Tájékoztató az elektronikus együttműködésre kötelezett szervek részére
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Polgármesteri Hivatalának elektronikus kapcsolattartási
címe az alábbi azonosítókon érhető el:
• Hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): HMVPMH
• KRID: 104073101
Hivatalunk a 2015. évi CCXXII. törvény „az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól" és a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően biztosítja
a lakosság és cégek számára a jogszabályokban meghatározott esetekben az elektronikus
ügyintézés lehetőségét.
A jogszabály a nem természetes személyek számára az elektronikus csatorna használatát
kötelezően előírja, ezért felkérem a gazdasági szervezetek vezetőit, hogy önkormányzati
ügyeiket ezen az úton intézzék (a természetes személyek számára az elektronikus csatorna
lehetőség, de nem kötelezettség).
A beazonosíthatóság hiánya miatt „sima” e-mail útján - az általános tájékoztatást,
egyeztetést kivéve - eddig sem volt és mostantól sincs lehetőség hivatalos ügyeket intézni.
Elektronikusan intézhető ügyek
A jogszabályi rendelkezés értelmében Önnek lehetősége van ügyeit elektronikus
kapcsolattartáson keresztül lefolytatni, mikor az ügyintézés során:
• jogszabály nem írja elő az Ön személyes jelenlétét;
• jogszabály nem teszi kötelezővé meghatározott okiratok másként nem pótolható
benyújtását;
• ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;
• az okirat vagy más beadvány minősített adatot nem tartalmaz.
Elektronikus ügyintézésre jogosultak
Az e-ügyintézési felületek minden regisztrált (ügyfélkapu, hivatali kapu, cégkapu) ügyfél
számára elérhetőek, bármely böngészővel kereshetőek, és az ELÜGY (OHP) illetve az Epapír felületeken nyílnak meg.
Elektronikus ügyintézés menete
Az elektronikusan kitölthető és ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül beküldhető
nyomtatványaikat az alábbi oldalra kattintva érhetik el:
1) ELÜGY (OHP) https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
2) E-PAPÍR https://epapir.gov.hu/
Ügyfélkapus vagy Cégkapus bejelentkezést követően kiválaszthatják Hódmezővásárhely
települést, ezután a közzétett űrlapokat listázhatják ki az ELÜGY (OHP) felületen. Az OHP
portálon megtalálható ügyeken kívül az úgynevezett e-Papír szolgáltatás segítségével
indítható elektronikus ügyintézés azokban az ügyekben, melyekhez nincs űrlap rendelve az
OHP felületen.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az OHP felületen folyamatosan bővül az
űrlapkatalógus! Amennyiben az OHP felületen lehetőség van az elektronikus
ügyintézésre, az adott ügy csak ott indítható, az e-papír használata csak űrlap
hiányában megengedett!

Meghatalmazás
Amennyiben meghatalmazott útján kívánnak eljárni az az elektronikus ügyintézés során, első
alkalommal meghatalmazást kell benyújtaniuk, melyet a Rendelkezési Nyilvántartásban
tudnak megadni a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ címen. Ez vonatkozik azokra a
könyvelőkre is, akik ügyfeleik ügyeit saját ügyfélkapujukon keresztül szeretnék intézni.
Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
A Rendelkezési Nyilvántartás a természetes személyek és szervezetek elektronikus
ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé
megismerhetővé teszi. Az RNY ügyfelei azonosítási és kapcsolattartási módokkal, illetve
egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos nyilatkozatokat tehetnek meg,
mely rendelkezések teljes bizonyítóerővel bírnak.
Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik
valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi
idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő
természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.
A természetes személyek valamely gazdálkodó szerv képviselőjeként is rendelkezhetnek
annak nevében, a szervezet beazonosítása, és a képviseleti jogosultság sikeres ellenőrzése
esetén.

