
 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az elektronikus ügyintézéshez, továbbá a Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzat 

adóhatósága előtti képviselet ellátására adott és/vagy az adóügyek elektronikus intézésére 

vonatkozó meghatalmazásról 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (Eüsz tv.) 9. § (1) * bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles az 

ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője. 

 

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az egyesülés, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a 

vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi 

fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a 

közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, 

az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány 

(felsorolás nem teljes körű, forrás: 2016. évi CXXX. törvény 7. §.) 

 

Ezen adózói kör részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele az alábbi módokon 

történhet: 

- a www.szolnok.hu/adougyek címen, az „ügyfélkapun keresztül beküldhető ÁNYK 

nyomtatványok” címszó alatt található nyomtatványok használatával, melyeket a 

www.szolnok.eado.hu címről is letölthetnek 

- megfelelő nyomtatvány hiányában a https://epapir.gov.hu honlapon elérhető e-papír rendszer 

segítségével (Témacsoport neve: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus neve: Adóügyek). 

 

Egyéni vállalkozó az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által 

biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési 

nyilvántartásba. Vélelmezni kell, hogy a KÜNY-tárhelyről érkező küldemény feladója a KÜNY-ben 

szereplő, a tárhely használatára jogosult természetes személy. 

 

A kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a 

kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhelyre (a továbbiakban: 

cégkapu) a hivatali tárhelyre vonatkozó rendelkezések az e §-ban foglalt eltérésekkel alkalmazandók. 

A gazdálkodó szervezet egy cégkapuval rendelkezik.  

 

Az egyéni ügyvéd, az európai közösségi jogász, valamint az egyéni szabadalmi ügyvivő e 

tevékenysége során a Kormány által biztosított tárhely szolgáltatások közül a cégkaput használja. 

Vélelmezni kell, hogy a cégkapuról érkező küldemény az adott cégkapu használatára jogosulttól 

származik. 

 

A kamarai jogtanácsos tevékenysége ellátása során az általa képviselt szervezet eltérő rendelkezése 

hiányában e szervezet elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, a képviselő KÜNY-

regisztációjához kapcsolódó tárhelyét (ha az általa képviselt szervezet elektronikus kapcsolattartásra 

szolgáló elérhetőséggel nem rendelkezik, vagy így rendelkezik) használja. 

 

Amennyiben az elektronikus szolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet saját nevében jár 

el (meghatalmazás benyújtására nem kerül sor): 

 

- ha egyéni vállalkozó, kamarai jogtanácsos, akkor a KÜNY tárhelyéről -, 

- nem egyéni vállalkozó és nem kamarai jogtanácsos gazdálkodó szervezet a saját cégkapujáról  

küldhet iratot az adóhatóság hivatali kapujára. 

 

https://uj.jogtar.hu/#lbj13id152532996376984a6
http://www.szolnok.hu/
http://www.szolnok.eado.hu/
https://epapir.gov.hu/
https://uj.jogtar.hu/


 

 

Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus 

úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy 

megbízott a megbízást követő nyolc napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt 

adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. (2017. évi CL. törvény 1. melléklet) 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóink meghatalmazásukat kizárólag az E-adó rendszer 

segítségével (www.szolnok.eado.hu), az ott leírt tájékoztatót követve tudják benyújtani! 

(Meghatalmazás létrehozása) 

 

Állandó meghatalmazás alapján eljárni jogosultak:  

 

Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján 

- a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott,  

- kamarai jogtanácsos, 

- ügyvéd, 

- ügyvédi iroda, 

- európai közösségi jogász, 

- nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett 

adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, 

- számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve 

egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja, 

 

Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely - képviseletre 

alkalmas - nagykorú személy is képviselheti. 

 

       Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó meghatalmazottjával az adóhatóság elektronikus      

úton tart kapcsolatot. Az adóhatóság akkor is elektronikusan tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval,  

valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével 

összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségben jár el. 

 

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet meghatalmazott 

útján jár el (köteles az eljárás megkezdéséig meghatalmazást benyújtani!) 

- ha egyéni vállalkozót természetes személy képvisel, akkor a meghatalmazott személy 

KÜNY tárhelyéről, 

- ha a gazdálkodó szervezetet természetes személy vagy egyéni vállalkozó képviseli, akkor a 

meghatalmazott KÜNY tárhelyéről, 

- ha a gazdálkodószervezetet egy számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, vagy adótanácsadásra 

jogosultgazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, 

foglalkoztatottja, tagja képviseli, akkor a meghatalmazott gazdasági társaság/szervezet 

cégkapujáról 

- ha a gazdálkodó szervezetet egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász képviseli, akkor a 

meghatalmazott cégkapujáról, 

- ha a gazdálkodó szervezetet kamarai jogtanácsos képviseli, akkor a meghatalmazott KÜNY 

tárhelyéről  

küldhet iratot az adóhatóság hivatali kapujára. 

 

Alkalmazott jogszabályok: az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. 

Rendelet vonatkozó rendelkezései.  


