3.2.7. iForm űrlapkitöltő alkalmazás használata 

 
Aki ismeri már az IKR rendszert, azaz az elektronikus kormányablakot, a (lásd https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu/) az már használta az iForm űrlapkitöltőt. Tekintettel arra, hogy az 
ügyintézést biztosító szervek kötelesek lesznek a SZÜF-höz valamilyen módon csatlakozni, és az 
egyetlen elérhető, a SZÜF-fel teljes mértékben együttműködő űrlapkitöltést támogató alkalmazás az 
iForm, várható, hogy az ügyintézést biztosító szervek egyre nagyobb számban csatlakoznak majd ehhez 
az űrlapkitöltőhöz, így egyre több helyen is találkozni fogunk vele (pl. 2018. január 1-jétől a 
Cégszolgálatnál is használhatjuk ingyenes céginformáció vagy cégirat lekéréséhez, de az ügyvédi 
kamaráknál is várhatóan 2018-ban elérhető lesz ez az űrlapkitöltési mód.) 
A felület használatának pontos módját mindig meghatározza, hogy milyen hatóság, ügyintézést 
biztosító szerv támaszkodik erre az alkalmazásra, hiszen az űrlapkitöltést az ő igényeikhez és 
eljárásukhoz kell igazítani. Az ügyintézést biztosító szerv egy űrlaptervező alkalmazással létrehozza a 
saját űrlapjait, az űrlapban rögzíthető adatmezőket, ellenőrizendő tételeket, a felcsatolható 
csatolmánytípusokat stb. Az űrlap kitöltését megelőzően a felhasználónak azonosítania kell magát 
(egyelőre csak ügyfélkapuval), majd a beküldő személyére vonatkozó alap adatok megadása után egy 
ismerős felületen fog zajlani az űrlap tényleges kitöltése (ez valójában maga az iForm), és utána csatolni 
lehet a szükséges csatolmányokat. A csatolmányokat az ePapírhoz hasonlóan itt is akár már e-aláírt 
iratokként lehet felcsatolni, de az űrlapkitöltő felületen is lehet majd AVDH-val (azaz az ügyfélkapuba 
való belépéssel) hitelesíteni. A kitöltést követően az ügyintézést biztosító szerv által meghatározott 
visszaigazolások készülnek el. 

 
A válasziratok megküldésének módja itt is az ePapírhoz hasonlóan bizonytalan egyelőre azzal, hogy itt 
a strukturált, azaz gép által közvetlenül értelmezhető űrlap adatok között kellene megadnunk a 
beküldő nem természetes személy vagy cégkaput használó ügyvéd azonosító adatait, ellenkező 
esetben minimális a valószínűsége annak, hogy az iForm-ot integráló ügyintézést biztosító szerv majd 
a megfelelő címre küld választ és nem automatikusan a beküldő természetes személy személyes 
ügyfélkapujára. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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3.2.8. Csatolmánytípusok: mit küldjünk, mit kaphatunk 
A 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet megmondja a csatolmánytípusok egy minimum készletét, amelyet 
minden hatóság köteles olvasni, az alábbiakban ezeket felsoroljuk.  

Általános szabályként javasoljuk, hogy azokat a lenti listán belül azokat a fájlformátumokat használjuk 
csak, amelyeket a leggyakrabban használt operációs rendszerekben (Windows 7, 8, 10) mi magunk is 
gond nélkül elolvasunk egy alap telepítés esetén is, ez főleg videófájlok esetén okozhat gondot. 

Az olvashatóságot elsődlegesen a fájlok kiterjesztése alapján lehet eldönteni, ezért az alábbiakban a 
fájltípusokat is a kiterjesztések alapján soroljuk fel.  

.TXT: formázás nélküli szöveg (az ékezetek során is fontos kódolásra nincsen megszorítás vagy általános 
szabály, az olvashatatlan ékezetek esetén ilyen hibára gyanakodjunk), pl. Notepad/Jegyzettömb 
olvasásra és írásra is alkalmas. 

.PDF: a főbb böngészők mindegyike olvassa (Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome), de 
Adobe Acrobat Reader vagy más PDF olvasóval is tudjuk olvasni; az ilyen fájlok létrehozására célszerű 
a szövegszerkesztő exportálás funkcióját használni vagy bármelyik népszerű PDF nyomtatót 
telepítenünk (ha az operációs rendszer nem biztosítaná ezt a lehetőséget). Figyeljünk a PDF esetén is 
a méretkorlátokra, és arra, hogy fekete-fehér képeket ne színesként szkenneljünk be, mert bár sokszor 
ez az alapértelmezett beállítással, úgy sokkal nagyobb lesz a fájlunk, mint kellene. 

.DOCX: Bár teljes egyezőséget és biztos kompatibilitást csak a Microsoft Word biztosít, de hatósági 
ügyintézésben általában tökéletesen használható ilyen fájltípusok létrehozására és szerkesztésére az 
ingyenes OpenOffice Writer, ingyenes LibreOffice Writer vagy lényegében bármely népszerű 
szövegszerkesztő. 

.ODT, ODS: elsőként OpenOffice Writer által használt szabványos szövegformátum, de tökéletesen 
lehet írni és olvasni akár a LibreOffice Writerrel vagy a Microsoft Worddel. 

.XLSX: táblázatkezelő formátum, amelyet olvasni és írni lehet a Microsoft Excel vagy az ingyenes 
OpenOffice Calc, LibreOffice Calc programokkal. 

.JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG: képformátumok, operációs rendszerek beépített és alapértelmezett nézői 
is értelmezik. Figyeljünk arra TIF típusoknál, hogy egyetlen fájl több oldalas is lehet, és nem minden 
képolvasó tudja megjeleníteni a további oldalakat! 

MP4, M4A, MPG, MPEG: ezek ún. videokonténer formátumok (tartalmazzák a mozgóképet, az ahhoz 
tartozó hangot, esetleges feliratokat vagy más kiegészítő adatokat is). Sok esetben az olvashatóságukat 
nem lehet eldönteni pusztán a kiterjesztés alapján, mert a lejátszhatóság, olvashatóság az adott 
konténeren belül használt kódoló-dekódoló programokon (ún. kodek) is múlik, ami megint nagyon 
sokféle lehet. Ha nincsen kép vagy az szétesik, ez gyakran a megfelelő kodek hiányát jelzi. Érdekesség, 
hogy az ügyészség eddigi tapasztalata szerint csak Magyarországon a biztonsági kamerafelvételek 
lejátszásához is vagy 70 különféle kodeket kellett használni... Ha a videót nem játsza le pl. a Windows 
7 operációs rendszer alapértelmezett médialejátszója (Windows Media Player 12), próbáljuk ki a VLC 
Player-rel való lejátszásukat. Ha a videót így sem játsza le a számítógépe, próbáljuk ki a MediaInfo 
programot, ami megmondja a használt kodeket, és próbáljuk a kodeket egy internetes kereső 
segítségével megkeresni és letölteni. Ha ez így sem sikerül, jelezzük a problémát a hatóságnak. Fontos, 
hogy ez a fajta együttműködési tanács nem csak a megkapott videóknál hasznos, hanem ha van rá 
lehetőség, mi magunk se küldjünk be olyan videót, ami a fenti gyakori eszközökkel nem olvasható, vagy 
ha mégis ilyet kell beküldeni (pl. mert a bizonyíték ebben a formában van), küldjük meg a hatóságnak 
a használt formátummal kapcsolatos esetleges további ismereteinket. 

MP3, WAV: hangformátumok, operációs rendszerek beépített és alapértelmezett nézői is értelmezik. 

A fenti listán túlmenően az egyes hatóságok közzéteszik az általuk elfogadott további 
csatolmánytípusokat. A fentieken túlmenően a gyakorlatban az alábbi csatolmánytípusokat fogjuk 
megkapni és használni, illetve a legtöbb hatóság is ezeket olvasni fogja tudni: 

https://www.videolan.org/vlc/index.hu.html
https://www.videolan.org/vlc/index.hu.html
https://mediaarea.net/en/MediaInfo
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ASIC, ASICE: jelenleg ez legegyszerűbben a Microsec e-Szigno (csak 3.3. verziószám fölött!) vagy a 

letölthető KEAASZ szoftverrel (lásd a https://eszemelyi.hu/letoltesek oldalon belül az „Aláíró-

időbélyegző szoftver néven”) nyitható meg. Ilyen formában kapjuk az AVDH-zott iratokat is. 

ES3, EAK, DOSSZIE, DOSSIER, NSACK: elektronikus aláírási formátum, amely a Microsec e-Szigno, 

Netlock MOKKA és a KEAASZ szoftver alkalmazással is megnyitható. 

DOC, XLS: A fentebb már említett szövegszerkesztő és táblázatkezelő Microsoft Office programok 

régebbi változatai. 

Büntetőeljárás vagy közigazgatási perrendtartás esetén, ahol több hatóság eltérő eljárásai során 

keletkezett elektronikus iratokkal is kell dolgoznunk, számítsunk rá, hogy nem csak a fenti típusú 

csatolmányokkal találkozhatunk, hanem olyan ún. konténerformátumokkal is, amelyek az egyes, 

„nézegethető” tartalmakon túl magában az elektronikus aktában tárolt adatokat (ún. metaadatokat) 

is rögzítenek, mint az egyes iratdarab típusa, megnevezése, jellemzője, kapcsolata másik iratdarabbal 

(amely adatok tipikusan az iratjegyzéken, tartalomjegyzéken, borítóíven szerepelnek.) 

Ilyen konténerformátumok közül a legvalószínűbb, hogy az ún. KÉR-KRX formátummal (kiterjesztése: 

.KRX) találkozunk majd. Remélhetőleg erről majd közzé tudunk tenni egy, az olvasást elősegítő 

programot, tartalma a hatóság által használt metaadat specifikációtól is erősen függ. Ha másként nem 

megy, nevezzük át a kiterjesztését .ZIP-re, mivel ez valójában egy ZIP-pel tömörített állomány, és a 

kitömörített tartalmát már közvetlenül olvashatjuk a \KRX\OCD\Payload\ egyes ID-1, ID-2, ID-..n stb. 

kezdetű alkönyvtáraiban. Az említett metaadatokat \KRX\OCD\Metalayer\KULDEMENY_META.xml 

fájlban találhatjuk, amit szintén a böngészőnkkel tudunk egyelőre a legegyszerűbben olvashatóvá 

tenni. 

 

3.3. Az illeték elektronikus megfizetéséről 

Közigazgatási hatósági eljárás esetén az elektronikus illetékfizetés általános szabályait az 1990. évi 
XCIII. törvény (Itv.) határozza meg. Az Itv. 73. § (4)-(6) bekezdései szerint az illetéket banki átutalással 
vagy az EFER rendszeren keresztül kell megfizetni. Előfordulhat, hogy nem kapunk EFER fizetési linket, 
ennek az OBH tájékoztatása szerint több oka is lehet. Az elektronikus fizetésekben számos informatikai 
rendszer érintett, és bármely rendszerben előforduló esetleges átmeneti hibajelenség, vagy 
kapcsolódási probléma az EFER-en történő illetékfizetést is akadályozza. A bíróságok informatikai 
rendszere úgy lett beállítva, hogy bármely fizetési oldali rendszer válaszának hiányában (bizonyos 
számú sikertelen kérési kísérletet követően) is kiállítsa a sikeres érkeztetésről szóló igazolást az 
ügymenet folytonosságának biztosítása érdekében. 

Kevés kivételtől eltekintve a hatóságok az EFER-hez nem csatlakoztak, így tipikusan az illetéket 
átutalással fogjuk általában fizetni. Az átutalást az adott hatóság által közzétett illetékfizetési 
számlaszámra teljesítsük, vagy az eljárás megindítását megelőzően, vagy legkésőbb „az ügyazonosító 
ügyfél általi megismerését követő munkanapon” (vagy elmulasztott illeték esetén a hatóság felhívása 
alapján.) 

Célszerű az átutalás megfizetését igazoló bizonylatot a beadványhoz csatolni, hogy a befizetést be 
tudják azonosítani. De ez csak akkor fog működni, ha az átutalásunknak tudunk olyan egyedi azonosítót 
adni, ami a kedvezményezett könyvelésén is feltűnik. Ha van ilyen azonosítónk vagy egyébként körbe 
tudjuk írni a befizetésünket, ez a legbiztosabb módja a befizetés és az ügyindítás összekapcsolásának. 
Ha az eljárás megindítását követően fizetjük be az illetéket, akkor a közlemény egyedi azonosítására az 
ügyazonosítót használjuk, azt is tüntessük fel a közlemény rovatban (és ekkor is ha lehet, csatoljuk az 
igazolást is). 

https://eszemelyi.hu/letoltesek
https://eszemelyi.hu/letoltesek
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Bíróság előtti eljárásban (akár polgári, akár büntetőeljárásról van szó) az illetékfizetés szabályai nem 
változnak, így e körben továbbra is a MÜK honlapján írt e-peres tájékoztató lesz irányadó. Azaz a 
legbiztosabb megoldás, ha az Itv. 74/A. § (1a) bekezdés alapján illetékkiszabást kérünk a kezdőirat 
bemutatásával a NAV illetékes ügyfélszolgálatán (10 000 Ft-ot meghaladóan) vagy 500 000 Ft fölött 
önadózással fizetjük az illetéket (lásd Itv. 74/A. § (1a) és (1b) bekezdését) – ekkor ugyanis a bírónak 
semmi tennivalója az illetékkel. Az EFER útján jelenleg nem lehetséges illetékfizetést kezdeményezni. 
Fennmarad a kincstári számlára átutalással való fizetés lehetősége is (lásd 44/2004. (XII. 20.) PM 
rendelet 6/A. §) Az átutalási közlemény rovatáról az e-peres tájékoztatóban írtunk. 

Büntetőeljárásban az illetékfizetést bíróság esetén az előző bekezdés részletezi. A nyomozóhatóság és 
az ügyészség esetén az illetékfizetés módját meghatározó jogszabályok várhatóan módosulnak 
december 31-ig, technikailag itt is az átutalásos illetékfizetésre számítsunk, és javasoljuk az 
illetékfizetést igazoló iratot a beadványunkhoz csatolni. Az OBH tájékoztatása szerint a 
büntetőeljárásban másolatkérésre a B23 számú nyomtatvány használható. 

Végrehajtási ügyekben használható az EFER útján történő fizetés. 

3.4. Eljárástípusok és szervtípusok speciális előírásai 

Láthattuk, az elektronikus ügyintézés módja továbbra is igen sokszínű lesz, ezért nem lehet 
általánosságban tájékoztatást adni arról, hogy kinél-miként tudunk ügyet intézni, miként tudunk 
beadványt küldeni, milyen formátumú legyen az, milyen méretű, vagy hova várjuk tőle az elektronikus 
válaszokat, a válaszok milyen formátumban érkeznek, azokat miként tudjuk megnyitni, miként kell 
meghatalmazást adnunk és miként fizethetünk eljárási díjakat, illetékeket.  

Így láthatjuk, hogy az egyik hatóságnál a cégkaput vagy személyes tárhelyet kell használnunk (azaz a 
biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak is minősülő, a korábbi ügyfélkapu-perkapu-hivatali kapu 
Kézbesítési Rendszerből kinőtt, röviden „BKSZ rendszert”), máshol emailt, a harmadik helyen a hatóság 
által biztosított saját kézbesítési megoldást (bármit is mond az Eüsztv.) Ugyanígy az egyes hatóságoktól 
az ügyvédnek válaszként érkező dokumentumoknak formátumáról sem tudunk egységes választ adni . 

Nincsen egységes szabály a beadványi méretkorlátokról és csatolmány típusokról, ezt mind a 
hatóságok külön-külön is meghatározhatják: így például az OBH esetén továbbra is a 300 MB szabály 
fog élni (ami mindenhol felső határ, ha a BKSZ rendszert használjuk), de az ePapír szolgáltatást használó 
szervek esetében beadványonként maximálisan feltölthető adatmennyiségként 25 MB, míg az ORFK 
nem büntetőeljárási iratai esetén hiába használunk ÁNYK-t, csatolmányonként legfeljebb 1 MB, és 
összesen legfeljebb 5 MB a beadványi maximum. 

A közzétett méret felső határa fölött már minden hatóság esetén tartós adathordozót kell 
benyújtanunk, és mindenképpen célszerű mindenkinél ilyen esetben elektronikusan is jelezni a fogadó 
hatóságnak, hogy tartós adathordozón küldünk beadványt. A tartós adathordozós benyújtás feltételei 
várhatóan egyszerűek lesznek, az adathordozót az aktához csatolják vagy nagyobb méretű tároló 
esetén azt tárgyi bizonyítékként kezelik majd. Az OBH-hoz történő adathordozó benyújtásra 
használatos P28-as formanyomtatvány 2018. június 24-ei frissítésének következtében a benyújtás 
jelentősen egyszerűsödött, a nyomtatványhoz adatot csatolni ezentúl a 3.2.8. fejezetben felsorolt 
összes fájltípusban lehet. 

Az adathordozós beadást ha lehet, kerüljük, mert viszonylag ritka, így sok szervnél nincsen rá kiforrott 
gyakorlat. Ne próbálkozzunk különféle piaci tárhely szolgáltatásokon keresztül beküldhető fájlokkal, pl. 
mammutlevel.hu, toldacuccot.hu, Google Drive, Dropbox stb.) 

A 451/2016. (XII.19.) Korm. r. 7. § (2) bekezdése rendelkezik a régi, lejárt űrlapok alkalmazásáról és 
annak jogkövetkezményéről: 

(2) Ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az általa elfogadott elektronikus űrlapokat 
szabályszerűen módosította, és az ügyfél korábbi, már nem alkalmazható elektronikus űrlapot használ, 

http://www.magyarugyvedikamara.hu/common/file-servlet/document/959/default/doc_url/Technikai_utmutato_birosagi_ekapcsolattartas_160720_pub.pdf
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az így megküldött iratot be nem nyújtottnak kell tekinteni. Erről az ügyfelet automatikus hibaüzenettel 
értesíteni kell.” 

A 2015. évi CCXXII. törvény 25. § (10) bekezdése írja elő, hogy a megváltozott űrlapot milyen módon 
kell közzétennie az ügyintézést biztosító szervnek: 

„Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartási lehetőség megváltozása 
előtt - az informatikai biztonság sérülésének veszélye vagy bekövetkezése kivételével - a változást a 
honlapján a változást megelőző 30 nappal közzéteszi és a Felügyeletnek bejelenti. Az elektronikus 
ügyintézést biztosító szerv a honlapján a módosítást követő tizennégy napon keresztül jelzi annak 
tényét, hogy a kapcsolattartás módja megváltozott. A kapcsolattartási mód megváltozását jelenti az is, 
ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az űrlapot megváltoztatja.” 

 

Az alábbi táblázatban megpróbálunk egy kisebb áttekintést adni, alább pedig szövegesen is rögzítünk 

további információkat, már ahol ilyen rendelkezésünkre áll. Amiről sejtésünk sincsen, ott „?” áll. Amint 

új információkat kapunk, a táblázatot próbáljuk pontosítani. 

A tájékoztató függelékében felsoroltuk azokat az információkat, hogy mely szerv érhető el a 

tájékoztató írásának pillanatában ePapíron és milyen szervek tettek közzé és milyen weboldalukon 

ÁNYK nyomtatványsablonokat, valamint milyen ügyintézést biztosító szervről van egyéb információnk. 

Eljárás A beadvány 
beküldésének 

módja 

Űrlapos beadvány? 
(nem ePapír 
beadvány) 

A hatóságtól 
kapott fájl típusa 

A hatóság által 
használt 

kézbesítési 
rendszer 

Fizetés módja Meghatalmazás 
adásának és 

elfogadásának 
módja 

Polgári per BKSZ = ÁNYK útján 
(cégkapun 
keresztül) 

ÁNYK .zip fájl (benne PDF, 
esetleg ES3, 
dosszie) 

BKSZ = cégkapu 
vagy ügyfélkapu 
útján letöltve 

illetékkiszabás 
(10 000 Ft felett); 
kincstári számlára 
átutalás; EFER 

általános 
meghatalmazási 
nyilvántartás 
RNY 
csatolt = ügyirathoz 
csatolt átalakított 
(=papír alapú 
meghatalmazás 
beszkennelve és 
ealáírva) 

Büntetőeljárás BKSZ (bíróság) vagy 
ePapíron keresztül 
(ügyészség, 
rendőrség, NAV 
BFIG) 

bíróságnak: ÁNYK 
(többieknél csak 
ePapír, NAV BFIG-
nél is, azaz NAV 
(adóig.) ÁNYK-t NE  
használjunk Be.-ben 
BFIG esetén!) 

bíróság: .zip fájl 
(benne PDF, esetleg 
ES3, dosszie) 
rendőrség, 
ügyészség: PDF, 
KRX 

BKSZ illetékkiszabás 
(10 000 Ft felett); 
kincstári számlára 
átutalás; EFER (csak 
bíróság) 

csatolt 

Önkormányzati 
eljárás 

ÁNYK-n vagy 
ePapíron keresztül 

ÁNYK, esetleg saját 
webes űrlapok, 
bírósági 
felülvizsgálat 
tárgyában lásd itt 

sokféle, ismeretlen 
(de e-aláírtnak 
kellene lennie) 

sokféle, 
valószínűleg BKSZ 

illetékkiszabás 
(10 000 Ft felett); 
kincstári számlára 
átutalás 

sokféle, 
valószínűleg csak 
csatolt 

Szabálysértési 
eljárás 

Lásd Be. 
kormányhivatal: eP 

nincsen (csak 
ePapír) 

lásd Be. lásd Be. illetékkiszabás 
(10 000 Ft felett); 
kincstári számlára 
átutalás 

csatolt 

Nem 
büntetőügyben 
rendőrségi eljárás 

ÁNYK-n, egyes 
esetekben ePapír 
rendszerrel lásd itt 

ÁNYK ? ? ? csatolt 

http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/index/158/1
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
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Kormányhivatalok ePapír rendszeren 
keresztül 

iForm (IKR 
rendszeren 
keresztül), ha lesz 
bírósági 
felülvizsgálaton 
kívül is! 

? ? kincstári számlára 
utalás 

csatolt 

Bírósági nemperes 
eljárás 

BKSZ ÁNYK-n keresztül .zip fájl (benne PDF) BKSZ illetékkiszabás 
(10 000 Ft felett); 
kincstári számlára 
átutalás; EFER 

általános 
meghatalmazási 
nyilvántartás 
RNY 

Cégeljárás email (+CEVR stb.) Cgt. űrlap kitöltő 
alkalmazáson 
keresztül 

es3 fájl email és igazolt 
átvétel 

EFER egyedileg csatolt 

Ingatlannyilvántar-
tási eljárás 

papír papír papír papír hagyományos papír 

Büntetésvégrehajt
ás 

ePapír      

Közjegyző (ami 
nem eFMH, VIEKR 
stb., pl. hagyatéki) 

BKSZ ÁNYK aláírt PDF BKSZ ? egyedileg csatolt 

Bírósági végrehajtó 
(ami nem VIEKR) 

? VIEKR (aki 
csatlakozott már) és 
sima papír? 

? ? ? ? ? 

Ügyvédi kamarai 
hatósági eljárás 

ePapír rendszeren 
keresztül, megyei 
kamara választása 
szerint BKSZ 

megye választása 
szerint ÁNYK vagy 
saját webes is lehet, 
2018-ban majd 
lesznek közös 
iFormok 

PDF BKSZ bankszámlára 
átutalás 

csatolt 
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3.4.1. Adóügyi ügyintézés 
Adóügyekben 2018. december 31-ig az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartás során a 
gazdálkodó szervezet a cégkapu helyett az Egységes Képviseleti Nyilvántartás (EKNYI, illetve az abba 
való bejelentés céljára szolgáló EGYKE) szerinti természetes személy nevében is beadhat. 

Ügyfélként persze az a lényeg, hogy eddig az adóhatóságok is e címre kézbesíthetnek. Röviden: január 
1-jétől még jó sokáig számítsunk arra, hogy az adóügyekben továbbra is az EKNYI szerinti természetes 
személy(ek) ügyfélkapujára érkezik majd minden kézbesített irat. 

Adóügyekben továbbra is változatlanul az ÁNYK-s nyomtatványokat használhatjuk, pl. a B400-ast 
ingatlannyilvántartásban. 

3.4.2. Polgári per 
Itt az elektronikus ügyintézés módja a jelenleg megszokotthoz képest alig változik. (A jelenlegi 
használat leírását lásd a MÜK honlapján itt.) Bár január 1-jén új nyomtatványok lesznek közzétéve, 
szinte alig változnak érdemben a nyomtatványok az új Pp. miatt. Mindenképpen kedvező változás, 
hogy lekerülnek a nyomtatványsablonokról a beküldő félre vonatkozó természetes személyazonosító 
adatok (a viselt név kivételével), ellenben a felperesnél muszáj lesz rögzíteni az ún. 4T természetes 
személyazonosító adatokat (viselt neve, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve) 
a kézbesíthetőség miatt. További könnyebbség lesz, hogy az ún. ÜKM visszaigazolásban remélhetőleg 
megjelenik már a peres felek neve és a per tárgya is, azaz a "KR érkeztetési szám" kódot csak az első 
igazolásnál kell használnunk, a befizetést biztosító ÜKM értesítésnél már nem! 
Nagy segítség lesz még az is, hogy 2018-ban már várhatóan már a teljes elektronikus akta távolról is 
elérhető lesz a jogi képviselők számára, ennek a pontos módjáról még nem tudunk közelebbi 
tájékoztatást adni.  

3.4.3. Büntetőeljárás 
A jelenlegi jogszabálytervezetek csak annyit könnyítenének a bevezetésén, hogy csak a 2018. január 
elseje után indult büntetőeljárásokban lesz kötelező az elektronikus eljárást alkalmazni (azaz 2018. 
január 1-jén vagy azt követő gyanúsítások stb. esetén). A polgári peres eljárástól eltérően a 
büntetőeljárásról szóló törvény szerint az elektronikus ügyintézési kötelezettség nem vonatkozik a 
helyszínen átadott eredeti meghatalmazás azonnali benyújtására, és várhatóan ez bővül majd a 
tárgyaláson átadott iratok körével is. 

A büntetőeljárásban már eddig is volt lehetőség elektronikus eljárásra, de statisztika szerint nem sok 
ügyfél (ügyvéd) élt ezzel, így pl. összbüntetésbe foglalás iránti kérelem elektronikusan 2 év alatt 16 
alkalommal érkezett. A bíróság a mostani elektronikus ügyintézéshez hasonlóan továbbra is .zip 
fájlformátumban csatolt irattal fog válaszolni, de valószínűleg a jelenlegi sokszínű gyakorlat 
egyszerűsödik, azaz nem lesz a .zip-ben .es3 akta, amiben a Word-fájl, hanem egyszerűen a .zip-ben 
lesz az aláírt .pdf formátumú fájl. 

A büntetőeljárás során bármi üzemeltetési akadály észlelése esetén (pl. kézbesítési rendszer nem 
működik, bíróság nem tud kapcsolatot létesíteni az ügyészséggel, birosag.hu-n a nyomtatványok nem 
érhetőek el stb) a bíróságon várhatóan áttérnek majd papíralapú működésre, és az üzemszünet tényét 
rögzítik. Bár Eüsztv.-ben 24 órás üzemszünet esetén lehetséges a papíralapú áttérés, folyamatban van 
olyan módosítás, ami ezt már 2 órás szünet esetén is jogszerűvé teszi. 

Az eljáró hatóságtól függően sajnos eltérő megoldásokat kell majd használnunk. Az biztos, hogy 
mindegyik megoldás használatához legalább ügyfélkapu hozzáférésre szükség lesz. 

A rendőrség esetén  büntetőeljárásban az ePapír szolgáltatást kell használnunk https://epapir.gov.hu/) 
bemenő iratokra, így feljelentésekre, bejelentésekre, meghatalmazások benyújtására stb. Fontos, hogy 
jelenleg csak a „Bűnügyi ügyintézés bűncselekményekre vonatkozóan” témacsoportot választhatjuk ki, 
és csak egyetlen ügytípust – „Bűncselekményekkel kapcsolatos beadványok (bejelentés/feljelentés)". 
Fontos, hogy jól jelöljük meg az ügytípust, mert nagyon könnyű elrontani! Szintén fontos, hogy a 
police.hu elektronikus ügyintézési aloldalán a „Bűnügy” címszó alatt elérhető nyomtatványsablonok 

http://www.magyarugyvedikamara.hu/common/file-servlet/document/959/default/doc_url/Technikai_utmutato_birosagi_ekapcsolattartas_160720_pub.pdf
https://epapir.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/
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nem büntetőeljárási nyomtatványsablonok, azaz büntetőeljárási körben tényleg az ePapírt kell 
beadnunk, és nem az itt közzétett ÁNYK sablonokat! 

A benyújtott meghatalmazásunkba mindig foglaljuk bele az adószámunkat is, ha cégkapuval 
rendelkezünk, mert ennek segítségével biztosan kézbesíteni tud majd számunkra a rendőrség (és 
ügyészség is). 

A rendőrségnek benyújtott iratok kapcsán is figyeljünk arra, hogy csak a Csatolmánytípusok: mit 
küldjünk, mit kaphatunk fejezetben írt csatolmányokat küldjünk (így pl. ZIP-et ne küldjünk), mást az 
ePapír nem is enged feltölteni.  

A túlméretes (ePapír szolgáltatások esetén 24 MB fölötti!) beadványt postán vagy futár útján küldjük 
be a papíralapú iratkezelés módszerei szerint, és egyúttal célszerű, ha küldünk egy elektronikus 
értesítést is a rendőrségnek, hogy az adott ügyben posta vagy futár útján beadtunk egy adathordozós 
beadványt. 

A rendőrségtől megkapott iratok kapcsán fontos megjegyezni, hogy a tanúkihallgatási jegyzőkönyveket 
(a tanú aláírása miatt) képként beszkennelt PDF-ként fogjuk megkapni, azaz nem lesz a kép mögötti 
szöveg kiválasztható, kimásolható. Ha ezt is szeretnénk, magunknak kell szövegként beolvasni a képet, 
ez az ún. OCR-ezés, ezt megbízhatóan külön szoftverekkel tudjuk megoldani. Pl. ingyenes 
megoldásként a FreeOCR szoftvert javasoljuk (a Google Drive-ra feltöltött dokumentumok OCR-ezési 
képességét az ügyvédi titok védelme miatt nem javasolhatjuk), míg fizetős szoftverek közül az ABBY 
FineReader, Nuance OmniPage vagy PaperPort szoftvert javasoljuk, esetleg a sok más célra is 
használható, de nem olcsó Adobe Acrobat Standard vagy Pro szoftvert is megéri használni (hiszen a 
PDF programok manipulálására, átalakítására, méretük lekicsinyítésére is messze ez a 
legfelhasználóbarátabb és sokoldalúbb megoldás). 

A NAV Bűnügyi Főigazgatósága esetén az ePapír szolgáltatást kell használnunk. Nem tudni, hogy a NAV 
esetén milyen más ügytípusok lesznek majd elérhetőek az ePapír esetén, de ha lesz más ügytípus, 
témacsoport is akkor figyeljünk arra, hogy véletlenül se a NAV esetleges adóigazgatási tárgyú 
témacsoportjait, ügytípusait használjuk ePapír beküldésre, mert az áttétellel jár és nem lesz 
határidőben benyújtott irat. A bűnügy témacsoporton belül lesz külön „védővel és jogi képviselővel 
való elektronikus kapcsolattartás” ügytípus, ezt kell használnunk. Az ePapír útján meg kell címeznünk 
még a szervezeti egységet is bűnügyi igazgatóság szintjéig. Az elfogadott beadványok típusát illetően 
visszautalunk a rendőrség által is elfogadott típusokra, ahogyan a csatolmányok felső méretkorlátja is 
azonos a rendőrségnél leírtakkal (24 MB). Ugyanígy a meghatalmazásra itt is írjuk fel az adószámunkat, 
és a meghatalmazást célszerű ügyvédi elektronikus aláírással ellátva feltölteni az ePapír rendszerbe (az 
ügyvédi minőségünk egyszerűbb ellenőrizhetősége miatt). 

Az ügyészség kapcsán 2018. január 1-jén az ePapír alkalmazásra épülő rendszert kell használnunk. Az 
általános bejelentés mellett büntetőügybeli, közérdekvédelmi és büntetésvégrehajtási ügybeli 
bejelentés ügytípust lehet kiválasztani. A jövő év folyamán majd legkorábban várhatóan április körül 
közzétesznek iForm űrlapra épülő beadási lehetőséget is, ezt követően már ezt kell használnunk, mert 
az ügyészség oldala a SZÜF rendszerbe integrált lesz. Ekkortól pedig már nem használhatjuk az ePapír 
felületet, de egyelőre még az ePapírt lehet csak használni. Az ügyészségtől az eljáró ügyész által 
kiadmányozott és elektronikusan aláírt irat fog érkezni. 

A bíróságnak a beadványokat a szokott ÁNYK-s úton kell megküldeni, az OBH közzétesz január 1-jét 
megelőzően néhány nappal öt új nyomtatványsablont, pl. magánvád benyújtására. A nyomtatvány 
tartalma és kitöltése a polgári peres eljárásban megszokott módon fog történni, a kézbesítések 
időpontja és módja és a csatolmányok tartalma szintén a polgári peres eljárásban már megismert 
módon történik. (Elektronikus díjfizetési problémák a büntetőeljárásban nem merülnek fel élesen.) 

Büntetőeljárásban az illetékfizetésről lásd a 3.3. pontban írtakat. 

  

http://www.paperfile.net/download.html
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3.4.4. Büntetésvégrehajtás 
A büntetésvégrehajtási intézetek közvetlenül címezhetőek lesznek az ePapíron rendszerben 
(december 20-án még csak a BVOP címezhető). 

Büntetésvégrehajtási intézetbeli kapcsolattartás miatt fontos, hogy a büntetésvégrehajtási törvény 
módosításáig nem lesz lehetőség, hogy a védő saját számítógépet vagy okostelefont vagy akár csak 
adathordozót vigyen be védencének! 

A fogvatartottak számára az elektronikus ügyintézés joga a fogvatartás időtartama alatt szünetel. 

A tervek szerint 2018. első negyedévében várhatóan megjelennek az első, távmeghallgatáshoz 
szükséges eszközök a végrehajtási intézetekben, először a büntetésvégrehajtási ügyekben, illetve a 
tanú- és védett tanú meghallgatások körében. A büntetőeljárásban még nem várható egyelőre 
távmeghallgatás. 

3.4.5. Egyéb önkormányzati ügyintézés 
Az összes települési önkormányzat csatlakozott a jelenlegi ePapír megoldáshoz, néhány önkormányzat 
ÁNYK is közzétett. 

A nagyobb önkormányzatok saját elektronikus ügyintézési felületet is működtetnek, a kisebbek esetén, 
akik kötelesek voltak az ún. Önkormányzati ASP-hez csatlakozni, érdemes az Önkormányzati Hivatali 
Portált használni (https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato). 

Az illetékfizetésről lásd a 3.3. pontban írtakat. 

3.4.6. Szabálysértési ügyintézés 
E körben sem várható, hogy eljárási törvény szerinti egységes ügyintézési rendszer lesz majd január 1-
jén. 

Rendőrség esetén a büntetőeljárás során leírtak szabálysértési eljárásra is irányadóak, így ahol a 
szabálysértési hatóságként a rendőrség jár el, ott az https://epapir.gov.hu/ útján tudunk 
meghatalmazást vagy kérelmet benyújtani (már most is elérhető).  

Bíróság szabálysértési hatáskörébe tartozó ügyben szintén az OBH által közzétett ÁNYK űrlapokat kell 
használnunk. 

3.4.7. Rendőrségi ügyintézés nem büntetőügyekben 
Az ePapír megoldás járulékos jellegéből adódóan fontos megemlíteni, hogy a 
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes oldalon közzétett több, mint száz ÁNYK-
s űrlap esetén NE használjuk az ePapír szolgáltatást, a közzétett ÁNYK-s megoldások élvezzenek 
elsőbbséget. 

Egyéb bűnügyi ügyekben a beadványokat (felejelentést, válaszbeadványt megkeresésre) az ún. e-Papír 
útján kell beadni. A rendőrség hatáskörébe tartozó ügyeket a „bűnügyi ügyintézés bűncselekményekre 
vonatkozóan” témacsoport alatt találhatjuk, míg a NAV Bűnügyi Főigazgatóság ügytípusait az 
egyszerűen „bűnügynek” nevezett témacsoport alatt… 

Fontos, hogy a „Bűnügy” rovat alatt elérhető nyomtatványsablonok nem büntetőeljárási 
nyomtatványsablonok, azaz büntetőeljárási körben ettől függetlenül az ePapírt kell beadnunk, és nem 
az itt közzétett ÁNYK sablonokat! 

Még nem tudni, hogy a gyakorlatban ezt a várható elsőbbségi szabályt mennyire veszik majd komolyan, 
de biztosan lesznek majd ebből viták és félreértések, úgyhogy figyeljünk rá oda, hogy elsősorban az 
ÁNYK-t használjuk, és csak ha ott nem találunk megoldást, akkor használjuk az ePapírt. Mind ÁNYK, 
mind ePapír útján lehetne egyébként panaszt tenni pl. "rendészeti személy" intézkedésével, 
kényszerítő eszköz alkalmazásával kapcsolatosan vagy „egyéb” beadványt benyújtani, tehát nem lesz 
triviális ezt a problémát feloldani.. 

3.4.8. Kormányhivatalokkal való ügyintézés (közigazgatási ügyekben) 

https://epapir.gov.hu/
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
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A földhivatal terén biztosan tudjuk, hogy nem lesz január 1-jétől elektronikus ügyintézés (lásd a 
3.4.11. pontban). 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok egyéb területi esetén a főszabály az, hogy 
elektronikusan az ePapír útján lehet már most is beadványt benyújtani. 

Kérjük a kollégákat, hogy a földhivatali ügyekben ne használják az ePapír csatornát. 

3.4.9. Egyéb bírósági nemperes eljárások 
A 2017. év végéig csak ott volt kötelező (és egyáltalán lehetséges) az elektronikus ügyintézés bíróság 
esetén, ahol ezt ágazati törvény külön kimondta, így a polgári peres eljárás esetén, a civil szervezeti 
nyilvántartási eljárások, a csődtörvény hatálya alá tartozó eljárások és egyes cégeljárások esetén.  

A 2018. év elejétől azonban minden nemperes bírósági eljárásban is kötelező lesz a jogi képviselők 
számára az elektronikus ügyintézés. A végrehajtási törvény hatálya alá tartozó bírósági eljárásra és más 
bírósági nemperes eljárásra is az OBH új nyomtatványsablonokat fog közzétenni, tehát az e-ügyintézés 
módja várhatóan marad a korábban már a peres eljárás során megismert módszer. 

3.4.10. Cégeljárások 
A cégeljárásokban nem várható január 1-jétől jelentős, az ügyvédeket érintő változás. A bejelentési és 
változásbejelentési ügyekben továbbra is e-aláírt iratokat kell majd emailben elküldeni, és emailben 
kapjuk vissza a választ is. 

Várhatóan 2018. áprilistól elérhető lesz a Cégszolgálat saját fejlesztésű e-űrlapkitöltő alkalmazása is (a 
piaci szolgáltatások, mint pl. Cégírnok, megmaradnak). A Cégszolgálat saját fejlesztésű 
nyomtatványkitöltő alkalmazást tesz a honlapján elérhetővé, de az így létrejövő űrlapot ugyanúgy le 
kell majd menteni a saját számítógépre, azt elektronikusan aláírni, majd emailben beküldeni, ahogyan 
eddig is tettük. 

A legfontosabb változás, hogy az eddigi MÁK igazolások helyett EFER fizetésre is lehetőség lesz, azaz 
nem a MÁK igazolást kell majd csatolni az irathoz, hanem az EFER felületen letölthető fizetési ígérvényt. 

A cégnyilvántartás egyébként várhatóan majd össze lesz kötve a személyiadat- és lakcímnyilvántartás 
(SZL) adataival és a bűnügyi nyilvántartással is. Ez számunkra a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a 
beküldött nyomtatványon szereplő adatok nagyon eltérnek a közhiteles nyilvántartásban szereplő 
adatoktól, akkor a beküldött adatainkat vagy automatikusan kijavítva tárolja le a Cégszolgálat, vagy, ha 
az eltérés automatikusan nem küszöbölhető ki, hibásként visszakapjuk a beadványunkat. Egyes, a 
cégnyilvántartásban tárolt személyes adatok automatikusan frissülni is fognak majd az említett SZL 
nyilvántartásból. 

A céginformáció és cégiratok ingyenes igénylése körében elérhető lesz majd egy iForm-típusú űrlap is, 
a nagyközönség ezt használhatja (de a bejelentési és változásbejelentési körben továbbra sem lesznek 
iForm nyomtatványok). 

Január 1-jétől megváltozik a beszámoló benyújtásának módja is, ahol a beküldéshez KAÜ-s, 
pontosabban ügyfélkapus azonosításra lesz szükség (lásd fentebb), és a beszámoló befogadása előtt 
ellenőrzik, hogy a beküldő a cégnyilvántartás szerint cégjegyzésre jogosult-e, ha nem, akkor a 
rendelkezési nyilvántartásban megkeresik, hogy van-e az illetőnek meghatalmazása a nem természetes 
személytől a nevében való eljárásra. 

Változatlan marad a CEVR használata az ahhoz csatlakozott szerveknek is (Ctv. 117. § (3)-(4)). 

3.4.11. Versenyhivatali eljárások 
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, 
valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2017. évi CXXIX. 
törvénnyel módosított Tpvt. szerint a jogalkotó úgy gondolta, hogy egyszerűen kikerülheti az Eüsztv. 
előírásait, és azzal, hogy a régi Ket. mintájára a kapcsolattartási módokat saját maga is nevesíti, pusztán 

http://www.cegirnok.hu/
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kikerüli azt a tilalmat a gazdálkodó szervezetek számára, hogy kötelesek lennének elektronikus úton 
beadványt beadni. 

Az elképzelésük az, hogy majd a törvényi felhatalmazás alapján kiadott tájékoztatásban írhatnak, amit 
akarnak, és ott térhetnek el az Eüsztv.-től és végrehajtási rendeleteitől, ahol akarnak. Mintha 
jogszerűen törvényben felhatalmazást lehetne adni egy tájékoztatónak, hogy az az Eüsztv.-vel 
ellentétes rendelkezéseket rögzítsen. 

Egyelőre a GVH esetén elektronikusan csak az e-Papír szolgáltatás (és a keresetlevél űrlap) érhető el, 
más nem. 

3.4.12. Ingatlannyilvántartás 
Az egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvénnyel szóló összefüggő és más célú módosításáról szóló 2017. évi CCV. törvény 18. §-a 
módosította az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt, és a 25. §-t új (4) bekezdéssel 
egészítette ki, miszerint „ingatlan-nyilvántartási eljárás során a kérelmet kizárólag írásban lehet 
előterjeszteni”. Ezt a rendelkezést értsük úgy, hogy az ingatlannyilvántartási eljárásban nem lehet 
elektronikusan nyilatkozatot benyújtani (még az Eüsztv. 17. § (1) bekezdése szerinti „írásbelivel 
egyenértékű értelmezés ellenére sem.) 

Ez azonban nem jelenti még önmagában azt, hogy a földhivatal egyéb, nem ingatlannyilvántartási 
eljárásaiban (lásd 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet III. és IV. fejezetében), így a termőföld védelméről 
szóló törvénnyel kapcsolatos eljárásban ne lenne kötelező az elektronikus eljárás. 

Ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a minisztériummal 2017. novemberében tartott egyeztetés 
és több földhivatali ügyintézővel folytatott egyedi tájékoztatása szerint földhivatali ügyekben 
általánosságban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem lesz meg a feltétele január 1-jétől a kötelező 
elektronikus eljárásnak. Ezért nem ingatlannyilvántartási ügyekben mi továbbra is javasoljuk 
megpróbálni a papíralapú eljárást .  

Mindenesetre a konkrét és egyértelmű tájékoztatás ellenére az ePapírban van kifejezetten 
„földhivatali ügyintézés” ügytípus – ez persze az ingatlannyilvántartási eljárásbeli kizártságot nem 
érinti, mégis, az Eüsztv. rendelkezései alapján ezt mindenki értheti úgy, hogy nem 
ingatlannyilvántartási földhivatali ügyekben ettől még jogi képviselőnek kötelező lenne elektronikusan 
ügyet intézni. 

3.4.13. Közjegyzőkkel való kapcsolattartás 

Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás és annak végrehajtása, a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás, 
továbbra is a szokott módon fog zajlani, ebben nem várható változás. A közjegyzői ügyvitel szabályairól 
37/2003. (X. 29.) IM rendelet értelmében az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt a 
közjegyzőhöz űrlapon kell előterjesztenie. Ha a fél a beadványát nem a Magyar Országos Közjegyzői 
Kamara által rendszeresített űrlapon terjeszti elő, a közjegyző a kérelmet visszautasítja az egyéb 
beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan. 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján közzétetttöbb új ÁNYK-s űrlapot, amelyet az 
ügyvédek a közjegyzőkkel való kapcsolattartáshoz használhatnak. Ezek a közjegyzői nemperes 
eljárásokban okiratok és kérelmek benyújtására szolgáló, az általános közjegyzőkhöz címzett, és a 
hagyatéki eljárásban használható beadványok. Az űrlapon az ügyvéd kijelöli a címzett közjegyzőt. A 
beadványt az ÁNYK-ban megszokott módon lehet beküldeni és az ügyvéd a választ a beküldésre 
használt címre fogja kapni. A területi és az országos kamara tekintetében rendszeresített ÁNYK űrlapok 
is elérhetőek, pl. közjegyzői iratokról hiteles másolat kiadása iránti, díjvisszatérítés iránti kérelem stb. 

3.4.14. Végrehajtókkal való kapcsolattartás 

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/urlapok.php
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Végrehajtóknak egyrészről ePapír útján, másrészről a VIEKR rendszer útján lehet elektronikusan 
kézbesíteni. Jelenleg a 190 végrehajtóból 91 érhető el ePapír útján. A  

A végrehajtónak az egyetlen általános, minden végrehajtó esetén használható elektronikus kézbesítési 
mód a VIEKR rendszer használatával lehetséges. Ez külön regisztrációt igényel a VIEKR-rendszerre 
(https://arveres.mbvk.hu/xml/vhkirreg/index.php, „meghatalmazotti tevékenységet hivatásszerűen 
ellátó szervezetként”), meg kell vásárolni a dedikáltan csak VIEKR-re használt titkosító és autentikációs 
tanúsítványokat (húszezer forint körüli nettó összeg a Microsec esetén), valamint a JKBLight nevű 
programra is elő kell fizetni (e-Jogsegéd Kft., jelenleg havi nettó ötezer forint körüli összeg a listaár). 

A VIEKR rendszer használata a körülményes regisztráció után már nagyon egyszerű. 

3.4.15.  Nyugdíjbiztosítási ügyintézés 
Nyugdíjbiztosítási ügyintézésre elektronikusan a https://e-ugyintezes.onyf.hu/ oldalon a Magyar 
Államkincstár elektronikus ügyintézési rendszerében van lehetőség, de ez csak saját néven történő 
beadásra alkalmas igazán, képviselői minőségben eljárásra nem annyira, mivel saját adatokkal 
automatikusan kitölti az űrlapokat. 

3.4.16. Ügyvédi kamarai ügyintézés 
Mint említettük, az ügyvédi irodák saját ügyükben is mindenhol kötelesek az elektronikus 
ügyintézésre, de az egyéni ügyvédek, kamarai jogtanácsosok, jogi előadók, alkalmazott ügyvédek, 
ügyvédjelöltek, európai közösségi jogászok és külföldi jogi tanácsadók az Eüsztv. alapján saját 
ügyükben (amikor nem jogi képviselőként járnak el) nem kötelesek elektronikus ügyintézésre (de igény 
esetén azt használhatják). 

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény ("Üttv.") 173. § (1) bekezdése szerint 
azonban kamarai hatósági ügyben – a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában meghatározott 
kivétellel – általánosságban kötelező az elektronikus ügyintézés. A 12/2017 (XI.20.) MÜK 
szabályzatban foglalt ilyen kivétel vonatkozik a kamarai hatósági eljárás ügyvédi kamarai 
nyilvántartásban nem szereplő résztvevőjére, a külföldi jogi tanácsadóra, valamint az ezer fő 
taglétszámot el nem érő területi ügyvédi kamara kamarai hatósági eljárásának résztvevőjére, akik nem 
kötelesek elektronikus úton kapcsolatot tartani. Tehát a Budapesti Ügyvédi Kamara egyéni ügyvédjei 
saját ügyükben is kötelesek az elektronikus ügyintézésre, a többi területi kamara ügyvédjei nem. 

Nyilvánvaló, hogy a területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara is köteles biztosítani az elektronikus 
ügyintézés feltételeit, de mindenki alapvetően saját ügyében. 

Tekintettel arra, hogy az Üttv. csak az ügyvédi nyilvántartás vezetését ruházta át a Magyar Ügyvédi 
Kamarára, érintetlenül maradtak a területi kamarai hatáskörök, így az elektronikus ügyintézés 
biztosítása – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – elsőfokon a területi kamarák feladata, mind 
az igazgatási, mind a fegyelmi ügyekben. A budapesti ügyvédeknek önálló ePapír benyújtási 
lehetőségük van, mert a Budapesti Ügyvédi Kamara külön is csatlakozott, ettől függetlenül a budapesti 
ügyvédek számára mindenképpen elsőként a Budapesti Ügyvédi Kamara saját elektronikus ügyintézési 
felületét javasoljuk, a https://ugyvedikamara.hu. Figyelem! Ez csak BÜK-tagoknak szól! 

 

A Magyar Ügyvédi Kamara biztosít a nyilvántartottaknak egy ügyintézési felületet, ahol az ügyfelek a 
KAÜ-vel való azonosítást követően bármilyen általános jellegű beadványt benyújthatnak bármelyik 
területi kamara részére, az ún. ePapír szolgáltatás igénybevételével. Ezzel kapcsolatosan a használatról 
fentebb írtunk, amit itt kibővítünk egy kicsit, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján. Az 
ePapír használatát hamarosan felváltja az https://eugyintezes.magyarugyvedikamara.hu felület, ahol 
KAÜ-val (ügyfélkapuval vagy e-személyivel) belépve, 

https://bpbar.us3.list-manage.com/track/click?u=b21802b18f0b3680b71cff1ec&id=b03b5e7108&e=67056557f4
https://arveres.mbvk.hu/xml/vhkirreg/index.php
https://bpbar.us3.list-manage.com/track/click?u=b21802b18f0b3680b71cff1ec&id=42e050fc5a&e=67056557f4
https://ugyvedikamara.hu/
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1) egyszerű módon kézbesíteni lehet az ePapírnak megfelelő tartalommal lényegében bármit, de 
közvetlenül a területi kamarának (és nem csak a Magyar Ügyvédi Kamarán keresztül, ahogyan ez az 
ePapírnál lehetséges volt); 
2) ellenőrizhetik az Önökről nyilvántartott teljes adatkört, és kezdeményezhetik az illetékes területi 

kamaránál az adataik esetleges javítását. 

Az ePapír felhasználásról: adjuk meg a böngészőben a https://epapir.gov.hu/ címet, majd a KAÜ-vel 
kell bejelentkeznünk, azaz az ügyfélkapus azonosító adatainkat kell megadni (felhasználónév és jelszó). 

 
Ezt követően az „Új levél írása” menüpontba érkezünk, ahol először válasszuk ki az alábbi ábrán 1)-gyel 

jelölt "Témacsoport"-ot, ezen belül a kamarai ügyintézést. Ezután térjünk át az alábbi ábrán 2)-vel 

jelölt, Címzett mezőre. Itt válassza ki a Magyar Ügyvédi Kamarát. (Ezek az iratok egyelőre mind a 

Magyar Ügyvédi Kamara postafiókjába mennek, és ő továbbítja az iratokat a területi kamaráknak.) 

 

 

Ezután az Ügytípus mezőben válasszuk ki, hogy az alábbi nyolc típus közül mi lesz a beadványunk 

tárgya: 

• Nyilvántartásba vétel iránti kérelem: ide tartozik valamennyi, a kamara által nyilvántartott 

személy vagy szervezet nyilvántartásba vétele iránti, igazgatási ügyre vonatkozó kérelem, 

beleértve az ügyvédi, jelölti, kamarai jogtanácsosi, jogi előadói stb., illetve az ügyvédi irodai, 

fiókirodai vagy akár az irodaközösségi felvételi kérelem is); 

• Nyilvántartotti minőséget érintő kérelem: ide tartoznak a megszűnési vagy a nyilvántartott 

szerv adatainak módosításával kapcsolatos, igazgatási jellegű kérelmek; 

https://epapir.gov.hu/
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• Igazolás iránti kérelem: ezzel a megjelöléssel érdemes megküldeni a tagsági vagy 

nyilvántartotti minőséggel kapcsolatos kérelmeket; 

• Egyéb igazgatási kamarai ügyek: a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó igazgatási ügyek 

megjelölésére szolgál; 

• Bejelentés fegyelmi ügyben: ezt a kategóriát használhatják ügyfeleink a panasz 

előterjesztésére (de az ügyvédek is ezzel kapcsolatosan tehetnek fegyelmi tárgyú bejelentést); 

• Fellebbezés fegyelmi ügyben; 

• Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek: minden olyan fegyelmi ügybeli beadványt e kategóriában 

nyújthatunk be, amely nem bejelentés és nem fellebbezés. 

 
A beadványunkat minden szempontból úgy fogalmazzuk meg, mintha papíralapon adnánk be, de ne 

nyomtassuk ki, hanem PDF fájlként nyomtassuk ki (pl. Word esetén exportáljuk PDF-be vagy mentsük 

el másként). A lényeg, hogy olyan csatolmányt küldjünk, amit a kamarai oldalon biztosan jól 

értelmeznek, pl. a PDF használatát ezért is javasoljuk. Az így elkészült PDF-et hitelesíthetjük már a saját 

gépünkön, feltöltés előtt pl. az elektronikus aláíró alkalmazással (PDFSigno, MOKKA vagy az e-

Szignóval), akár aláírt PDF-et, akár ES3/dosszie fájlt készíthetünk belőle. Ennek előnye, hogy a kamara 

egyszerűbben ellenőrizni tudja a beküldő személyazonosságát a saját nyilvántartásából is. A másik 

megoldás, hogy a csatolmányt feltöltjük, és majd az ePapír rendszer útján hitelesítjük, hasonlóan az e-

perben megszokott, az IKR rendszer szerinti AVDH-hoz (lásd a MÜK honlapján közzétett e-peres 

útmutató 12. pontját). 

Mindegyik esetben az elkészült csatolmányt a Tovább a csatolmányokhoz gombra kattintás után 

töltsük fel az ePapír alkalmazásba. 

 

(Ha a feltöltött csatolmányt hitelesíteni szeretnénk AVDH-val, akkor az adott csatolmány neve mellett 

jobbra a „HITELESÍTÉS” gombra kell kattintani, és ismét az ügyfélkapunkba belépni). 

Végül a Tovább a véglegesítéshez gombra kattintás után, ellenőrizve a beküldendő tartalmat, a 

KÜLDÉS gombra kattintva küldjük be a beadványt. 

http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/index/158/1
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Ezen túlmenően természetesen a területi kamarák dönthetnek úgy is, hogy saját maguk eltérő módon 
vagy eltérő módon is biztosítják a nyilvántartottaik számára az ügyintézést, így például ÁNYK 
nyomtatványok útján vagy a Budapesti Ügyvédi Kamaránál elérhető egyedi fejlesztések útján. Ha ilyen 
ügyintézési módot biztosítanak a területi kamarák, annak módjáról a területi kamara honlapján kell 
tájékoztatást közzétenniük. 

*** 

dr. Homoki Péter 

Külön köszönettel tartozom dr. Kussinszky Péter és dr. Békés Ádám ügyvéd kollégáimnak az 
ingatlannyilvántartási-, illetve büntetőeljárási tárgykörökben nyújtott szakértő segítségükért és az 
egyeztetéseken való közös részvételükért! 
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Függelék az egyes ügyintézési szervek 
elektronikus elérhetőségéről 
2018.01.10. 

1. Auditált ÁNYK nyomtatvánnyal rendelkező szervek listája 

Keresetlevél benyújtásához OBH nyomtatványsablonok: itt 

Keresetlevél benyújtásához nem OBH minták, lásd itt 

MNB esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindítás ügyében (felügyelt szervek 

számára saját, ERA rendszeren) 

Magyar Orvosi Kamara (etikai és tagsági ügyek) 

Néhány önkormányzat helyi adóval kapcsolatos beadványa 

Iparűzési adóbevallással és iparűzési tevékenységgel kapcsolatos űrlapok 

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

Derecske 

Dunaújváros Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Dunaújváros Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hajdúdorog 

Hajdúnánás 

Hajdúszoboszló 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal 

Kisújszállás 

Kunágota Községi Önkormányzat 

Létavértes 

Orosházi Polgármesteri Hivatal 

Paks 

Polgár 

Végegyháza Községi Önkormányzat 

Idegenforgalmi adóbevallással kapcsolatos űrlapok 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok
http://www.homoki.net/images/kozig_elektronikus_nyomtatvanysablonok_K01.pdf
https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/fogyasztoi-kerelem-a-penzugyi-bekelteto-testulet-eljarasanak-meginditasahoz-telepitokeszlet
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Dunaújváros Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hajdúnánás 

Jászapáti Polgármesteri Hivatal 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal 

Kunágota Községi Önkormányzat 

Végegyháza Községi Önkormányzat 

Méhészeti tevékenységgel kapcsolatos űrlapok 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal 

Kunágota Községi Önkormányzat 

Végegyháza Községi Önkormányzat 

Talajterheléssel kapcsolatos űrlapok 

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal 

Végegyháza Községi Önkormányzat 

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal 

Derecske 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 

Dunaújváros Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Dunaújváros Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hajdúdorog 

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal  
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Hajdúnánás 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Hajdúszoboszló 

Jászapáti Polgármesteri Hivatal 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kisújszállás 

Kunágota Községi Önkormányzat 

Létavértes 

Mélykúti Polgármesteri Hivatal 

Mezőhegyes Polgármesteri Hivatal 

Orosházi Polgármesteri Hivatal 

Paks 

Paks Polgármesteri Hivatal 

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal 

Polgár 

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 

Végegyháza Községi Önkormányzat 

1.1. Munkavédelmi nyomtatványok 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Foglalkoztatási, Munkaügyi 

és Munkavédelmi Főosztály 

BAMKH MEFFF Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 

CSMKH Szegedi Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
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Fejér Megyei Kormányhivatal   

Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

Heves Megyei Kormányhivatal 

JNSZMKH Szolnoki Járási Hivatal MEFF Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

KEMKH Tatabányai Járási Hivatal 

NGM Munkafelügyeleti Főosztály 

Nógrád M-i Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és 

Társadalombizt. Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi 

Ellenőrzési Osztály 

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala 

SZSZBMKH Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

Tolna Megyei Kormány Hivatal 

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

1.2. Egyéb ÁNYK nyomtatványok 

HM HT Intézet és Múzeum HT Levéltár és lrattár Központi Irattár 

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 

Igazságügyi Minisztérium 

Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

Nemzetgazdasági Minisztérium Jogi és Kodifikációs Főosztály 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hatósági Koordinációs Főosztály 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

1.3. Egyéb szervek, akik ÁNYK-val lesznek elérhetőek (de jelenleg még nem érhetőek el) 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

2. ePapírral rendelkező szervek listája 
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2.1. Fővárosi és megyei kormányhivatalok 

Sokszínű megnevezéssel! 

Bács-Kiskun MKH 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

BAZMKH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

BÉMKH Békés Megyei Kormányhivatal 

BFKH Budapest Főváros Kormányhivatala 

CSMKH Csongrád Megyei Kormányhivatal 

FMKH Fejér Megyei Kormányhivatal 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

HBMKH Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

HMKH Heves Megyei Kormányhivatal 

JNSZMKH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

KEMKH Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

NMKH Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Pest Megyei Kormányhivatal 

SMKH Somogy Megyei Kormányhivatal 

SZSZBMKH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

TMKH Tolna Megyei Kormányhivatal 

VMKH Vas Megyei Kormányhivatal 

ZMKH Zala Megyei Kormányhivatal 

2.2. Járási hivatalok 

Mind a 176 

2.3. Kerületi hivatalok 

Mind a 23, nevükben Kormányablak, egyes osztályok neve (pl. VIII. Kerületi Hivatal és Hatósági Főo., 

Kormányablak O., Hatósági O., Gyámügyi O. vagy X. Kerületi Hivatal és Hivatalvezetés, Hatósági 

Osztály 2.) 

2.4. Önkormányzatok (nem kormányhivatal!) 

Összes települési önkormányzat, beleértve Budapest Főváros Önkormányzatát is 

2.5. Rendőrségi szervek és kapcsolódó szervezetek 
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ORFK Bűnügyi Főigazgatóság 

ORFK Hivatal 

ORFK Rendészeti Főigazgatóság 

ORFK Rendészeti Főigazgatóság Hívásfogadó Központ Miskolc 

ORFK Rendészeti Főigazgatóság Hívásfogadó Központ Szombathely 

Készenléti Rendőrség 

Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ 

Nemzetközi Oktatási Központ 

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 

Rendőrkapitányságok és főkapitányságok 

Rendőrkapitányság szabálysértési hatóságai (külön!) 

BRFK Hivatal 

BRFK Közlekedésrendészet 

Határrendészeti kirendeltségek 

Csongrád Megyei Rfkp. Gazdaságvédelmi Osztály 

Sajátos megnevezésű rendőrkapitányságok 

Fejér Megyei Rfkp. Gárdonyi Rkp. Ercsi Rendőrőrs 

Hajdú-Bihar Megyei Rfkp. Berettyóújfalui Rkp. Létavértesi Rörs. 

Sajátos megnevezésű szabálysértési hatóságok 

Szabálysértés Karcagi Rkp. 

Szabálysértés Kazincbarcikai Rkp. 

Szabálysértés Keszthelyi Rkp. 

Szabálysértés Oroszlányi Rkp. 

Szabálysértés Pápai Rkp. 

Szabálysértés Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 

Szabálysértés Rétsági Rkp. 

Szabálysértés Szigetvári Rkp. 

2.6. Katasztrófavédelmi szervek 

A megyék megnevezése szerint 
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2.7. BM és egyéb, BM irányítása alá tartozó szervek 

Alkotmányvédelmi Hivatal 

Belügyminisztérium BM 

Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárság 

BMH = Bevándorlás- és Menekültügyi Hivatal 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

Terrorelhárítási Központ 

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ TIBEK 

BV Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és külön büntetésvégrehajtási szervek 

(intézeteként) 

2.8. NAV 

Külön címzett a bűnügyi igazgatóság, külön a szabálysértési hatóság és külön egyéb ügyekben. 

2.9. Közművek 

Alföldvíz Regionális Vízközmű-szolgáltató Zrt. 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Fővárosi Vízművek Zrt. 

2.10. Egyéb, ePapírt (is) használó szervek 

Budapesti Ügyvédi Kamara 

Gazdasági Versenyhivatal (ahol nincsen egyedi honlapos űrlap, lásd a tájékoztatóját) 

Központi Statisztikai Hivatal Felhasználói Kapcsolatok Főosztály 

Ügyészség: önállóan járási és kerületi ügyészségek, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek és 

Legfőbb Ügyészség, valamint annak hat osztálya vagy főosztálya részére 

Magyar Állatorvosi Kamara 

Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 

Magyar Orvosi Kamara 

Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága 

Magyar Szabványügyi Testület 

Magyar Ügyvédi Kamara 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

http://www.gvh.hu/data/cms1037518/Tajekoztato__kapcsolattartasi_modok_2017_12_20.pdf
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

Oktatási Hivatal 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

Országos Meteorológiai Szolgálat 

Országgyűlési Őrség 

Végrehajtók, végrehajtói irodák 

3. Saját felületek 

MNB felügyelt szervek részére: ERA 

NMHH felügyelt szervek részére az ÁNYK-s keresetűrlap mellett az Adatkapu szolgáltatásai érhetőek 

el. 

https://era.mnb.hu/ERA.WEB/
https://adatkapu.nmhh.hu/neaddfel/neaddfel.main.page

