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Tisztelt Vállalkozók! 

 

2018. január 1-jétől jelentős mérföldkőhöz érkezik a hazai e-közigazgatás azon az úton, melyen a kormányzat 

fel kívánja zárkóztatni azt Európa és a világ e téren legfejlettebb államai közé: bármely közigazgatási szerv 

előtt bármely ügy intézhető lesz elektronikus úton. 

Az infokommunikációs technológiák a jelenleginél jóval szélesebb körű alkalmazásának köszönhetően az 

ügyfelek egyszerűbben és kényelmesebben léphetnek kapcsolatba a közigazgatási szervekkel, adminisztratív 

terheik csökkennek, a közfeladatok pedig hatékonyabban (olcsóbban és eredményesebben) lesznek 

elláthatók, hiszen például a közigazgatási szervek is elektronikusan, a jelenleginél jóval szorosabban tartják 

egymással a kapcsolatot, egyes eljárási folyamataik kizárólag elektronikus úton zajlanak majd. Ehhez az 

elektronikus ügyintézés magasabb szintjére kell lépnie minden közigazgatási szervnek, köztük a települési 

önkormányzatoknak is. 

Az ügyfeleket hivatalunkkal az alábbi 2 rendszer köti össze: 

 e-Papír (https://epapir.gov.hu/) 

 ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) 

(továbbiakban ÖHP) 

Ennek megfelelően jelenleg két lehetőség áll rendelkezésre az ügyek indításához, annak megfelelően, hogy 

az ÖHP-ban létezik-e az adott ügyhöz kapcsolódó űrlap. 

1. Amennyiben létezik az ÖHP-ban elektronikusan kitölthető űrlap, úgy azt kitöltve ügyfélkapus 

bejelentkezés után könnyen elküldhető. 

2. Abban az esetben, ha még nem elérhető az adott ügyhöz elektronikusan kitölthető űrlap, akkor a 

hajdúsámsoni honlap (http://hajdusamson.hu) Dokumentumok menüpontja alatt a szükséges 

nyomtatvány letölthető, és kézi kitöltést követően az e-Papír rendszeren keresztül elküldhető az 

önkormányzat felé. 

Bővebb leírás és további, aktuális információk a fent hivatkozott honlapon elérhetők. 

Fontos említést tenni arról is, hogy 2018 január 1-jétől a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal a Magyar 

Államkincstár által biztosított szakrendszereken keresztül végzi munkáját. Nem minden szakrendszer indul 

január 1-jétől, viszont az átállást követően a Vállalkozásokkal a kapcsolattartás a Cégkapujukon keresztül fog 

megvalósulni. Így például egy határozat elektronikus aláírást követően csakis az adott Vállalkozás 

Cégkapujára kerül megküldésre, postai úton nem. Ezen változás jelentősen hozzájárul a papírfelhasználás 

csökkentéséhez is. 

A Cégkapuból küldött és fogadott üzenetekről a rendszer – az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

szóló 451/2016. (XII.19.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szabályozottak alapján – 

visszaigazolást küld. A Rendelet szerint a küldemény átvételére jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 5 

naptári napot kell biztosítani. Ha a címzett a küldeményt a határidőn belül nem veszi át, és az átvételt nem 

tagadja meg, akkor a kézbesítésről – az első kézbesítési kísérletre vonatkozó szabályok megfelelő 

alkalmazásával – az 5. nap elteltét követő első munkanapon másodszor is értesítést kap. 

Az elektronikus ügyintézés segítségével gyorsabb és hatékonyabban intézheti ügyeit.  

Kérdéseivel kapcsolatban kérjük keresse fel honlapunkat (http://hajdusamson.hu), illetve ügyintézőink is 

szívesen állnak rendelkezésére. 

Hajdúsámson, 2017. december 27. 
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