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Belépés az E-Önkormányzat Portálra 
Az E-

 

-személyivel 

(az olvasásához szükséges kártyaolvasóval) vagy részleges kódú telefonos 

azonosítással, végezetül rendelkeznie kell értesítési tárhellyel. 

A belépés folyamata: 
 Írja be az E-önkormányzat portál URL- https://ohp-

20.asp.lgov.hu/nyitolap  

 NTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL gombra. 

 - Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületen kattintson az 

Ügyfélkapu csempére, ott adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, és kattintson 

a BEJELENTKEZÉS gombra. 

 , a 

folyamat automatikusan lezajlik. (A 

mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosít, és azt 

továbbítja a felhasználók, intézmények felé. A szolgáltatás magában foglalja az 

ügyfélkapus jelszavas azonosítást, valamint a Ko  

további személyazonosításokat: ügyfélkapus regisztrációt, a Részleges Kódú 

Telefonos Azonosítást, és az e- 

azonosítást.) 

 -önkormányzat 

portálra. Itt a bal oldali menüsorban megjelenik a bejelentkezett felhasználó neve. 

  

, FELHASZNÁLÓI FIÓK TÖRLÉSE, valamint a 

KIJELENTKEZÉS. (Mellette 

megnyomja, a visszaszámolás újra ) A név alatt található aktuális 

szerepköre. Ez bejelentkezés után minden esetbe

 A szerepkör alatt jelenik meg annak az 

önkormányzatnak a neve, amelyben jelenleg az ügyeit intézi.  

http://www.budavar.hu/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
mailto:ado@budavar.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
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 A vonal alatti SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra kattintva kiválaszthatja azt a 

szerepkört, amivel a szolgáltatásokat sze

 Cég nevében, Saját néven (egyéni vállalkozóként), 

Egyéni vállalkozó nevében, Más természetes személy nevében, Hivatali Kapu 

, valamint Cég nevében eljárva másik cég 

képviseletében 

 

ügyintézési szolgáltatások (például adóegyenleg-lekérdezés

beküldése). Jobb oldalon az E-önkormányzat portál PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK 

old   

Saját Önkormányzatok menüpont 
 

Amennyiben több önkormányzatnál szeretne ügyet intézni, a SAJÁT 

ÖNKORMÁNYZATOK menüpont alatt kezelheti azokat.  

Az önk  

 KIVÁLASZTOTT: A kiválasztott önkormányzatnál intézheti ügyeit. A kiválasztott 

önkormányzat neve a bal oldali menüsorban, a bejelentkezett felhasználó neve 

alatt jelenik meg.  

 ALAPÉRTELMEZETT: Az alapértelmezett önkormányzatot a rendszer 

regisztrációkor beállítja, és bejelentkezés után az alapértelmezett önkormányzat 

kerül automatikusan kiválasztásra. 

 KEDVENC: A kedvenc önkormányzat felkerül a SAJÁT ÖNKORMÁNYZATOK 

listájára. Mivel nincs kiválasztva, ügyet csak az önkormányzat kiválasztását 

önkormányzatokat kedvencként felvenni a listára, mert itt könnyen, egy 

gombnyomással kiválasztottá teheti azokat. 

A szolgáltatás használatának feltételei: 
 A   

 
 Az önkormányzatokat az  találati listájában 

tulajdonságokkal jelölheti meg a csillag/ALAPÉRTELMEZETT/KIVÁLASZT 

gombokra kattintva. Az ily módon megjelölt önkormányzatok bekerülnek a SAJÁT 

ÖNKORMÁNYZATOK listájába. 

 Kiválasztottá jelölés: A KIVÁLASZT gomb megnyomásával teheti kiválasztottá az 

önkormányzatot. 

 

önkormányzatot teszünk kiválasztottá. 

 Alapértelmezetté jelölés: Alapértelmezetté az ALAPÉRTELMEZETTÉ TESZ gomb 

megnyomásával tehetjük az önkormányzatot. 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_onkormanyzat_valasztas
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 Az alapértelmezettsé

meg.  

 KEDVENC: A listába már jelölve kerül be a kedvenc önkormányzat.  

 

önkormányzatok kikerülnek a saját önkormányzatok listájából. 

 Amennyiben a törölni kívánt önkormányzatot éppen kiválasztott, illetve 

 

 
Az E-önkormányzat portál ÜGYINDÍTÁS menüpontjában tudja kiválasztani és 

pot, amit szeretne az önkormányzathoz beküldeni. A szolgáltatás 

 

  
 Az E-önkormányzat portálon kattintson az ÜGYINDÍTÁS menüpontra. 

  

 

szükséges, és az alkalmazás 

 

 

KERESÉS gomb megnyomásával a teljes találati lista megjelenik a keresés alatt.  

 -ra (például adóügy) és ÜGYTÍPUS-ra 

már csak az ahhoz tartozó ügytípusok jelennek meg. A portál megjeleníti az ügyfél 

  

 A listában az alábbi fo   

o  

o ONLINE KITÖLTÉS gomb, amivel szerkesztésre megnyithatja a dokumentumot. 

o KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ gomb, amivel megnyithatja az önkormányzat által 

  

o -formátumban, nem 

-e ki. 

 e-Papír oldalára. 

Az e-

intézményekkel. Az e-Papíron több, 

üzenetet küldeni az önkormányzat számára. 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/cms/elem/input.action?elem.cometId=14281
https://epapir.gov.hu/
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Természetes személy ügyfél esetén: 
Az E-önkormányzat portálra b

kitöltésével és 

kikeresheti, megnyithatja, kitöltheti és be is tudja küldeni. Amennyiben nem 

jelentkezett be a portálra, csak megnyithatja, kitölth

azonban beküldeni nem tudja. 

szerepkör, amit az a természetes személy, aki saját nevében szeretne eljárni, 

Ügyfélkapujáról érkezik majd be az önkormányzat Hivatali kapujába. 

1. Lépjen be a portálra. Ehhez a nyitó oldalon kattintson az ÜGYINDÍTÁS 

BEJELENTKEZÉSSEL gombra, majd végezze el a KAÜ-azonosítást. 

2. Amennyiben nem az alapértelmezett önkormányzatnál szeretne ügyet indítani, 

válassza ki az önkormányzatot az -ben, vagy 

a SAJÁT ÖNKORMÁNYZATOK-nál. 

3. Kattintson az ÜGYINDÍTÁS menüpontra. 

4.  

5. Nyomja meg az  gombot. 

6.  

és Online kitöltés 

7.  

8. 

  

9. 

 

10.  

 

 

 Az egyes fejezetek közt a fejezetválasztó gombokkal lehet váltani:  

o 

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_onkormanyzat_valasztas
https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_sajat_onkormanyzatok
https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_kereses


5 

fejezetek között.  

o 

a program. Az alkalmazás az adott fejezetre való visszanavigáláskor az 

 annak a láthatósága, 

 

o Figyelem! Az egyes fejezetek (betétlapok, mellékletek) láthatóságát 

em 

 

o 

tt tevékenységek 

 

  

o   

o 

majd kattintson rá kétszer vagy nyomja meg a BEILLESZTÉS gombot. Az 

 

o  

o 

gy törölhet az 

 

o 

elvégezni.       

11. -e, illetve 

jól töltötte-e ki azokat. Ehhez két menüpont nyújt segítséget:  

 -formátumban 
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 A hibalista PDF-  

 

kattintva. 

 

 

12.  

nem történt meg az elektronikus azonosítás, vagyis nem jelentkezett be a portálra, 

 telt el és így megszakadt a kapcsolat 

a KAÜ-   

 XML-állományát lementeni t XML 

 Amennyiben nem kötelezett elektronikus kapcsolattartásra, az 

 

13.  

14. -dokumentum. (A rendszer felhasználói 

-

vagyis azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés minden olyan 

ügyintézésbe, aki nem rendelkezik elektronikus aláírással, de az eljárás megköveteli 

az elektronikusan aláírt dokumentumot.) 

15. Hitelesítés után megjelenik egy felület, a CSATOLMÁNYOK HOZZÁADÁSA. Itt van 

  A 

umok mérete összesen maximum 25 MB lehet. A 

csatolmányok elnevezésében nem szerepelhetnek különleges karakterek. (pl. #,  &, 

hitelesítésre kerül az AVDH-val, ezt mindenképpen kérjük megjelölni! 

16.  

17. 

eltarthat. A rendszer egy KR-

csatolmányokból. 

18. 

Feladási igazolásban is szerepel, így segíti annak beazonosítását. 

19. 

amennyiben a felhasználó ezt a Rendelkezési Nyilvántartásban nem tiltotta le. 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_urlapkitoltes_kesobb
https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_ugyintezes_offline
https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_ugyintezes_offline
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A funkc

adóegyenleget, adóbevallási információkat, az indított ügyek állapotát lekérdezni, 

valamint adókat, díjakat, illetékeket befizetni. Az E-önkormányzat portál 

majd az adószám megadásával azonosítania az adott céget. 

A szerepkörválasztás folyamata: 
1. Látogasson el a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ oldalra. 

2. Kattintson az ÜGYINTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL gombra. 

3. Jelentkezzen be a mo.hu  KAÜ felületén. 

4. Elérkezik az E-önkormányzat portálra, ahol a bal oldali második sávban látja a 

szerepkörével 

alatta pedig az aktuális szerepkörét. Bejelentkezéskor mindig a SAJÁT NÉVEN 

(MAGÁNSZEMÉLYKÉNT ELJÁRVA) szerepkör jelenik meg. Ez alatt látható az 

alapértelmezett önkormányzat. 

5. A KIJELENTKEZÉS gomb alatt található a SZEREPKÖRVÁLTÁS gomb. 

Amennyiben egy cég képviseletében szeretne eljárni, kattintson a 

SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra. 

6. 

 

7. Megjelenik az ADÓ

amelyik nevében el szeretne járni. 

8. Kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra. 

9. Az E-  

10. lál érvényes 

képviseletet a közhiteles nyilvántartásokban, illetve - amennyiben szükséges -, 

meghatalmazást az ADÓ-

üzenetben tájékoztat arról is, ha igazolt képviseletet talált. 

A képviseleti jogosultság vizsgálata során az E-önkormányzat portál a 

-e a 

a benyújtó szerepel-e cégével kapcsolatban a cégnyilvántartásban. A 

lehet bejegyezve: önálló és együttes. 

 

nem vizsgál további meghatalmazásokat, te

ügyeiben való eljáráshoz. 

 Amennyiben a c

Rendelkezési nyilvántartásban. Az E-önkormányzat portál megvizsgálja itt is, 

hogy létezik-e meghatalmazás az adott képviseletre.  

https://ohp-20.asp.lgov.hu/
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z E-

cégkapu jogosultságát. Amennyiben a megadott cégkapu nem létezik, illetve a 

ó nem szerepel cégkapu megbízottként vagy 

 a felhasználónak a tárhelyén, hogy az adott cégkapu (adószám) 

megjelenik-e a neve alatt, baloldalon, az értesítési tárhelyeknél. Amennyiben nem, 

lvéve a cég cégkapujához. 

11. 

látja: CÉG NEVÉBEN (cég adószáma) ELJÁRVA 

 

Saját néven (egyéni vállalkozóként) szerepkör használata 
Elérkezik az E-önkormányzat portálra, ahol a bal oldali második sávban látja a 

alatta pedig az aktuális szerepkörét. Bejelentkezéskor mindig a SAJÁT NÉVEN 
(MAGÁNSZEMÉLYKÉNT ELJÁRVA) szerepkör jelenik meg. Ez alatt látható az 
alapértelmezett önkormányzat neve. 

 Amennyiben egyéni vállalkozóként szeretne eljárni, kattintson a 
SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra. 

 

 értéket. 
 Az alatt  
 Kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra. 
 

adta-
ezekkel az adatokkal dolgozik majd.  

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓKÉNT (megadott adószám) ELJÁRVA 
 

menüpontjának 

PDF-dokumentum. A rendszer felhasználói beavatkozás nélkül elvégzi az rlap AVDH-
val történ  hitelesítését. Hitelesítés után megjelenik egy felület, a CSATOLMÁNYOK 

 
 A 

feltölthet  dokumentumok mérete összesen maximum 25 MB lehet. A csatolmányok 
elnevezésében nem szerepelhetnek különleges karakterek. (pl. #,  &, *). 
gombra kattintva a feltöltött és kiválasztott csatolmány hitelesítésre kerül az AVDH-
val, ezt mindenképpen kérjük megjelölni! 

A Bu

 
Az E-

https://tarhely.gov.hu/


9 

ágazat kiválaszt

nyomtatványa megtalálható. 

Adóügy ágazat: 
 ADATEGYEZTETÉS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYBEN 

 ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM 

 AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM 

 BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS 

  

 KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE 

 KÉRELEM ADÓIGAZOLÁS, ADÓHATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁRA 

 KÉRELEM KÖLTSÉGMENTESSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ALAPJÁUL 

SZOLGÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA 

 MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN 

 MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA 

 MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM 

  

 TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM 

 VISSZAIGAZOLÁS JÖVEDELEM LETILTÁSÁRÓL 

 ADATBEJELENTÉS A REKLÁMHORDOZÓ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL 

 ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL 

  

  

 KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁS BEJELENTÉSE 

 ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2018.12.31-IG) 

 ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2019.01.01- -

IG) 

 ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01- -

IG) 

 ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-  

 BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, 

 

 TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS 

 ADATBEJELENTÉS A TELEKADÓRÓL 

Hagyaték ágazat: 
  

 ADATSZOLGÁLTATÁS HAGYATÉKI LELTÁRHOZ 

 NYILATKOZAT ÖRÖKLÉSRE JOGOSULTAKRÓL 

Ipar-Kereskedelem ágazat: 
 RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY MEGADÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

  

  

 SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS 

 IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE 

  

 BEJELENTÉS NEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL 
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FORGALMAZÁSÁHOZ 

  

 VÁSÁR-, ILLETVE PIAC ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM, 

BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÜZEMELTETÉSÉRE IRÁNYULÓ BEJELENTÉS 

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek ágazat: 
 BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM 

 BEJELENTÉS AZ EBÖSSZEÍRÁSKOR KÖZÖLT ADATOK VÁLTOZÁSÁRÓL 

 EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 

 NÉVHASZNÁLAT, JELKÉPHASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE 

  

 KVÉDELMI 

HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN 

 

 


