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TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL 

 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. §. 1.aa pontja alapján a gazdálkodó 
szervezetek (az Eüsz tv. 1 §. 23. pontban meghatározottak)  számára 2018.01.01.-től 
kötelező az elektronikus ügyintézés. 
 
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) 
E törvény értelmében gazdálkodó szervezet: gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az 
európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi 
társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, 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, a köztestület, valamint az alapítvány. 
 
 
Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal  elektronikus ügyintézést biztosítási 
kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az 
ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az 
ügyfelek Jászszentandrás település hivatalos oldalán keresztül az Önkormányzati Hivatali 
Portálon érhetnek el. (http://jaszszentandras.hu/elektronikus-ugyintezes) . 
Az elektronikus űrlappal nem támogatott ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás biztosít 
lehetőséget az ügyintézésre, a „E-ügyintézés\E-Papír szolgáltatás” menüpontban. 
 
Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2019.01.01.-et követően papír 
alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.  
(Amennyiben az Adózó helyett elektronikus úton képviselő jár el, úgy meghatalmazás benyújtása 

szükséges.)  

Felhívjuk figyelmét, hogy 

• gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles 
bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: 
rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. 

• természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az 
ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) 
szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése 
céljából. 

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve 
meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg 
a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök 
szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően. 

A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal  számos ügytípusban a portálon közzétett 
elektronikus űrlapok útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára. 

 



 

- Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, 
eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes 
megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé 
teszi. 
- Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus 
ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes 
jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen. 
- Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem 
értelmezhető. 
- Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, 
ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja. 
- Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, 
amely minősített adatot tartalmaz 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy: 
 
Az elektronikus ügyintézés során amennyiben az ügyhöz jogszabály illeték megfizetési 

kötelezettséget írt elő, azt az ügy megindítását megelőzően, vagy legkésőbb az ügyazonosító 
ügyfél általi megismerését követő munkanapon banki átutalással kell megfizetnie. 
Az átutalás közlemény rovatába az ügyfél nevét, lakcímét, vagy székhelyét, illetve- 
amennyiben ismert- az ügyszámot kell feltüntetni. 
A Jászszentandrás illetékességi területén indított ügyekben az alábbi számlaszámra: 
11745114-15409814-03470000 
 
A Jászivány illetékességi területén indított ügyekben az alábbi számlaszámra: 
11745114-15412586-03470000 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a E-ügyintézési 
tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít 
számukra is. 
 
Tájékoztatom továbbá, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) 
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési 

kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.  
 
 


