
E-ügyintézés általános tájékoztató 
 

„A cégtörvény módosításának következtében a gazdálkodó szervezeteknek - a cégeknek és 

egyéb szervezeteknek - kötelező az elektronikus elérhetőségüket bejelenteni a Rendelkezési 

Nyilvántartásba vagy közhiteles nyilvántartásokba. Ezáltal a cégekkel való kommunikáció 

teljes mértékben megváltozik, a hivatalok és intézmények már Cégkapu-címükön is elérhetik 

a cégeket. 
 

A nyilvántartás elsődleges célja olyan biztonságos kézbesítési cím rögzítése, amelyen a 

hatóságokkal a kapcsolattartás vagy egyéb elektronikus ügyintézés biztosított, mivel a 

cégkapu-címre érkezett email küldeményekről vélelmezett, hogy azt hivatalosan kézbesítették 

és megkezdődnek a határidők.” 
 

(forrás: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/cegkapu.html) 

 

 „A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata. A 

NISZ Zrt. Cégkapu szolgáltatása 2017. december 28-án indul. 
 

A gazdálkodó szervezet regisztrációját a https://tarhely.gov.hu honlapon online módon 

lehet kezdeményezni. 
 

Cégkapu-regisztráció folyamata: 

1. A képviseletre jogosult személy vagy a meghatalmazottja  

o bejelentkezik az alkalmazásba, 

o kiválasztja a regisztrálandó gazdálkodó szervezet szervezeti formáját, 

o megadja a szükséges adatokat (a meghatalmazottnak egy regisztrációs űrlapot 

kell kitöltenie, ahol el kell végezni a szükséges elektronikusan hitelesített 

dokumentumok csatolását). 

2. A regisztrációs alkalmazás kapcsolatba lép az érintett közhiteles nyilvántartásokkal és 

ellenőrzéseket hajt végre. 

3. Eredményes regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és 

elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad. 
 

Jogszabályi háttér: Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 89-91. §-a.” 
 

(forrás: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html) 

 

E-ügyintézés Újbudán 
 

„Az ügyintézéssel kapcsolatos információkat, többek között az elektronikus eljárás 

lehetőségét a szükséges formanyomtatványokkal együtt a 

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/ugyintezes-szervezeti-egysegek oldalon, szervezeti 

egységenként és ügytípusonként lebontva érheti el. 
 

Amennyiben az adott ügytípusban formanyomtatvány rendelkezésre áll, kérjük, hogy a 

kitöltött formanyomtatvány, és a tájékoztatóban szereplő további csatolmányok 

elektronikus benyújtásával, minden egyéb esetben szabad szöveges beadványával forduljon 

hivatalunkhoz. 
 

Kérelme beküldését követően minden további tájékoztatás Ügyfélkapu, Cégkapu 

tárhelyére, illetve Rendelkezési Nyilvántartásban megjelölt e-mail címére érkezik az 

eljáró ügyintézőtől.” 
 

(forrás: http://ujbuda.hu/ujbuda/e-ugyintezes-ujbudan) 
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Eljárási illeték megfizetéséről tájékoztató – Talajvízkút és Fakivágási engedélykérelmek 

benyújtásához 

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét készpénz átutalási 

megbízással, vagy átutalási megbízással kell megfizetni. 

Átutalási megbízás esetén a kedvezményezett számla: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15511001-03470000 

államigazgatási eljárási illeték beszedési számla. A banki átutalás alkalmával fel kell 

tüntetni a kérelmező nevét és azt, hogy talajvízkút/fakivágási engedélykérelem ügyében 

utalták a hatósági eljárásért fizetendő 3.000 Ft, azaz háromezer forint mértékű illetéket . 

Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat 

másolatával igazolni kell, amelyet a talajvízkút/fakivágási engedélykérelemhez kell 

csatolva megküldeni. 

Készpénz-átutalási megbízás alkalmazásakor a feladószelvényén szereplő azonosító 

számot, a megfizetett eljárási illeték összegét és a befizetés időpontját közölni kell az 

eljáró hatósággal. Az eljárási illeték megfizetését igazolni kell: a befizetés teljesítéséről 

készült bizonylat beszkennelt példányát a talajvízkút/fakivágási engedélykérelemhez 

kell csatolva megküldeni. 

Elektronikus ügyintézést a Cégkapuval rendelkező ügyfél tud kezdeményezni. 

Az e-Papír szolgáltatás Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek részére a http://epapir.gov.hu/ 

felületen nyújt ügyintézési lehetőséget, az ÜGYTÍPUS aktuális ügyre (Témacsoport: Egyéb, 

Ügytípus: Egyéb, Címzett: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Tárgy: 
Fakivágási engedélykérelem) vonatkozó kategóriájának kiválasztását követően. 

Az E-ügyintézés további lehetőségeiről a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatal honlapján, a http://ujbuda.hu/ujbuda/e-ugyintezes-ujbudan cím alatt 

kaphat tájékoztatást. 

Fakivágási engedélykérelmek benyújtásához engedélykérelmek elérhetősége 
https://ujbuda.hu/ 

KÖZIGAZGATÁS lapfül > Nyomtatványok és dokumentumok > Környezetvédelmi Osztály:  

 Fakivágás, csonkolás, erőteljes metszés iránti engedélykérelem magáningatlanon 

 Fák gallyazása, csonkolása, erőteljes metszése, átültetése iránti kérelem közterületen 

 FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS* a közterületen lévő fás szárú 
növényekre 

 Tájékoztató E-ügyintézésről 

Talajvízkút engedélykérelmek benyújtásához engedélykérelmek elérhetősége 
https://ujbuda.hu/ 

KÖZIGAZGATÁS lapfül > Nyomtatványok és dokumentumok > Környezetvédelmi Osztály:  

 Kérelem talajvízkút létesítéséhez 

 Kérelem talajvízkút üzemeltetéséhez 

 Kérelem talajvízkút fennmaradásához és egyben üzemeltetéséhez 

 Kérelem talajvízkút megszüntetéséhez 

 Tájékoztató E-ügyintézésről 
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https://kozigazgatas.ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/kozigazgatasujbudahu/2019_01/talajvizkut_fennmaradasi_kerelem.doc
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/kozigazgatasujbudahu/2019_01/talajvizkut_megszuntetesi_kerelem.doc
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/kozigazgatasujbudahu/2018_07/e-ugyintezesrol_tajekoztato.docx


Elektronikus kitöltés esetén a kérelmező aláírása résznél szerepelnie kell a kérelmező 

valódi aláírásának vagy amennyiben rendelkezik elektronikus aláírással az is megfelel. 

Gazdálkodó szervezeteknek aláírási címpéldányt is be kell mutatniuk, amelyet 

elektronikus ügyintézés esetén a dokumentum beszkennelt példányát az 

engedélykérelemhez csatolva kell benyújtani. 


