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Tájékoztatás 

az elektronikus kapcsolattartásról, az adófolyószámla lekérdezéséről 

és megfizetésének módjáról 
 

 

Tisztelt Adózó! 

 

Tájékoztatom, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (1) bekezdése 

alapján „Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott 

elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal”. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa alpont 

alapján, és a törvény végrehajtási rendelete értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-től 

elektronikus ügyintézésre kötelesek. Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 

2018.01.01.-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni. 
/A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontja alapján gazdálkodó szervezet a gazdasági 

társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a 

szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, 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 

önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett 

gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, 

jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az 

egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány./ 

 

Ügyindítás, adófolyószámla lekérdezése: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Amennyiben nincs megfelelő űrlap, nyomtatvány az Önkormányzati Hivatali Portálon, csak 

abban az esetben használható az E-papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu/  

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó 

fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.  

 

Egyéni vállalkozók, akik nem Áfa kötelesek és egyéb, adószámmal rendelkező magánszemélyek 

részére is kötelező az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés. 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 20. § (2) 

bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét 

belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles 

teljesíteni. Amennyiben készpénz-átutalási megbízással (csekken) szeretné teljesíteni adófizetési 

kötelezettségét, a Csengődi Polgármesteri Hivatal 1. sz. irodájában igényelheti! 

 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 22. § (2) 

bekezdése alapján az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után 

felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt az adózót, aki (amely bevallás benyújtására, 

illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint 

elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adóknak az adóhatóság az értesítési feltételek 

fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi 

pótlék elektronikus elérhetőségéről. 
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Adószámla egyenlege a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalról (Önkormányzati Hivatali Portál) 

érhető el ügyfélkapus bejelentkezés után az „adóegyenleg lekérdezése” menüpontban. Az 

Önkormányzati Hivatali Portált Csengőd www.csengod.hu honlapjáról is elérheti az elektronikus 

kapcsolattartás felületre kattintás után. 

A portálra nem kell regisztrálnia. Első látogatáskor a bejelentkezés gomb megnyomásával, KAÜ-

azonosítás (ügyfélkapus bejelentkezés) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadás 

után használhatja a portál szolgáltatásait. 

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben képviselőként/meghatalmazottként kívánja az adóegyenleg 

lekérdezés funkciót használni, ennek feltétele az adóhatósághoz írásban – a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő űrlapon és adattartalommal – bejelentett képviseleti jogosultság. 

Amennyiben képviseleti jogosultsága az adóhatósági rendszerben nem rögzített, az adóegyenleg 

lekérdezést nem tudja használni. 4T hibajelzés esetén az adóhatósággal történő adategyeztetésre van 

szükség. 

 

Csengőd, 2019. március 15. 

 

 

                                                                                dr. Boldoczki Krisztina sk. 

 jegyző  
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