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Az elektronikus ügyintés 
kiterjesztésének célja:
• a szervek és ügyfelek adminisztratív terheinek, 

költségeinek mérséklése, 
• a közfeladatok gyors, gazdaságos, hatékony 

ellátása,
• az emberi beavatkozás szükségességének 

csökkentése, 
• erőforrások és információk közös, hatékony 

felhasználása.



Mi az elektronikus ügyintézés?

 1. szint: az elektronikus információnyújtás. 
Pl. a hivatal honlapján lévő tájékoztatás az 
ügyintézésről vagy a nyitvatartási időről - teljesült

 2. szint: az egyirányú kapcsolat. 
Pl. a hivatali honlapról letölthetőek az ügyintézéshez 
szükséges nyomtatványok - teljesült

Az e-ügyintézés öt szintje:



 3. szint: a kétirányú kapcsolat
Pl. online és hitelesítve kitölthetőek az űrlapok. 
Megtörténik a kitöltés ellenőrzése és a letöltött 
dokumentumokat azonosítási eljárás mellett vissza is 
lehet küldeni elektronikus formában - folyamatban

 4. szint: a teljeskörű elektronikus ügyintézés
Pl. teljes eljárás, beleértve a személyek hitelesítését, 
az elektronikus díjfizetést – 2018. 12. 31-ig

 5. szint: személyre szabott e-ügyintézés
Pl. ügyfelek igényéhez igazodó kényelmi 
szolgáltatások – távlati cél



Jogszabályi háttér:

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
szóló 451/2016. (XII.19.) Kormányrendelet
(Korm.rendelet)
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SZEÜSZ 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások

Az e-ügyintézés folyamata az egyes részfolyamatokat
megtestesítő elektronikus ügyintézési szolgáltatásokból
épül fel. Egyes elektronikus ügyintézési szolgáltatások
külön szabályozás nélkül folytathatóak, azonban az
ügyfelek érdekeinek védelme és a megfelelő szolgáltatási
színvonal biztosítása érdekben a legfontosabb
szolgáltatásoknál jogszabályban kell rögzíteni a
működésük módját, feltételeit. Ezeket nevezzük
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak,
azaz SZEÜSZ-öknek. Ezeket piaci alapon bárki nyújthatja,
de csak az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek tett
bejelentés mellett.



KEÜSZ 
központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások

Az e-ügyintézés működésének érdekében
elengedhetetlen, hogy egyes SZEÜSZ-ök mindenképp
működjenek. Erről az állam köteles gondosodni akkor
is, ha ezeket piaci alapon egyik szolgáltató sem
nyújtja. Ezekeket a szolgáltatásokat kizárólag az állam
nyújtja és központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatásoknak, azaz a KEÜSZ-öknek nevezzük
őket.



2018. január 1-jén hatályba lépő 
változások

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (Ákr.) hatályba lépése
gazdálkodó szervek szervezetek számára kötelező 

elektronikus ügyintézés bevezetése
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény hatályba lépése – az egyéni vállalkozók 
gazdálkodó szervezetek közé sorolása



Kapcsolattartás Kérelem benyújtása
Ákr. 26. § (1)                                                    35. § (2)

a) írásban                             a) írásban
- írásban                                       - írásban
- Eüsztv-ben meghatározott         - Eüsztv-ben meghatározott
elektronikus úton                          elektronikus úton

b) szóban                               (ügyfélkapu, cégkapu)
- személyesen                                b) személyesen
írásbelinek nem minősülő
elektronikus úton 
(sms, e-mail, fax, telefon
elektronikus azonosítás nélkül)



Cégkapu 
(Korm. rendelet 89.-91. §)

 A Cégkapu megkönnyíti a szervezetek és az elektronikus
ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt,
hiszen minden kézbesítésre szánt küldemény a
gazdálkodó szervezet által igényelt, biztonságos, hiteles
tárhelyre érkezik.

 A cégkapu felépítése megegyezik a már megszokott
ügyfélkapu felépítésével. A dokumentum feltöltése,
letöltése és tartós tárba helyezése azonos logikával
működik. A cégkapus kommunikáció teljes egészében
kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést.



Egy szervezet - egy cégkapu
Online regisztráció
- cégjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezet
- a cég törvényes képviseletére jogosult végzi a 
regisztrációt

Elektronikus űrlappal támogatott, ügyintéző 
segítségével létrejövő regisztráció
- a közhiteles nyilvántartásban nem szerepelő 
nem természetes személyek 
- a regisztrációt nem a cégképviselő végzi
- hiteles dokumentumok csatolása



Cégkapu szerepkörök

Regisztrálni 
tud

Cégkapu 
megbízottat 
módosítani 

tudja

Cégkapu
megbízott

Max. 1 fő
Dokumentumküldés / 

fogadás
Ügyintéző rögzítés
Jogosultságkezelés

Cégkapu ügyintézők

Számuk nincs korlátozva
Dokumentumküldés / fogadás

Képviseletre
jogosultak



Szankció
Eüsztv. 14. § (8) bekezdés: Ha a gazdálkodó
szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem
rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is
lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen
kötelezettségének nem teljesítése miatt az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi
a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben
meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy
hatósági ellenőrzés lefolytatását.



A hatósági eljárás tapasztalatai- avagy 
mire érdemes figyelni

kérelem benyújtása e-mailben sérül az 
azonosítási kötelezettség, nem minősül írásbeli 
beadványnak, úgy kell tekinteni, mintha be sem 
érkezett volna
a cégkapura érkező küldeményeket nem veszik át

kézbesítettnek minősül, jogkövetkezményeket vonva 
maga után



Eüsztv. 14. § (4) bekezdés alapján a küldemények 
kézbesítettnek minősülnek:
 ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a 

küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja 
vissza, a feltüntetett időpontban,

 ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt 
igazolja vissza, hogy a küldeményt átvételét a 
címzett megtagadta, az igazolásban feltüntetett 
időpontban,

 ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt 
igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett nem 
vette át, a második értesítés igazolásban 
feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.



nyilatkozat hiánya az Ákr. 65. § (2) bekezdése
alapján ha törvény vagy kormányrendelet másként
nem rendelkezik, az ügyfél az iratot másolatban is
benyújthatja, ha nyilatkozik arról, hogy az az
eredetivel mindenben megegyezik

hitelesítés hiánya nem a feltöltött dokumentum
tartalmát teszi hitelessé, hanem azt, hogy az adott
dokumentumot arra jogosult személy töltötte fel



nem minden eljárásban alkalmazható az
elektronikus ügyintézés személyes megjelenés,
okirat benyújtása kötelező, nem értelmezhető vagy
ki van zárva, a beadvány minősített adatokat
tartalmaz (Eüsztv. 8. §)

egyéni vállalkozó esetében kötelező az elektronikus
úton történő kapcsolattartás tevékenységgel
kapcsolatos bejelentés: SZÜF, hatósági ellenőrzés:
e-Papír alkalmazás /254/2018. (XII. 18.) Korm.
rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a hatósági
ellenőrzés megindítására okot adó körülményt
követően bejelentett szüneteltetés alatt is/



Az elektronikus ügyintézés ügyfél oldali 
csatornái

SZÜF – Személyre Szabott Ügyintézési Felület -
ügyintézési felület, az e-közigazgatási portálokat és
szolgáltatásokat összefogó komplex keretrendszer,
amelyre az e-ügyintézési szolgáltatók tudják kihelyezni
saját szolgáltatásaikat.
e-Papír - ingyenes, hitelesített üzenetküldő
szolgáltatás, kapcsolat azokkal az e-ügyintézést
biztosító hazai szervezetekkel vagy hivatalokkal,
amelyek csatlakoztak az e-Papír rendszerhez.



1818
Telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat

• segítség 24 órában, éjjel-nappal, hétvégén is
• cégkapuval kapcsolatos ügyek
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos

tájékoztatás
• egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése

Köszönöm a figyelmet!


