
Felhívjuk Tisztelt Adózók figyelmét, hogy minden gazdálkodó szervezet (vállalkozás és egyéni 
vállalkozó) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 9. § (1) aa. pontja alapján köteles 
adóhatóságunkkal elektronikus úton kapcsolatot tartani és ügyeit elektronikus úton 
intézni. 

Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése szerint, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele 
vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást – vagy az elektronikus kapcsolattartás 
módját – kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat – a törvényben 
meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével – hatálytalan. 
 

Adóhatóságunk csatlakozott az ASP országos rendszerhez. 

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az 
elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. 

Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes 
személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri 
alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére. 

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://ohp-20.asp.lgov.hu címen és a 
www.szigetszentmiklos.hu honlapon lévő eÜgyintézés gombról érhető el. 

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) 
és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás 
telepítését nem igényli. 

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások 

Ügyindítás 

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után 
az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési 
önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott 
űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg 
az önkormányzat adó, ipar- és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi, 
valamint szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP 
rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy 
elektronikusan indítható.  

Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap 
legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. 

Az űrlap beküldés sikerességéről a beküldő visszaigazolást kap beküldés után az Űrlapkitöltő 
alkalmazás felületén, valamint megtekintheti a feladási igazolást az értesítési tárhelyén 
(https://tarhely.gov.hu/).  
Az online ügyintézéshez rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval, tárhellyel, valamint a 
Rendelkezési Nyilvántartásban alaprendelkezéssel. 



A bejelentkezés nélküli ügyintézés az OHP nyitó oldalán, a VÁLASSZON 
ÖNKORMÁNYZATOT gomb lenyomásával indítható. Az önkormányzat és az űrlap 
kiválasztása után itt is az ONLINE KITÖLTÉS lehetőség választásával nyílik meg az űrlap, 
ami kitöltés után PDF-formátumban elmenthető.   

Adóegyenleg lekérdezés 

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adóegyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez 
a felhasználónak a KAÜ-n azonosítania kell magát. A rendszer az Adóegyenleg lekérdezés 
oldal megnyitásakor kitölti a LEKÉRDEZŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE mezőt. Érdemes 
ellenőriznie, hogy helyesen szerepel-e az adóazonosító jele vagy adószáma a mezőben. 
Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló 
személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes 
vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult 
eljárni. 
 
Ügykövetés 

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál 
felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás 
lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon 
követésére. 

A szolgáltatás igénybevétele 

Az OHP-portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók 
azonban bejelentkezéshez kötöttek. 

Bejelentkezéshez kötött funkciók:  

 Elektronikus űrlap beküldése 
 Mentett űrlapok elérése és megnyitása 
 Ügykövetés 
 Adóegyenleg-lekérdezés 
 Saját önkormányzatok listája 

Bejelentkezés nélkül is igénybe vehető funkciók:  

 Önkormányzat-keresés 
 Beküldés nélküli ügyindítás 

Amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az 
e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be (https://epapir.gov.hu). 

Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Első belépéskor, KAÜ-azonosítás, majd az 
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után létrejön az ASP elektronikus ügyfél 
felhasználói fiók. Az önkormányzat elérhető szolgáltatásainak használatához szükséges 
kiválasztani az önkormányzatot is. 


