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T Á J É K O Z T A T Ó 
 

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL HASZNÁLATÁRÓL  
 iparűzési adó és más helyi adóügyek esetében 

 
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 
továbbiakban: Eüsztv) előírásai szabályozzák az önkormányzati adóhatóság és az ügyfél (vállalkozás, egyéni 
vállalkozó, magánszemély) közötti elektronikus kapcsolattartást. 
 

Az Eüsztv. értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és 
elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati adóhatóság előtt.  

 
Ide tartoznak többek között a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi 
fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az 
ügyvédi irodák, az egyéni cégek, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok.  
 
A fentiek alapján a gazdálkodó szervezetek az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag saját cégkapujukat 
vagy a meghatalmazott elektronikus elérhetőségét (cégkapu, KÜNY tárhely) használhatják, ami alkalmazható az 
önkormányzati adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartásra, a bevallások, bejelentések, kérelmek 
beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére. Az önkormányzati adóhatóság küldeményeit ugyancsak a 
cégkapun át küldi meg az érintettek (meghatalmazottak) számára. 
 

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek 2018. január 1-jétől szintén elektronikus 
kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati adóhatóságok előtt.  

 
Az egyéni vállalkozók kizárólag - a már korábban az állami adóhatóságnál is alkalmazott - ügyfélkapu 
szolgáltatással (új elnevezése: KÜNY regisztrációhoz kapcsolódó tárhely) jogosultak az elektronikus 
kapcsolattartásra, ebből adódóan a cégkapu regisztrációs kötelezettség ezt az adózói kört nem érinti. Az 
önkormányzati adóhatóság küldeményeit az ügyfélkapun (KÜNY tárhely) keresztül küldi meg az érintett egyéni 
vállalkozók részére. 
 
A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzati adókkal kapcsolatos ügyekben kizárólag az 
önkormányzati adóhatóságnál lehet bejelenteni a meghatalmazáson, megbízáson alapuló képviseleti 
jogosultságot. 
 
A fentiek alapján az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók a helyi iparűzési adóval, az 
idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóbevallási, bejelentési, változás bejelentési, építményadóban, illetve 
gépjárműadóban az adatbejelentési kötelezettségüket, valamint a túlfizetésekre vonatkozó átvezetési és 
kiutalási kérelműket elektronikusan az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL (korábbi nevén ELÜGY Portálon) 
teljesíthetik. 
 
Az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL (korábbi, illetve más néven ELÜGY vagy ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL ) a 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap címen érhető el. A Portál használatának alapvető követelményei:  
 

- ügyfélkapus regisztráció 
- internet hozzáférés (Internet Explorer, Chrome, Firefox… stb.) 

 
 

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


 
 
A kezdő oldal megnyitását követően történhet a bejelentkezés az ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval (KAÜ 
rendszeren keresztül történő azonosítás). A bejelentkezést követően a portál szolgáltatások között különböző 
menüpontok közül lehet választani, de először meg kell határozni az adott települést (önkormányzat kereső), 
ahol az ügyeit - ezen belül elsősorban adóügyeit (adóegyenleg lekérdezés, ügyindítás,bevallás benyújtás, 
adóbevallás lekérdezés) - intézni kívánja.  Alapértelmezett településként a rendszer az az önkormányzatot emeli 
be, amelyet a legelső bejelentkezésekor beállított, ugyanakkor ügyeit bármelyik - de egyszerre ugyancsak egy - 
kiválasztott településen intézheti. 

 
 



 
 
 

 
 

I. Ügyindítás adóügyek esetében 
 
 
1. Eljárás módjának kiválasztása: 
  
a.) saját nevemben (magánszemélyként) 
b.) cég nevében  



c.) saját nevemben (egyéni vállalkozóként) 
d.) egyéni vállalkozó nevében 
e.) más természetes személy nevében 
f.) hivatali kapu tárhellyel rendelkező intézmény nevében. 
A d.)-f.) pontok esetében meghatalmazott/képviselő alatt az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, 
állandó meghatalmazással rendelkező személy értjük. 
 
Az Adóügy ágazat megjelölését követően itt kiválasztható és megnyitható az ONLINE kitöltésre alkalmas 
nyomtatvány. 
 
2. Ügytípusok, indítható adóügyek: 
 
a) általános adónyomtatványok 
- Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem  
- Automatikus részletfizetési kérelem 
- Bejelentkezés, változás-bejelentés  
- Bevallás előrehozott helyi adóról  
- Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására 
- Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására 
- Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben  
- Megkeresés köztartozás behajtására 
- Méltányossági kérelem 
- Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről 
- Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem 
 
b) építményadó  
- Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról 
- Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról 
 
c) gépjárműadó  
- Adatbejelentés a gépjárműadóról 
 
d) helyi iparűzési adó 
- Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 
- Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014. évre 
- Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre  
- Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre  
- Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre  
- Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre  
- Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2019. évre  
- Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) bevallás 
 
e) idegenforgalmi adó 
- Tartózkodás utáni Idegenforgalmi adó bevallás 
 
f) jövedéki adó (magánfőzött párlat) 
- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről 
 
g) jövedelemadó (termőföld bérbeadás) 
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás 
 
h) talajterhelési díj 
- Talajterhelési díj bevallás 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
A megfelelő nyomtatvány a kiválasztás után az „ONLINE KITÖLTÉS” gombra kattintva betölthető. Betöltés során 
az „Előlapon” automatikusan megjelennek a bejelentkezett felhasználó természetes azonosító adatai. 
 



 
 
 
A további kitöltéssel és beküldéssel kapcsolatos lépések a 2017. évi helyi iparűzési adó nyomtatványon kerülnek 
bemutatásra. 
 
A nyomtatvány lapjait „Fejezetek” jelölik. Ezek között a felhasználó szabadon mozoghat előre hátra.  
 
Fejezetek: 
- Előlap (Beküldő adatai – bejelentkezéskor betöltődik) 
- Főlap (Bevallás főoldalai – adózó adatai, adóalap, adó… stb) 
- Betétlapok (A, B, C… stb. jelölés után válik elérhetővé) 
 
Gazdálkodó szervezetek,illetve egyéni vállalkozó esetében kötelező az Előlapon az elektronikus 
kapcsolattartásról rendelkezni, amelyhez szükséges az e-mail cím megadása. Megadható a telefonszám is, a 
kapcsolatfelvétel felgyorsítása végett. 
 

 
 
 

A helyi iparűzési adóbevallás meghatalmazott útján, első ízben történő benyújtása 
esetén meghatalmazás csatolása szükséges. A meghatalmazást E-papír formájában (pdf 
formátumú csatolmány) vagy a „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” 
elektronikus nyomtatvány megküldésével a bevallás benyújtása előtt szükséges 
beküldeni az önkormányzati adóhatósághoz. 
 



 
 
 
A nyomtatvány kitöltése után a beküldés előtt „Ellenőrzés futtatása” szükséges. Az ellenőrzés végeztével a 
rendszer megjeleníti a hibákat, mely hibajelentésekre rákattintva a rendszer a hibás mezőre navigál és a javítás 
elvégezhető. 
 

 
 
 
Amennyiben az ellenőrzés újrafuttatása nem talált több hibát, a kitöltött nyomtatvány a „Letöltések” fülön 
letölthető pdf-ben, majd a hibátlan nyomtatvány beküldhető a „Az űrlap beküldése” fülre kattintva. 
 
 
A beküldés folyamán lehetőség van csatolmány (hitelesítő jelzéssel ellátott pdf formátumban történő) 
hozzáadására, Pl.: cégkivonat, aláírási címpéldány..stb). 



 
A sikeres beküldésről a rendszer értesítést küld az érkeztetés dátumáról, és azonosítójáról.  Amennyiben a 
beküldött bevallás hibás és a hibajavítás az adózó bevonása nélkül elvégezhető (pl. számítási, kerekítési hiba…), 
a bevallás javításáról szóló értesítés elektronikus úton kerül kiküldésre arra az ügyfélkapura/cégkapura, melyről a 
bevallás beérkezett. 

 
 
II. Adóegyenleg lekérdezés 
 
A következő funkció segítségével a kiválasztott önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott tárgyévi adóegyenleg 
lekérdezhető, mely tartalmazza a nyitóegyenleget, a tárgyévre előírt adókötelezettségeket, befizetéseket, illetve 
törléseket. 
 
A szolgáltatás igénybevétele csak elektronikus azonosítást követően lehetséges! Amennyiben a jogosultsági 
hozzárendelés nem történik meg, a lekérdezés sikertelen lesz. 
 
A szolgáltatás használatával lehetősége van az Ön, vagy az Ön által képviselt adózó kiválasztott önkormányzati 
adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenlegének lekérdezésére. Az egyenleg lekérdezéséhez a KAÜ-s azonosítás 
után a rendszer automatikusan kitölti az Ön adóazonosító jelét. Kérjük, ellenőrizze azt! 
 
 
Egyenleg típusa: 

- egyszerű 
- részletes 

 

 
 
 
 
 



 
 A személyes adóegyenleg lekérdezésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a lekérdező személyes adatai 
az önkormányzat adórendszerében hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően) szerepelnek. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóhatóság előtt az adózót - ha nem kíván személyesen eljárni - képviseleti 
joggal rendelkező személy is képviselheti.  
Amennyiben képviselőként jár el, az Ön által képviselt adózó adóazonosító jelét vagy adószámát Önnek kell 
megadnia. 
Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adóegyenlege elektronikus úton lekérdezhető legyen, szükséges hogy a 
képviselő adatainak is hibátlanul szerepeljenek az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában.  
Új meghatalmazást, vagy a korábban az önkormányzat felé benyújtott meghatalmazás változását a 
meghatalmazó által (cég esetében a Cégnyilvántartásban szereplő képviseleti joggal rendelkező személy által) 
benyújtott űrlapon lehet benyújtani. Ehhez az E-önkormányzat portál ÜGYINDÍTÁS menüpontjában válassza ki 
az „Adóügy” ágazat „általános nyomtatványok” ügytípusában a „MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI 
ADÓÜGYEKBEN” űrlapot. Kitöltés és beküldés után a beérkezett meghatalmazást az önkormányzat regisztrálja 
az ADÓ-szakrendszerében. 
 
A meghatalmazásról szóló dokumentum a meghatalmazó, meghatalmazott és tanúk által is aláírt eredeti 
példánya elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek esetén postai úton/ E-papíron vagy személyesen is 
eljuttatható az önkormányzati adóhatósághoz. 
 
 
A sikeres lekérdezés feltételei: 
 

- adózónak szerepelnie kell az önkormányzati adóhatóság rendszerében 
Hibaüzenet: 

 
 

- A 4T (4 természetes azonosító) adatoknak egyeznie kell az adóhatóság által nyilvántartott adatokkal 
(név, születési név, születési hely és dátum, anyja neve). Hibalehetőségek (pl.: név elírása, második 
keresztnév lehagyása, születési hely hiányos - Miskolc vagy Miskolc III. – születési dátum elírása. stb) 
Hibaüzenet:    

  
 
 

Az adatbázis (képviseletre jogosultak) feltöltése a beérkezést követően folyamatosan 
történik ezért kérjük szíves türelmüket. 
 
 

III. Ügykövetés 
 
Jelenleg a funkció még nem működik, az adattisztítás és adategyeztetés folyamatban van, kérjük megértő 
türelmüket. 
 
 
A bevallási nyomtatvány kitöltésével vagy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely problémájával 
szíveskedjen az ügyintézőhöz fordulni! Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, telefon: 49/548-021, 49/548-027.  
 
Tiszaújváros, 2019. augusztus                                   Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,  
                                  Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,  
                                           Adó és Végrehajtási Csoport 


