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 – elektronikus ügyintézés bevezetéséről – 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) értemében 2018. január 1-jétől az egyéb 

kötelezettek mellett a helyi önkormányzatoknak – így Nyírmeggyes Község 

Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)  – is biztosítani kell az elektronikus 

ügyintézés (a továbbiakban: e-ügyintézés) lehetőségét.  

A Tv. értelmében az állampolgároknak 2018. január 1-jétől választási lehetőségük van a 
tekintetben, hogy hogyan kívánnak ügyet intézni, illetve kapcsolatot tartani: 

elektronikusan, vagy hagyományos módon. 

Az Önkormányzat köteles olyan, e-ügyintézést biztosító információs rendszer 
működtetésére, amely biztosítja legalább: 

o személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF), 

o hiteles azonosításon alapuló, és 

o a kézbesítés időpontját is hitelesen – visszakereshető módon – 
megvalósító elektronikus kommunikációt, továbbá 

o az ügyfél rendelkezésének figyelembevételét (RNY), 

o a dokumentumok hitelesítését és hitelességének ellenőrzését, 

o az elektronikus fizetés lehetővé tételét, valamint 

o az elektronikus űrlapok kezelését. 

Az Önkormányzatnál 2018. január 1-jétől – állami támogatással, és 
rendszercsatlakozással – bevezetésre kerülő és a Magyar Államkincstár útján 

működtetett önkormányzati ASP rendszer (a továbbiakban: ASP) az e-ügyintézés 

biztosításához szükséges fenti képességeket megteremti.  

Az ASP – jelenlegi – szakrendszerei: 

 iratkezelő rendszer, 

 önkormányzati települési portál rendszer, 

 az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-
szolgáltatást, 

 gazdálkodási rendszer, 

 ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 

 önkormányzati adó rendszer, 

 ipar- és kereskedelmi rendszer 



 hagyatéki leltár rendszer. 
 

Az ASP által le nem fedett – fentieken kívüli – ügyekben az e-Papír (azaz az általános 
célú elektronikus kéreleműrlap) szolgáltatás nyújtja az e-ügyintézést. (Az így történő 
ügyindítás esetén az Önkormányzat hivatali kapujába érkező ügy automatikus 
érkeztetését az ASP iratkezelő szakrendszer biztosítja, a feldolgozása pedig az 
Önkormányzat megfelelő folyamatai szerint zajlik.) 

Az ASP keretében bevezetésre kerülő iratkezelő rendszer képes lesz arra is, hogy az 
Önkormányzat kiadmányozási rendjének megfelelően biztosítsa a dokumentumok 
hitelesítését (az elektronikus aláírási lehetőséget). 

Az elektronikus fizetés biztosításához minimálisan az is megfelelő, ha az önkormányzati 
honlapon feltüntetésre kerül az a bankszámlaszám, amire való utalással az ügyfél be 
tudja fizetni a szükséges illetéket vagy eljárási díjat.  

Hirdetményemmel egyidejűleg az Önkormányzat hivatalos http://www.nyirmeggyes.hu 
elérhetőségű honlapján közzéteszem a következőket: 

- a Tv. szövegét, valamint a Tv. végrehajtása érdekében kiadott – az e-ügyintézésről 
szóló – 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletet;  

- a Belügyminisztérium tájékoztató, valamint oktató anyagát az e-ügyintézésről; 
- a NISZ Zrt. bemutató és oktató anyagát az e-ügyintézésről. 
- Államkincstár tájékoztatását az e-papír ügytípusokról. 

Az e-ügyintézéssel kapcsolatos további tudnivalókról folyamatosan tájékoztatni fogom a 
település valamennyi érdekeltjét. 
 
Az összes szolgáltatásról bővebb információk a szeusz.gov.hu oldalon találhatók. 
 
Kérem tájékozódása érdekében a részletekért tekintse meg a hirdetményben ajánlott 
dokumentumokat, elérhetőségeket! 
 
 
Nyírmeggyes, 2017. december 8. 
 
 
           Lipták József  sk.   
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