
Tájékoztató az elektronikus ügyintézéshez

Az elektronikus  ügyintézésre  az   E-ÖNKORMÁNYZAT   portálon   keresztül
a https://ohp-20.asp.lgov.hu   linkre   kattintva   van   lehetőség.   Bármely   ügyben
kérelem nyújtható be a https://epapir.gov.hu   linkre kattintva. 

 szálláshellyel  kapcsolatos  ügyintézés: Szálláshely  megszűnésének
bejelentése; Szálláshely nyilvántartásában vételi kérelem, bejelentés

 ipari,  kereskedelmi  ügyek: telepengedély  (Ipari  tevékenység
folytatásához  szükséges  engedély  iránti  kérelem,  Ipari  tevékenység
folytatásának bejelentése, Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése,
Székhely,  telephely,  egyéb  ipari-  és  kereskedelmi  nyilvántartásban
szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem)

 üzleti  tevékenységgel  kapcsolatos  ügyek: (Bejelentés  nem
üzletköteles  termék  forgalmazásáról,  Működési  engedély  kérelem
üzletköteles  termék  forgalmazásához,  Működési  engedély  visszavonási
kérelem)

 vásár, piac : (Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem,
bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés)

 anyakönyvi  ügyek: születési,  házassági,  halotti  anyakönyvi  kivonatok
kérelme

 hagyatéki ügyek: adatszolgáltatás és nyilatkozattétel
 eb nyilvántartás
 fakivágás
 keresetlevél benyújtása

Az űrlapok kereséséhez az alábbi táblázat nyújt segítséget:

Ágazat Ügytípus Űrlap megnevezése

Általános vagy 
egyéb  igazgatási
ügyek mezőgazdaság,

környezetvédel
em

Méh  vándoroltatáshoz  kijelentő  lap,
bejelentő lap
Bejelentés  parlagfűvel  vagy  allergén
gyommal szennyezett területről
Lakott  terület  felett  légi  úton történő
permetezés bejelentése
Illegális  hulladék  lerakás  és  egyéb
környezetszennyezés bejelentése
Természetvédelmi  hatósági  engedély
iránti kérelem

kérelem Kérelem  jelzálogjog,  elidegenítési  és
terhelési  tilalom  ingatlan-
nyilvántartásból való törléséhez
Kérelem kötelező óvodai nevelés alóli
felmentésre
Vadkár megállapítása iránti kérelem
Lakcím  érvénytelenítési  (fiktiválási)
kérelem
Kérelem  gépjármű-elhelyezési
kötelezettség  telken  kívüli

https://epapir.gov.hu/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/


teljesítéséhez
Kérelem  ingatlan  házszámának
megállapításához
Óvodai felvételi kérelem
Bejelentés  gyermek
óvodakötelezettségének  külföldön
történő teljesítéséről
Településképi  véleményezési
eljáráshoz tartozó kérelem
Kérelem  igazolás  kiállításához  a
víziközmű  érdekeltségi  hozzájárulás
megfizetéséről
Kérelem  non-profit  szervezetek
kedvezményes  elhelyezésének
biztosítására
Gépjármű kárbejelentő
Névhasználat,  jelképhasználat
engedélyezése
Kérelem  kapubejáró  útcsatlakozás
létesítéséhez
Kérelem  mozgáskorlátozott  parkoló
létesítéséhez
Bejelentés  civil  szervezet  helyi
önkormányzat  területén  végzett
közcélú tevékenységéről
Segítségre szoruló idős bejelentése

címkezelés,
lakcímnyilvánta
rtás

Bejelentés a címkezeléshez szükséges
címelemek  bejegyzéséhez,
módosításához

ebnyilvántartás

Ebösszeíró adatlap

Bejelentés  az  ebösszeíráskor  közölt
adatok változásáról

keresetlevél

Űrlap  közigazgatási  szerv
határozatának  bírósági  felülvizsgálata
iránti keresetlevél benyújtásához
Űrlap  keresetlevél  beterjesztéséhez
jegyző  birtokvédelmi  határozatának
megváltoztatása iránti perben

Adóügy
Helyi  iparűzési
adó

Helyi  iparűzési  adóbevallás,  állandó
jellegű iparűzési tevékenység 2013-tól
2020-ig
Helyi iparűzési adóbevallás, ideiglenes
jellegű iparűzési tevékenység

Általános
nyomtatványok

Adategyeztetés  önkormányzati
adóügyben
Adó-  és  értékbizonyítvány  kiállítási
kérelem
Automatikus részletfizetési kérelem
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Bevallás előrehozott helyi adóról
Kérelem adófelfüggesztésre
Kérelem  adóigazolás,  adóhatósági



bizonyítvány kiadására
Kérelem  költségmentesség
engedélyezésének  alapjául  szolgáló
körülmények igazolására
Meghatalmazás  önkormányzati
adóügyekben
Megkeresés köztartozás behajtására
Méltányossági,  fizetéskönnyítési
kérelem
Nyilatkozat  az  adómentesség
igénybevételéről
Túlfizetés átvezetési és visszatérítési 
Veszély  helyzetre  visszavezethető
okból  benyújtott  fizetési,  halasztási
részletfizetési, mérséklési kérelem
Visszaigazolás jövedelem letiltásáról

Építményadó Adatbejelentés  az  épület,  épületrész
utáni építményadóról

Telekadó Adatbejelentés a telekadóról

Gépjárműadó

Adatbejelentés a gépjárműadóról
Kombinált áruszállítás bejelentése
Kérelem  közlekedőképesség
minősítése miatt

Idegenforgalmi
adó

Adóbevallás  az idegenforgalmi  adóról
(2018.12.31-ig)
Adóbevallás  az idegenforgalmi  adóról
(2019.01.01-től)
Adóbevallás  az idegenforgalmi  adóról
(2020.01.01-től)

Jövedéki adó
Bejelentés  desztillálóberendezés
tulajdonjogáról,  tulajdonjogának
megszerzéséről

Jövedelemadó Termőföld  bérbeadásából  származó
jövedelem  adójához  kapcsolódó
bevallás

 


