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E-papír –

elektronikus ügyintézésről a gyakorlatban
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VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

Lakitelek, 2018. szeptember 5.



Mi az az E-papír ?
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2018. január 1. -
Általános elektronikus ügyintézési kötelezettség – a hatóságnak és az 

ügyfeleknek is (természetes személynek lehetőség). 

Az E-papír szolgáltatást a NISZ Zrt. üzemelteti. Célja, hogy azokban az 
ügyekben is tudjon az ügyfél  elektronikus úton beadványt beadni, 
ahol nincs külön szakrendszer erre is (például ÁNYK nyomtatvány.)

A katasztrófavédelem a tűzvédelmi hatósági ügyekben alapvetően az 
e-papír szolgáltatással biztosítja az elektronikus ügyintézést.

Elérhetősége: Epapir.gov.hu

Alapvetően minden tűzvédelmi hatósággal folytatott levelezés 
(jelző/oltó ügyek, irányított égetés engedélyezés, tűzriadó gyakorlat/tűzvédelmi 

szakvizsga bejelentés, stb.), amire nincs külön rendszer (pl. ÉTDR).



Belépés
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Belépés
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Gépeljük be a felhasználónevet 
és jelszót.

/Bővebben a következő dián./



Belépési azonosító

5

A rendszerbe természetes személy lép be, az ÜGYFÉLKAPUS 
felhasználónevet és jelszót kell megadni.

CÉGKÉNT úgy lehet ügyet indítani, ha az 
Ügyfélkapu azonosítójával belépő személy a 
CÉGKAPUBAN cégkapu megbízottként, vagy 
ügyekezelőként van az adott cégnél beállítva.

Ügyfélkapu, Cégkapu, E-papír ... Hogy is van ez?

Cég nevében történő ügyindítás részletei a 8. dián. 



Nyitó felület
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Gombok
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Ügyfél adatai

8

Ügyfél adatai. 
Nem változtathatók!

Ha Cégkapun keresztül 
szeretném, be kell ikszelni!

Majd a cég nevét és adószámát (első 8 
számjegy) beírni.



Címzett / téma
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Javasolt először a címzettet kitölteni.
Így például katasztrófavédelmi kirendeltségnél a 
tűzvédelemmel kapcsolatos témát és ügytípust 

automatikusan kijelöli.



Levél
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A csillaggal jelölt 
mezők kitöltése 

kötelező.



...
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1.

2.

3.



Melléklet formátuma
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.txt

.pdf

.docx, .doc

.odt

.xlsx, .xls

.ods

.tif, .tiff

.jpg, .jpeg

.png

.mp4, .m4a

.mpeg, .mpg

.mp3

.wav

.asice, .ES3, .dosszie

A rendszer csak a jobb oldalt 
látható file formátumokat 

engedi csatolni!
Zip file-okat nem lehet 

csatolni.



...
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Véglegesítés
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Megerősítés
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Visszaigazolás
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A levél hiteles elektronikus példányát mentsük le.
A tárhelyen ellenőrizzük a kézbesítéssel kapcsolatos 

nyugtaüzenetet!



Hiteles elektronikus példány
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A levél hiteles 

elektronikus példánya 

egy PDF file.



Értesítési tárhely – beérkezett üzenetek
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https://tarhely.gov.hu/levelezes/
Természetes személy üzenetei. Ide érkezik a kézbesítés 

nyugtaüzenete is. 

Ha bejelöltük a Cégkapuval küldést, a Hatóság 

válaszlevele oda fog érkezni.

Kattintsunk, ekkor jelenik meg az 

összes üzenet.

https://tarhely.gov.hu/levelezes/


Ha nem férünk bele a 24 MB-ba
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Ha a digitalizálás aránytalan nehézséggel járna, papír alapon 
is továbbítható a beadvány 2019. december 31-ig. 2015. évi 

CCXXII. törvény 108/B. §

Beadható a kérelem az E-papíron, a dokumentáció CD-n, de 
hivatkozunk rá az anyagban.

Beadható a kérelem és a dokumentáció papír alapon (lásd 
első pont).

Az anyag több részletben is feltölthető E-papíron, de erre 
hivatkozzunk az anyagban!

Illetéket javasoljuk a kérelem formátumának megfelelően 
elektronikusan vagy illetékbélyeggel leróni.



Illeték
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Magyar Államkincstár által vezetett 

10032000 - 01012107 

számú elektronikus eljárási illetékbevételi számla.

A hatóság az illetéket kizárólag akkor tekinti megfizetettnek, ha az 

ügyfél a befizetés tényét hitelt érdemlően igazolja. E-papír 

benyújtása esetén az illeték megfizetését igazoló 

dokumentumot kérjük csatolni az e-papírhoz.

Az átutalás közleményrovatában, az ügy beazonosításához 

javasolt adatok: az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, az 

ügy tárgya, az üggyel érintett ingatlan szerinti település neve, 

valamint az ügyszám.



Háttéranyag
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Az alábbi linken elérhető az e-papír felhasználói kézikönyve,

használati útmutatója:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/epapir_felh

asznalo_kezikonyv.pdf

Online tájékoztató:

http://bacs.katasztrofavedelem.hu/hirek/3636-fontos-tudnivalok-

az-elektronikus-ugyintezesrol

Kapcsolódó jogszabályok:

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.337609

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199341.346972

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/epapir_felhasznalo_kezikonyv.pdf
http://bacs.katasztrofavedelem.hu/hirek/3636-fontos-tudnivalok-az-elektronikus-ugyintezesrol
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.337609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199341.346972


Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!
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bacs.titkarsag@katved.gov.hu


