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Tájékoztató egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézésével kapcsolatban 

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

(továbbiakban: Eüsztv.) és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. 

Rendelet (továbbiakban: Vhr.) értelmében 2018. január 1-jétől KÖTELEZŐ az elektronikus ügyintézés. 

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

szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre kötelezett valamennyi, a 9. § (1) 

bekezdése szerinti ügy tekintetében 

a ) az ügyfélként eljáró 

aa) gazdálkodó szervezet, 

• Eüsztv. 1. § 23. pontja értelmében: egyéni vállalkozó= gazdálkodó szervezet 

• Eüsztv. 1. § 17. pontja értelmében: járási(fővárosi kerületi) hivatal=elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv 

A Vhr. 84. § (1) bekezdése értelmében: A kézbesítési szolgáltatáshoz kapcsolódó hivatali tárhely a kijelölt 

szolgáltató által az együttműködő szervek számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 

tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím. ( = Hivatali Kapu) 

A Vhr. 84. § (2) A hivatali tárhely biztosítja 

a) az ügyfél vagy más együttműködő szerv által az erre szolgáló alkalmazáson vagy internetes felületen 

keresztül elküldött elektronikus űrlapok és elektronikus dokumentumok elérését, valamint 

b) az ügyfél vagy más együttműködő szerv számára elektronikus küldemény feladását. 

A Vhr. 88/A. § Egyéni vállalkozó az Eüsztv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által 

biztosított tárhelyek közül a KÜNY- regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési 

nyilvántartásba. 

A Vhr. 115. § (21) Az egyéni vállalkozó eltérő rendelkezése hiányában az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 

2017. december 31-én szereplő egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége az a KÜNY-tárhely, amellyel az egyéni 

vállalkozók nyilvántartását vezető szervvel 2017. december 31-ig a kapcsolatot tartotta. 

Az egyéni vállalkozóknak nem kell cégkaput nyitniuk!!!!! 

 

A járási hivatalok a hatósági ellenőrzési eljárásban elektronikus úton, HIVATALI KAPUN keresztül küldik meg 

az ellenőrzés során keletkezett dokumentumokat (végzés, határozat) az ügyfél KÜNY tárhelyére (korábban 

Ügyfélkapu) 

Az ügyfél e–papíron küldi meg a járási hivatal részére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumokat. 

 

Dokumentumok beküldése E-PAPÍRON: 

• https:// epapir.gov.hu 

• új levél írása 

• TÉMACSOPORT: Kormányhivatali ügyek 

• ÜGYTÍPUS: Okmány ügyintézési feladatok 

• CÍMZETT: megfelelő Járási hivatal kiválasztása 
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