
Általános Tájékoztató  

Elektronikus ügyintézés a Somogy Megyei Kormányhiva tal hatósági eljárásaiban 

2018. január 1-jén hatályba léptek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályaival, továbbá az elektronikus 
ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos 
rendelkezései. Az elektronikus ügyintézés részletszabályait az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Rövid összefoglaló az e-ügyintézésre vonatkozó álta lános és speciális rendelkezésekr ől 

a) Gazdálkodó szervezetekre és jogi képvisel ővel eljáró ügyfelekre vonatkozó rendelkezések  

Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől a Somogy Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: 
Kormányhivatal) mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv a feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyekben köteles biztosítani az ügyek elektronikus úton történő intézését, míg az ügyfélként eljáró 
gazdálkodó szervezetek illetve a jogi képviselővel eljáró ügyfelek elektronikus ügyintézésre 
kötelezettek. 
 

b) Természetes személy ügyfelekre vonatkozó rendelk ezések  

Az Eüsztv. tv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető 
elektronikus ügyintézésre.  

A vonatkozó szabályozás értelmében a természetes személyek opcionális jelleggel a kormányzati 
portálon elérhető (https://magyarorszag.hu) - Általános Nyomtatványkitöltő (ANYK) 
keretrendszerben publikált - űrlapokat vehetik igénybe.  

A természetes személyek azon ügytípusok esetén, melyekhez nem áll rendelkezésre Általános 
Nyomtatványkitöltő (ANYK) keretrendszerben alkalmazható űrlap, kérelmeik benyújtásához igénybe 
vehetik az Általános célú elektronikus kérelem űrlapot – az E-papírt (https://epapir.gov.hu). 

Az elektronikus kérelmek benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges.  

Természetes személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása a 
Kormányzati Portál internetes oldalán található:  

 https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio 

Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere:  

� Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.), 

� Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, 
� Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 

84/2012. (V. 21.) Korm. rendelet, 
� Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz 

és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. 

(Somogy Megyei Kormányhivatal) 

 


