Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 108. § (1) bekezdése alapján a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) 2018. január 1. napjától
elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szerv, erre tekintettel köteles az ügyeinek
intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az elektronikus ügyintézés
részletszabályait az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.)
Korm. rendelet tartalmazza.

Rövid összefoglaló az e-ügyintézésre vonatkozó általános és speciális rendelkezésekről:

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKRE ÉS JOGI KÉPVISELŐVEL ELJÁRÓ ÜGYFELEKRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek illetve a
jogi képviselővel eljáró ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.
Jelenleg a munkavédelmi szakterületet érintő 11 ügyben van lehetőség Általános
Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretrendszerben publikált űrlapok segítségével bejelentés
megtételére.
Az
elektronikus
űrlapok
az
alábbi
linken
elérhetők:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/anyt
Azon ügytípusok esetén, melyek esetében nem áll rendelkezésre ÁNYK űrlap, a kérelmek és
egyéb nyilatkozatok benyújtása általános célú elektronikus kérelem űrlapon (e-Papír)
történhet. Az e-Papír elérhetősége: https://epapir.gov.hu/
Az e-Papír használatához Cégkapus regisztráció szükséges, melyet az alábbi linken lehet
megtenni: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html

EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Az egyéni vállalkozó az Eüsztv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként az Ügyfélkapu
tárhelyét jogosult használni, így az e-Papír használatához is az Ü gyfélkapus azonosítás
szükséges.
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TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető
elektronikus ügyintézésre. A vonatkozó szabályozás értelmében a Kormányhivatal a
természetes személyek számára opcionális jelleggel az alábbi lehetőségeket biztosítja:
A munkavédelmi szakterületet érintő 11 ügyben van lehetőség Általános
Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretrendszerben publikált űrlapok segítségével bejelentés
megtételére.
Az
elektronikus
űrlapok
az
alábbi
linken
elérhetők:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/anyt
Azon ügytípusok esetén, melyek esetében nem áll rendelkezésre ÁNYK űrlap, a kérelmek és
egyéb nyilatkozatok benyújtása általános célú elektronikus kérelem űrlapon (e-Papír)
történhet. Az e-Papír elérhetősége: https://epapir.gov.hu/
Elektronikus kérelmek benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges! Természetes
személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása az alábbi linken
található: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio

BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT IRÁNTI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által
hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet az elektronikus
kapcsolattartásra kötelezettek az IKR rendszer használatával, elektronikus űrlapon
nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.
Az IKR rendszer elérhető az alábbi linken: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/,
valamint a Kormányhivatal honlapjáról (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasznagykun-szolnok).

FIGYELEM!
A Kormányhivatalhoz e-mailen megküldött kérelmek és egyéb nyilatkozatok nem felelnek
meg az Eüsztv. elektronikus ügyintézésre vonatkozó követelményeinek, az e-mail az Eüsztv.
15. § (4) bekezdése alapján kizárólag tájékoztatási jellegű kapcsolattartásra szolgálhat.

Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere:
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (Eüsztv.)
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
84/2012. (V. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
szervezetek kijelöléséről
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