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Tisztelt Adózó! 

 

Az önkormányzati ASP szolgáltatás bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatokra vonatkozóan is 

kötelezően a napi működési gyakorlat részévé váltak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési 

tv., Eüsztv) rendelkezései.  

 

A törvény 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. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is 

kiterjed. 

 

Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói 

hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus 

ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton 

végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. /Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, 

melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok 

másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé./ 

Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, 

addig a gazdálkodó szervetek1 az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében 

elektronikus ügyintézésre kötelesek. 

 

Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési 

szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője, ha 

az adott ügyintézési cselekmény tekintetben ez értelmezhető.  

 

Fontos, hogy ha az adózó gazdálkodónak (pl.: társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó) minősül, úgy 

elektronikus formában kell a bevallást, adatbejelentést, vagy egyéb más kérelmet megtennie.  

 

Ez vonatkozik arra az időszakra is, ha az egyéni vállalkozó szünetelteti e tevékenységét, illetve akkor is 

így kell teljesíteni az adatbejelentést, vagy kérelmet, ha az egyéni vállalkozó magánszemélyi 

minőségében indít magánszemélyek kommunális adójával, vagy gépjárműadóval kapcsolatos adóügyet. 

 

AZ EÜSZ TV. ALAPJÁN ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRE KÖTELEZETTEKTŐL PAPÍR 

ALAPON NEM ÁLL MÓDUNKBAN ÜGYINDÍTÓ DOKUMENTUMOT BEFOGADNI. 

                                                           
1 Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem 

rendelkező egyesület, alapítvány. 

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; 

 



Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az Önkormányzati Hivatali Portálon 

keresztül (továbbiakban: Ohp) biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges 

szolgáltatásokat. 

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál bárki számára elérhető a https://mateszalka.hu/hivatal/elektronikus-

ugyintezes oldalon, illetve közvetlenül a https://ohp.asp.lgov.hu ügyfélkapus bejelentkezés után az 

Ügyindítás menüpontban.  

 

A portálra nem kell regisztrálnia. Első látogatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-

azonosítás (ügyfélkapus bejelentkezés) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után 

használhatja a portál szolgáltatásait. 

 

Az oldalra belépve az önkormányzat kiválasztásával, majd lekérdezésével tud ügyet indítani. 

 

Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók: 

 Önkormányzat-kereső 

 Űrlapok kitöltése beküldés nélkül 

Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók: 

 Elektronikus űrlap beküldése 

 Mentett űrlapok elérése és megnyitása 

 Ügykövetés 

 Adóegyenleg-lekérdezés 

 Adóbevallási információk lekérdezése 

 Saját önkormányzatok listája 

 

A részletekről bővebb információt nyújtanak a Mátészalka.hu oldalon/ hivatal/ elektronikus ügyintézés 

menüpont alatt található dokumentumok. 

 

Amennyiben nincs megfelelő űrlap, nyomtatvány az Önkormányzati Hivatali Portálon, csak abban az 

esetben használható az E-papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu/ 

TÁJÉKOZTATOM, TOVÁBBÁ, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. 

(XII.28.) Korm. rendelet 22. §. (3) bek.-e alapján az „Az önkormányzati adóhatóság az adózó 

adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról elektronikusan a 

hivatalos elérhetőségén értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, adatszolgáltatás 

teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. 

Kérjük, hogy a továbbiakban a fent leírtak figyelembevételével szíveskedjenek eljárni! 

 

Hivatali kapu használata során a hivatal rövidített neve: PHMSZALKA 

Teljes neve: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 

Krid azonosítója: 701090302 

 

Ügyfélfogadás helye: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  

 

Fsz. 5. ajtó  

Helyi iparűzési adó    Pócsi Sándor csoportvezető   44/ 501-336 

Helyi iparűzési adó    Bálintné Szűcs Emese főtanácsos 44/ 501-392 

Köztartozás, talajterhelési díj   Kárpáti Árpádné vezető-főtanácsos 44/ 501-337 

 

Fsz. 6. ajtó 

Magánszemélyek kommunális adója  Feketéné Szobonya Kinga főtanácsos 44/501-335 

Magánszemélyek, társaságok gépjármű adója Földvári Mónika főtanácsos  44/501-318 

  

Mátészalka, 2020. január  
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