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

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az 

elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek 

elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. 

 

9. § (1) Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi 

szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) 

bekezdése szerinti ügy tekintetében 

a) az ügyfélként eljáró 

aa) gazdálkodó szervezet, 

ab) állam, 

ac) önkormányzat, 

ad) költségvetési szerv, 

ae) ügyész, 

af) jegyző, 

ag) köztestület, 

ah) az ac)–ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint 

b) az ügyfél jogi képviselője. 

 
Az elektronikus ügyintézés magánszemélyek esetében ügyfélkapun keresztül, míg az 

adószámmal rendelkező ügyfelek (szervezetek, egyéni vállalkozók stb.) esetében cégkapun, 

esetlegesen hivatali kapun keresztül történik. 

 

Az E-ügyintézési tv. értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek 

számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez 

szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldés/fogadás. Regisztráció: 

(https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio). 

 

Az elektronikus eljárás szempontjából gazdálkodó szervezetnek minősülnek a következő, 

belföldi székhellyel rendelkező szervezetek: a gazdasági társaság, az európai 

részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a 

szövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a 

külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami 

gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a 

közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, 

emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi 

önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület (kivéve az 

adószámmal nem rendelkező egyesületet), a köztestület, valamint az alapítvány (kivéve az 

adószámmal nem rendelkező alapítványt). 

Az elektronikus kapcsolattartás során jogi képviselőnek minősül az ügyfél képviseletében 

eljáró ügyvéd, ügyvédi iroda és kamarai jogtanácsos, a jogi személy bíróság képviseletére 

jogosult bíró és bírósági titkár, a Legfőbb Ügyészség képviseletére jogosult ügyész, valamint 

az ügyvédjelölt és a jogi előadó is, ha a Pp. szerint a perben eljárhat. 

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio


A hatósági eljárásban használatos nyomtatványokat az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) 

programmal lehet kitölteni. Az ÁNYK keretprogram letölthető a 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html, valamint a 

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok oldalról.  
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