
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS 
 

 

Társas vállalkozók 

Az elektronikus ügyintézés (továbbiakban: Eüsztv.) értelmében 2018. január 1-jétől a gazdálkodó 

szervek elektronikus ügyintézése a cégkapun keresztül történik, így például az adóbevallások 

benyújtása is. 

Az Eüsztv. 108. § (6a)-(6b) bekezdése (átmenti szabály) alapján 2018. december 31-ig a cégkapu 

regisztrációra kötelezettek továbbra is használhatják az (ügyvezető, képviseleti jogosult) ügyfélkapuját. 

 

A cégkapus ügyintézés kapcsán meg kell különböztetni a cégkapu megbízottat és a cégkapu 

ügyintézőt. A cégkapu megbízott fő felhasználónak minősül, aki regisztrálhat majd más személyt is, 

akik szintén hozzáférhet a cégkapuhoz. A tényleges kapcsolattartást nem feltétlenül a cégkapu megbízott 

fogja végezni, hanem a cégkapu-ügyintéző. Amennyiben cégkapu-ügyintézőt nem regisztráltak, akkor 

kizárólag a cégkapu megbízott fér hozzá a tárhelyre érkező küldeményekhez, vagy csak ő 

kezdeményezheti onnan küldemény továbbítását. 

A gazdálkodó szervek hivatalos elérhetőségre küldött minden irat esetén beáll a kézbesítési vélelem 

akkor is, ha az iratot nem veszik át [Eüsztv. 14. § (4) bek.] Nem célszerű, ha a regisztrációt a képviselő 

végzi el, amely az ügyfélkapus ügyintézésnél megszokott. A cégkapu ugyanis nem egyszerűen adóügyi 

eljárásokhoz használt felület, lényegében egy elektronikus postafiók, ahova hivatalos iratok 

érkeznek. Természetesen a könyvelő is kaphat ügyintézési jogot a gazdálkodó szervezet 

cégkapujához. Ha a regisztráló személy meghatalmazottként jár el, a csatolandó iratok között 

szerepelnie kell az ő meghatalmazásának is. 

 

A nyomtatványok beküldése az adóhatósághoz 

A nyomtatványbeküldés esetén eltérő az eljárás, ha a vállalkozás törvényes képviselője, vagy ha annak 

meghatalmazottja jár el. A vállalkozás képviselője pl. könyvelő) eldöntheti, hogy a saját 

korábbi Ügyfélkapus tárhelyről vagy a Cégkapujáról küldi meg a nyomtatványt. 

A gazdálkodó szerv nevében eljáró meghatalmazott lehet: 

·         magánszemély (egyéni vállalkozó is), 

·         képviselő kamarai jogtanácsos, ügyvéd vagy európai közösségi jogász, 

·         gazdálkodó szervezet. 

Amennyiben a meghatalmazott magánszemély, kamarai tag jogtanácsos, ügyvéd vagy európai 

közösségi jogász, akkor az Ügyfélkaput és a Cégkaput is használhatja a nyomtatványok beküldésére. Ha 

a meghatalmazott egy szervezet (pl. a könyvelési feladatokat ellátó kft.), akkor a szervezet Cégkapuján 

keresztül történik a kommunikáció. 

A hivatalból indított küldeményeket az adóhatóság az átmeneti időszakban (2018-ban) az adózó 

cégkapu-használatának megkezdésétől függetlenül az ügyfélkapus tárhelyre is küldheti. 

  

Egyéni vállalkozók – természetes személyek  

Az egyéni vállalkozók és a természetes személyek továbbra is az ügyfélkapun keresztül intézhetik 

adóügyeiket (pl. bevallás beküldése). Az adóhatóság kizárólag az egyéni vállalkozó hivatalos 

elérhetőségén, vagyis az ügyfélkapun keresztül kommunikál a regisztrált személlyel.  

  

Az Eüsztv. 22. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ügyfél a Kormányrendeletben kijelölt szervnél 

ügyintézési rendelkezése keretében – többek között – képviseletre vonatkozó jognyilatkozat tehet. 

Ugyanakkor hivatkozott § (9) bekezdése értelmében természetes személy vagy egyéni vállalkozó ügyfél 

kivételével az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben az (1) bekezdés e) pontja 

szerinti rendelkezésnek nincs helye. 

 

Elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványok az ELÜGY-ASP portál 

oldalon a megfelelő Önkormányzat kiválasztása után érhető el. 

 Honlap címe: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 
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