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Tárgy: Tájékoztatás elektronikus ügyintézés igénybevételére kötelezett ügyfelek részére 
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 2. § (1) bekezdése alapján az 
elektronikus ügyintézést biztosító szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó 
ügy esetében kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 
 
Tájékoztatom, hogy az E-ügyintézési tv. 1. § 17. a) pontja alapján a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala is az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek körébe 
tartozik. 
 
Az E-ügyintézési tv. 3. § (1) bekezdése szerint Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az 
elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben meghatározott módon - 
elektronikusan intézze. 
 
Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 
megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, 
nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. 
 
Az E-ügyintézési tv. 8. § (2) – (6) bekezdése alapján nincs helye elektronikus 
ügyintézésnek 

- azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben 
megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy 
meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi, 

- olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető, 
- olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az 

Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi 
aktusa kizárja, 

- olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz. 
 
Tájékoztatom továbbá, hogy az elektronikus ügyintézés – a fenti kivételekkel - a gazdálkodó 
szervezetek számára kötelező. 
 
Tájékoztatom, hogy az E-ügyintézési tv. 10. §-a alapján az ügyfél az elektronikus 
ügyintézéshez szükséges nyilatkozatait, az eljárási cselekményeket és egyéb 
kötelezettségeket választása szerint  

a) egységes, személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF), vagy 
b) ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ilyet biztosít, úgy az elektronikus 

ügyintézést biztosító szerv által közzétett tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő 
elektronikus úton teljesítheti. 



 

 
 

 
A Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) keretében jelenleg a 
https://magyarorszag.hu/ internetes oldalon érhető el az e-Papír szolgáltatás, melynek 
segítségével járási hivatalunk elektronikus ügyintézéssel érintett ügytípusai 
kezdeményezhetőek. A felület 2018. elején megújult, melynek eredményeképpen az 
állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek a jövőben személyre szabható ügyintézési 
felületet használhatnak. Az asztali számítógépeken és mobil eszközökön egyaránt elérhető 
felület a hazai elektronikus ügyintézés központi belépési pontjaként fog működni. Az 
ügyintézési felületre elsőként csak ügyfélkapus azonosítással, később azonban többféle 
azonosítási mód közül választva lehet majd belépni (eSzemélyi, telefonos azonosítási kód). 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
35. § (2) bekezdése alapján a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet 
előterjeszteni. Írásbelinek minősül az elektronikus úton előterjesztett kérelem is. 
 
Fentiek alapján kérelmét elektronikus úton nyújthatja be a https://magyarorszag.hu/ 
weboldalon keresztül is elérhető e-papír szolgáltatás (vagy https://epapir.gov.hu/) 
igénybevételével. További lehetőség van a cégkapu nyitásra nem kötelezett gazdálkodó 
szervezet esetén (pl.: egyéni ügyvéd, egyéni vállalkozó) közvetlenül ügyfélkapuról,  cégkapu 
nyitásra kötelezett gazdálkodó szervezet esetén közvetlenül cégkapuról benyújtani, 
VISZONT csak kr. kiterjesztésű fájlt lehetséges ebben a formában küldeni.  
 
Kérjük a T. Ügyfeleket az e-papír kérelem kitöltésénél a Hivatalunk munkájának segítése és a 
hatékony ügyintézés érdekében a témacsoportnál a kormányhivatali ügyeket kiválasztani 
szíveskedjenek ügytípusnál pedig a kérelmükhöz kapcsolódó eljárást kiválasztani (pl.: 
vadászati hatósági feladatok, halászati igazgatási feladatok, földművelésügyi és mezőgazdasági 
igazgatási feladatok stb.). Amennyiben Hivatalunknak kívánnak benyújtani kérelmet, 
címzettként csak a Kecskeméti Járási Hivatalt tudják megadni. Kérjük, a kérelem 
szabadszöveges részében kerüljön feltüntetésre Hivatalunk megnevezése, illetve, 
amennyiben rendelkezésre áll a hivatkozási számot is tüntessék fel. 
 
Felhívom figyelmét, hogy az egyszerű elektronikus levél (e-mail) szóbeli kapcsolattartási 
módnak minősül, így az a kérelem benyújtására nem alkalmazható! 
 
Tájékoztatom továbbá, hogy az osztály honlapján folyamatos tájékoztatás történik az 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan, mely az alábbi linken elérhető: 
http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_osztaly/ 
 

 

 


