FRISS HÍREK
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁLRÓL
TÖRTÉNŐ ELEKTRONIKUS ÜGYINDÍTÁSRÓL
Tisztelt Vállalkozó/Vállalkozás/Cégvezető/Könyvelő!
2019. májusától az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben
az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes
személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosítanak az
adószakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe
vételére.
Részletekről itt tájékozódhatnak: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
ÜGYINDÍTÁS

Elektronikus űrlap (adóbevallás/adatbejelentés/kérelem stb.) kitöltésével és beküldésével
ügyet indíthat a kiválasztott településnél (EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZTA).
Indítsa el a szolgáltatást, majd adja meg az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben, hogy milyen
szerepkörben szeretne ügyet intézni. Ezután válassza ki a kívánt űrlapot. Az űrlap kitöltése az
ONLINE KITÖLTÉS gomb megnyomása után válik lehetővé. Beküldés után, annak
sikerességéről visszaigazolást kap az Űrlapkitöltő alkalmazás felületén, valamint a feladási
igazolás megérkezik ügyfélkapus -, cég nevében eljáró felhasználó esetén - cégkapus értesítési
tárhelyre. A beküldő ügyfélkapus tárhelyére emellett megérkezik az űrlap elektronikusan aláírt
példányának másolata is.

Cég nevében történő űrlap (adóbevallás/adatbejelentés/kérelem egyéb űrlap
stb.) benyújtásra kizárólag abban az esetben van lehetősége, amennyiben
megbízottként vagy ügyintézőként szerepel a Cégkapu regisztrációs
nyilvántartásban.
Az űrlap elektronikus beküldése elektronikus azonosítást követően lehetséges! Bejelentkezés
nélkül az ONLINE KITÖLTÉS gomb megnyomásával megnyithatja, kitöltheti és elmentheti az
űrlapot, de a BEKÜLDÉS gomb nem jelenik meg, a beküldés nem lehetséges.
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Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztott értéktől függően az űrlap mezői és ellenőrzési szabályai
eltérhetnek. Online beküldés előtt az űrlap ellenőrzései lefutnak, és az űrlap csak a szükséges
javítások után küldhető be. Bejelentkezés nélküli kitöltés (postai úton való továbbítás) esetén
azonban fontos, hogy az Ellenőrzések futtatása a mentés és nyomtatás előtt megtörténjen.
Amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát
az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be. További információt a következő
oldalon talál az ügyindítással kapcsolatban.
A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján találhatnak
https://www.eger.hu/hu/adougyek az érdeklődők!
Eger, 2019. május 09.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 9.00-16.00, Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 9.00-17.00, Csütörtök: 9.00-16.00
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 520-700
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
Önkormányzati Hivatali Portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/
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