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1 Portál elérés: Az E-önkormányzat portál az URL begépelését
követően nem elérhető
JELENSÉG:
A látogató beírja az E-önkormányzat portál bármelyik URL-jét:
https://eonkormanyzat.gov.hu; https://e-onkormanyzat.gov.hu; https://ohp.asp.lgov.hu
HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

A hibaüzenet szövege az alábbiak
közül valamelyikkel egyezik:
 Ön jelenleg offline
 Nem sikerült kapcsolódni az
Internethez.
There is no Internet connection

Kérdezzük meg a látogatót, hogy
rendben van-e számítógépének
Internet elérése. Próbáljon meg
más Internet oldalakat is behívni.
Amennyiben nem éri el az
Internetet, forduljon segítségért a
rendszergazdájához
vagy
Internetszolgáltatójához

Tisztelt Felhasználó!

Meg kell kérni a felhasználót, hogy
később látogasson vissza az oldalra

A
keresett
oldal
jelenleg
karbantartás miatt nem elérhető.
Kérjük, látogasson vissza később.

HIBA BEJELENTÉS

A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Hibaüzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

Szíves megértését és türelmét
köszönjük

Meg kell kérni a felhasználót, hogy
ellenőrizze a beírt URL-t.
http, https helyett, ékezetek az urlben
felesleges szóközök
Ellenőrizni kell, hogy a Portál felső Karbantartás esetén meg kell
sorában olvasható -e tájékoztató kérni a felhasználót, hogy a
üzenet karbantartásról
karbantartást
követően
ismételten próbálja elindítani a
kívánt funkciót.
A portálon sem olvasható A hibát be kell jelenteni a NISZ
Nincs hibaüzenet
tájékoztatás
a
tervezett Zrt. részére.
az url-t begépelve nem jelenik
karbantartásról
A hiba bejelentéshez
meg a nyitó oldal
beküldendő információk:
Tisztelt Látogatónk!
Az Ön által keresett oldal nem
található. Elképzelhető, hogy
elgépelte a címet vagy az oldal
megszűnt
Karbantartás alatt
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Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Hibaüzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

2 Portál elérés: Az E-önkormányzat portál oldal önkormányzati
honlapról nem elérhető
JELENSÉG:
A látogató önkormányzati honlapról átnavigálva kívánja elérni az E-önkormányzat portált, és az oldal
nem elérhető.
HIBAÜZENET
Nincs

MEGOLDÁSI JAVASLAT

HIBA BEJELENTÉS

Kérdezzük
meg
melyik Ha a belépés ilyen módon sikeres,
önkormányzat honlapján próbálja
 és az önkormányzat saját
a Portált elérni. (url)
honlapján hibás az url
hivatkozás, akkor a hibát az
Kérjük meg a felhasználót, hogy
önkormányzat felé kell jelezni
kísérelje meg az E-önkormányzat

ha az önkormányzat asp-s
portált a következő url-ek
Település portált használ
valamelyikének
begépelésével
(https://<településnév>.asp.lg
elérni
ov.hu) és a hivatkozás itt nem
https://eonkormanyzat.gov.hu
működik, akkor a hibát a
https://e-onkormanyzat.gov.hu
NISZ felé kell jelenteni.
https://ohp.asp.lgov.hu
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének időpontja
 Érintett önkormányzat
 Hibaüzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)
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3 Belépés: KAÜ nem elérhető
JELENSÉG:
A látogató beírja az E-önkormányzat portál URL-jét. Megnyomja a „Belépés” gombot. A rendszer
átdobja a https://kau.gov.hu oldalra. A KAÜ oldalán hibaüzenet fogadja.

HIBAÜZENET
Az oldal nem működik.
Ha a probléma továbbra is
fennáll, lépjen kapcsolatba a
webhely tulajdonosával.
HTTP ERROR 405

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Kérjük meg a felhasználót, hogy
később látogasson vissza az
oldalra.

HIBA BEJELENTÉS
A hibát továbbítani kell a NISZ
Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:
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Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Hibaüzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

4 Belépés: Sikertelen a KAÜ-bejelentkezés
JELENSÉG:
A látogató beírja az E-önkormányzat portál URL-jét. Megnyomja a „Belépés” gombot. A rendszer
átdobja a https://kau.gov.hu oldalra. A KAÜ oldalán nem sikerül a belépés. A látogató nem kerül át az
E-önkormányzat portálra

HIBAÜZENET
Nem megfelelő felhasználónév és
jelszó
Eddigi próbálkozások száma:
5/1

MEGOLDÁSI JAVASLAT
A felhasználót meg kell kérni,
hogy ellenőrizze a felhasználói
nevét és jelszavát.
Abban az esetben, ha a jelszavára
nem emlékszik, akkor az
„Elfelejtett jelszó” segítségével
kérhet újat.
Ha a felhasználói nevét írja el,
akkor segítséget a felhasználói név
pontos megismeréséhez –
személyes megjelenéssel – csak a
regisztrációs szervnél kérhet.

Nem megfelelő felhasználónév és
jelszó
Eddigi próbálkozások száma:
5/5

Mivel ötször megkísérelte beírni a
felhasználói nevet és jelszót, így a
rendszer kitiltotta a rendszerből.
Ilyen esetben már a jó jelszó
megadásával sem engedi be a
rendszer. A látogatónak Elfelejtett
jelszót kell kérnie.
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HIBA BEJELENTÉS

5 Belépés: Ugyanazon böngészőben, különböző rendszerekbe,
eltérő ügyfél adataival szeretne belépni a látogató, a
bejelentkezés sikertelen
JELENSÉG:
A látogató bejelentkezik egy rendszerbe (E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL, tarhely.gov.hu…).
Ugyanabban a böngészőben egy másik felhasználó azonosítójával is szeretne belépni egy másik,
Ügyfélkapu azonosítást kívánó rendszerbe (E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL, tarhely.gov.hu…). A
bejelentkezés sikertelen.

HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

küld Másik felhasználóval kizárólag a
böngésző bezárását követően tud
bejelentkezni.
de az első felhasználó nevében
jelentkeztet be a második
rendszerbe.
A
rendszer
hibaüzenetet,

nem

Másik felhasználóval kizárólag a
böngésző bezárását követően tud
Kérjük, zárja be a böngészőt és
bejelentkezni
jelentkezzen be újra!
Sikertelen bejelentkezés.
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HIBA BEJELENTÉS

6 Belépés: Sikertelen a KAÜ-bejelentkezés – Rendszerhiba miatt
JELENSÉG:
A látogató beírja az E-önkormányzat portál URL-jét. Megnyomja a „Belépés” gombot. A rendszer
átdobja a https://kau.gov.hu oldalra. A látogató beírja a felhasználói nevet és jelszót. A KAÜ nem
irányítja vissza a látogatót az E-önkormányzat portálra.
HIBAÜZENET
1. Bejelentkezés során hiba
történt. Kérjük, később
próbáljon újra
bejelentkezni!
vagy
2. Nincs hibaüzenet, de nem
tud bejelentkezni.

1. Nincsen
2. Homokórázik a rendszer

MEGOLDÁSI JAVASLAT

HIBA BEJELENTÉS

Meg kell kérni a felhasználót,
hogy később látogasson vissza az
oldalra.

A hibát továbbítani kell a NISZ
Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:




Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Hiba üzenet szövege
(ha rendelkezésre áll:
képernyőképe)

Meg kell kérni a felhasználót, hogy A hibát továbbítani kell a NISZ
később látogasson vissza az Zrt. részére.
oldalra.
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:
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Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre
áll:
képernyőképe)

7 Önkormányzat kereső: Egy adott önkormányzat
választható ki a portál önkormányzat keresőjében

nem

JELENSÉG:
Az https://E-önkormányzat portál-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon a „Válasszon önkormányzatot”
gombot megnyomva vagy az E-önkormányzat portál bal oldali menüsávjában az
„ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA” gomb megnyomása, és az önkormányzat kiválasztása után
hibaüzenetet ad a rendszer.
HIBAÜZENET
A keresett adatok alapján nem
található Önkormányzat

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Egyeztetni kell a Magyar
Államkincstárral, hogy az adott
önkormányzat szerepel-e a tenant
adatbázisában.

HIBA BEJELENTÉS
Amennyiben szerepel az
önkormányzat a tenant
adatbázisban, a NISZ Zrt.
részére be kell jelenteni, a
módosítási kérést TESZT és
ÉLES környezetben

MEGJEGYZÉS:
2019. július 30-i állapot szerint az országban három kivételével minden önkormányzat használja az ASP
elektronikus ügyintézési felületét.
A három kivétel:




Budapest Főváros Önkormányzata
Budapest Főváros XII. kerület Önkormányzata
Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
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8 Szolgáltatás elérés: Nem érhető el valamelyik bejelentkezéshez
kötött funkció 1.
JELENSÉG:
A látogató belép az E-önkormányzat portálra. Nem jelenik meg számára a







MENTETT ŰRLAPOK,
ÜGYKÖVETÉS,
ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS,
ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK,
FIZETÉS TÖRTÉNET
SAJÁT ÖNKORMÁNYZATOK

menüpont.

HIBAÜZENET
SZOLGÁLTATÁS NEM
ELÉRHETŐ
A kiválasztott szolgáltatás
pillanatnyilag nem elérhető.
Kérjük, később próbálja meg
újra a szolgáltatás
igénybevételét!

Nincsen
Egyik bejelentkezéshez kötött
menüpont sem jelenik meg
számára

MEGOLDÁSI JAVASLAT

HIBA BEJELENTÉS

Meg kell kérni a felhasználót,
hogy később látogasson vissza az
oldalra.

A hibát továbbítani kell a NISZ
Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:




A látogató nem jelentkezett be a
portálra. Kérjük meg, hogy a bal
oldali menüsávban kattintson a
BEJELENTKEZÉS gombra, majd
végezze el a KAÜ-azonosítást.
Ezután megjelennek számára azon
szolgáltatások menüpontjai,
melyeket az adott önkormányzat
használ.

Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Nem működő, vagy
nem megfelelően
működő szolgáltatás
megnevezése Hiba
üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

Amennyiben az
ADÓEGYENLEG
LEKÉRDEZÉS,
ADÓBEVALLÁSI
INFORMÁCIÓK, MENTETT
ŰRLAPOK, SAJÁT
ÖNKORMÁNYZATOK
menüpont hiányzik: A hiányzó
menü problémát továbbítani
kell a NISZ Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:
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Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Nem működő, vagy
nem megfelelően
működő szolgáltatás
megnevezése Hiba

üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)
Nincsen
Más, bejelentkezéshez kötött
menüpontok megjelennek, csak
az ÜGYKÖVETÉS menüpont
nem

A kiválasztott önkormányzatnál
(interfészes csatlakozó ) adott
szolgáltatás nem elérhető, így ezt
nem tudja használnia a látogató.
Javasoljuk, hogy az ügyek
állapotáról érdeklődjön az érintett
önkormányzatnál.
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9 Szolgáltatás elérés: Az E-önkormányzat portálon
Ügyindításnál a Kitöltési útmutató nem elérhető

az

JELENSÉG:
A felhasználó Ügyindítás menüben a Kitöltési útmutatóra kattint, de az útmutató nem elérhető.

HIBAÜZENET

Nincs

Tisztelt Látogatónk!
Az Ön által keresett oldal nem
található. Elképzelhető, hogy
elgépelte a címet vagy az oldal
megszűnt.

MEGOLDÁSI JAVASLAT

HIBA BEJELENTÉS

Kérdezzük meg a felhasználót,
hogy Kitöltési Útmutató gombja
aktív -e (színe ugyanolyan sötét
árnyalatú, mint az Online kitöltés
és az Űrlap előnézet)

Ha a gomb nem aktív (színe
halványabb), az önkormányzat
az adott űrlaphoz nem publikált
kitöltési útmutatót.

Az önkormányzat az űrlaphoz A hibát az önkormányzat felé
publikált kitöltési útmutatót törölte kell jelezni.
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10 Szolgáltatás elérés: A látogatót az E-önkormányzat portál
bármelyik funkciójánál a következő üzenet fogadja: BELSŐ
HIBA TÖRTÉNT
JELENSÉG:
Bejelentkezés után, a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK”-nál a látogató kiválaszt egy bejelentkezéshez
kötött szolgáltatást. Hibaüzenetet jelenít meg a rendszer.
HIBAÜZENET
BELSŐ HIBA TÖRTÉNT!
Kérjük, később próbálja meg
újra a szolgáltatás
igénybevételét!

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Kérjük meg a felhasználót, hogy
zárja be a böngészőt majd
ismételt belépést - bejelentkezést
követően próbálja a szolgáltatást
elérni.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
később látogasson vissza az
oldalra.
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HIBA BEJELENTÉS
A hibát továbbítani kell a NISZ
Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:




Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Nem működő, vagy
nem megfelelően
működő szolgáltatás
megnevezése Hiba
üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

11 Szolgáltatás elérés: Az Űrlapkitöltő alkalmazáson nem jelenik
meg a „Az űrlap beküldése” / „Űrlap mentése” menüpont
JELENSÉG:
A látogató ellátogat az E-önkormányzat portálra. Amennyiben a nyitó oldalról érkezik, úgy az
ŰLAPKITÖLTÉS BELÉPÉS NÉLKÜL gombra kattint, miután a PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK
oldalra érkezik. Amennyiben ASP települési portálról érkezik, úgy a PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK
oldalra ér, bejelentkezés nélkül. Kiválasztja az ÜGYINDÍTÁS menüpontot. Kiválaszt, majd megnyit
egy űrlapot. Nem jelenik meg számára „Az űrlap beküldése”, illetve „Űrlap mentése” menüpont.
HIBAÜZENET
Nincsen

MEGOLDÁSI JAVASLAT
A látogató nem jelentkezett be a
portálra. Kérjük meg, hogy
1. az űrlap adatainak
megőrzéséhez kattintson a
„Letöltés adat XML-be”
gombra,
2. majd kattintson az
„Elvetés” gombra.
3. A látogató visszajut az Eönkormányzat portálra.
4. Itt, a bal oldali
menüsávban kattintson a
BEJELENTKEZÉS
gombra,
5. majd végezze el a KAÜazonosítást.
6. Amennyiben ezután nyit
meg egy űrlapot,
megjelennek számára a
hiányzó menüpontok.
7. Az „Adat XML
feltöltése”menüpontnál
beemelheti a korábban
rögzített adatokat az
űrlapba, és folytathatja a
kitöltést, majd az űrlap
beküldését.
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HIBA BEJELENTÉS

12 Rendelkezési nyilvántartással kapcsolatos hibaüzenet jelenik
meg
JELENSÉG:
 Bejelentkezés után, a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” középső részén, illetve a bal oldali
menüben a látogató rákattint az
o „ÜGYINDÍTÁS” menüpontra. Az „Eljárás módja” mezőben a „Saját nevemben”
értéket választja.
o „ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS” menüpontra, majd megnyomja a
„LEKÉRDEZÉS” gombot.
o „ADÓBEVALLÁSI INFORMÁCIÓK” menüpontra, majd megnyomja az
„ADÓBEVALLÁSOK LISTÁZÁSA” gombot.
o „ÜGYKÖVETÉS” menüpontra, majd megnyomja a „LEKÉRDEZÉS” gombot.
HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

HIBA BEJELENTÉS

Az ÜGYINDÍTÁS kizárólag az
internetes ügyintézés
engedélyezésekor végezhető el!
Ön letiltotta a Rendelkezési
nyilvántartásban az internetes
ügyintézést. Kérjük, ellenőrizze a
https://rendelkezes. gov.hu/
oldalon megtett Kapcsolattartási
rendelkezést, és végezze el a
szükséges módosításokat.

Mivel a látogató a Rendelkezési
Nyilvántartásban (RNY) letiltotta
az internetes ügyintézést,
módosítania kell az RNY-ben tett
alaprendelkezését /
Kapcsolattartási rendelkezését.
Ennek engedélyezéséhez fáradjon
el a Kormányablakba.

Amennyiben nincs letiltva az
internetes ügyintézés a
Rendelkezési Nyilvántartásban
(RNY), rendszerhiba állhat fent.
Jelenteni kell a hibát a NISZ
Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:






Ügyindításnál az űrlap kitöltő
felületen megjelenő üzenet:
Az alaprendelkezés lekérdezése
eredménytelen volt. Kérem,
rögzítse az űrlapon az értesítési
adatokat!

Kérjük meg a látogatót, hogy
ellenőrizze a Rendelkezési
nyilvántartásban
(https://rendelkezes.gov.hu) , hogy
van-e érvényes Kapcsolattartási
rendelkezése.
Az űrlap előlapján ilyen esetben
az üres mezők kézzel tölthetők.
Az űrlap kitölthető és beküldhető.

Amennyiben van
Alaprendelkezése vagy
Kapcsolattartási rendelkezése,
és mégis ez a hibaüzenet
érkezik Rendelkezési
Nyilvántartásban (RNY),
rendszerhiba állhat fent.
Jelenteni kell a hibát a NISZ
Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:
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Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Nem működő, vagy
nem megfelelően
működő szolgáltatás
megnevezése RNYrendelkezésnél
engedélyezve van az
internetes ügyintézés?
Hiba üzenet szövege
(ha rendelkezésre áll:
képernyőképe)

Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
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Nem működő, vagy
nem megfelelően
működő szolgáltatás
megnevezése RNYrendelkezésnél
engedélyezve van az
internetes ügyintézés?
Hiba üzenet szövege
(ha rendelkezésre áll:
képernyőképe)

13 Űrlap lekérdezésekor tárhely hibaüzenet jelenik meg
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Az „ELJÁRÁS MÓDJA” mezőben bármelyik szerepkört választja, majd
kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot. A rendszer ellenőrzi, hogy a
felhasználó, vagyis az űrlap beküldője rendelkezik-e tárhellyel.
Figyelem! Képviselet esetén nem a képviselt, hanem a képviselő tárhelyét vizsgálja a rendszer.
Tárhelyre a következő okok miatt van szüksége az E-önkormányzat portálnak:
o Amennyiben valaki „Saját néven (magánszemélyként)” vagy „Saját néven egyéni
vállalkozóként”, illetve „Egyéni vállalkozó nevében” vagy „Más természetes személy
nevében” kíván űrlapot beküldeni, úgy a rendszerüzenetek (Feladási igazolás,
Letöltési igazolás, Meghiúsulási igazolás), valamint az űrlap másolata is a feladó
Ügyfélkapujára érkezik.
o Amennyiben valaki képviselőként, „Cég nevében” küld be űrlapot, úgy a
rendszerüzenetek (Feladási igazolás, Letöltési igazolás, Meghiúsulási igazolás) a
Cégkapura, az űrlap másolata a feladó Ügyfélkapujára érkezik.
o Amennyiben valaki képviselőként „Hivatali Kapu tárhellyel rendelkező intézmény
nevében” küld be űrlapot, úgy a rendszerüzenetek (Feladási igazolás, Letöltési
igazolás, Meghiúsulási igazolás) a beküldő intézmény HKP-jára, az űrlap másolata a
feladó Ügyfélkapujára érkezik.
HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

Ön nem rendelkezik
az ügyindítás
igénybevételéhez
szükséges tárhellyel!

Meg kell kérni a felhasználót, hogy
látogasson el a
https://tarhely.gov.hu oldalra, és
jelentkezzen be. Amennyiben nem
tud bejelentkezni, nincs létrehozva
számára tárhely (nem kérte,
lemondta), a Kormányablakban kell
kérnie a tárhely létrehozását.

HIBA BEJELENTÉS

A probléma javításáig a látogató
offline tudja csak kitölteni az
űrlapot. Kitöltés után pdf-et
generálhat belőle, és elektronikus
hitelesítést követően elektronikus-,
vagy kinyomtathatva postai úton
küldheti azt be.
Amennyiben nem szeretné offline
kitölteni a látogató az űrlapot,
kérjük meg a felhasználót, hogy a
tárhely létrehozását követően
látogasson vissza.
A tárhely
meghatározása
sikertelen így az
online kitöltés
jelenleg szünetel.

Meg kell kérni a felhasználót,
hogy látogasson el a
https://tarhely.gov.hu oldalra, és
jelentkezzen be.
Ha ilyen esetben sikerül beküldeni
az űrlapot, a beküldött űrlapról
18

Akár be tud jelentkezni a
felhasználó, akár nem, jelenteni
kell a hibát a NISZ Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:

Kérjük próbálkozzon
később.

másolat nem készül, csak
beküldési igazolás.
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Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Nem működő, vagy nem
megfelelően működő
szolgáltatás
megnevezése Hiba
üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

14 Űrlap lekérdezésekor képviselet ellenőrzési hiba jelenik meg:
Cég nevében
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Az „ELJÁRÁS MÓDJA” mezőben „Cég nevében” képviseletet választ ki.
A rendszer ellenőrzi képviseleti jogosultságát az ADÓ-szakrendszerben. A rendszer hibaüzenetet ír ki.
HIBAÜZENET
Tájékoztatjuk, hogy Önnek
nincs az önkormányzat felé
bejelentett, így az ASP ADÓ
szakrendszerben
megtalálható
meghatalmazása. Felhívjuk
figyelmét, hogy a választott
szerepkör alatt kizárólag az
ÜGYINDÍTÁS”szolgáltatás
érhető el az Ön számára.
Amennyiben eljárási
jogosultsága közhiteles
nyilvántartás
(Cégnyilvántartás) alapján
nem igazolható, kérjük, a
képviseletét igazoló
dokumentumot mellékletként
csatolja az online űrlaphoz,
egyéb esetben az
önkormányzat hiánypótlásra
szólítja fel.
Felhívjuk a figyelmét arra is,
hogy cég nevében történő
űrlap-benyújtásra kizárólag
abban az esetben van
lehetősége, amennyiben
megbízottként vagy
ügyintézőként szerepel a
Cégkapu regisztrációs
nyilvántartásban. Ennek
hiányában az online kitöltött
űrlapot lementheti ADAT
XML-ként, vagy pdf-ként, de
az űrlap beküldésére nincs
lehetősége. Erre figyelemmel
kérjük, hogy az űrlap
kitöltését megelőzően
győződjön meg arról, hogy
rendelkezik a megfelelő
jogosultságokkal.

MEGOLDÁSI JAVASLAT
1. Kérdezzük meg, hogy a felhasználó
„önálló” képviseleti móddal
rendelkező ügyintéző-e.
a. Amennyiben igen, úgy
önállóan beküldhet űrlapot az
E-önkormányzat portálon
keresztül. További
jogosultság igazolásra nincsen
szükség.
a. Amennyiben nem, a beküldő
képviseleti joga korlátozott,
vagyis „együttes” képviseleti
móddal rendelkező képviselő,
és adóügyi eljárás keretében
küld be űrlapot az Eönkormányzat portálon
keresztül, úgy
Meghatalmazást kell
eljuttatnia az Adóhatóság
számára. A
Cégnyilvántartásban szereplő,
képviseleti joggal rendelkező
személy adhat a Cég
képviseletére
meghatalmazást.
i. Hívjuk fel a
felhasználó figyelmét
arra, hogy az űrlapot
be tudja küldeni, de
meghatalmazás nélkül
az önkormányzat
hiánypótlásra fogja
felszólítani.
ii. Javasoljuk, hogy
juttassa el a
meghatalmazást az
önkormányzat
részére. Ennek több
módja lehetséges:
iii. Az E-önkormányzat
portálon, adóügyek
esetén. Ehhez az „
önálló” képviseleti
20

HIBA BEJELENTÉS

móddal rendelkező
ügyintéző lépjen be
az E-önkormányzat
portálra.
 Válassza az
ÜGYINDÍTÁS
menüpontot.
 Az "ELJÁRÁS
MÓDJA"
mezőben
válassza ki a
"Cég nevében"
értéket.


Válassza ki az „
Adóügy” ágazat
„általános
nyomtatványok
” ügytípusában
a„
Meghatalmazás
önkormányzati






adóügyekben”
űrlapot.
Kattintson az
ONLINE
KITÖLTÉS
gombra.
Töltse ki az
űrlapot.
Nyomja meg a
Beküldés
gombot.

iv. A
meghatalmazottként
eljáró a képviseletét
igazoló
dokumentumot
mellékletként is
csatolhatja
beküldéskor az
űrlaphoz, az Eönkormányzat
portálon.
v. Az önálló
cégképviselő
Cégkapun keresztül
is feltöltheti és
elküldheti az
önkormányzathoz a
meghatalmazott
meghatalmazását

21

tartalmazó
dokumentumot.
2. Kérdezzünk rá, hogy az adott
Cégkapuhoz hozzá van-e rendelve
ügyintézőként. Ezt a rendszer az űrlap
beküldésekor vizsgálja. Amennyiben
nem ügyintéző, az adott Cégkapunál,
úgy nem fog tudni űrlapot beküldeni.
3. Tájékoztassuk az ügyfelet, hogy
adóügyek tekintetében a Rendelkezési
nyilvántartásban rögzített Általános
meghatalmazás nem érvényes. (Eüsz.
tv. 108. § (6.d))
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15 Űrlap lekérdezésekor képviselet ellenőrzési hiba jelenik meg:
Egyéni vállalkozó nevében
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Az „ELJÁRÁS MÓDJA” mezőben „Egyéni vállalkozó nevében”
képviseletet választ ki. A rendszer ellenőrzi képviseleti jogosultságát az ADÓ-szakrendszerben. A
rendszer hibaüzenetet ír ki.
HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

Tájékoztatjuk, hogy Önnek
nincs az önkormányzat felé
bejelentett, így az ASP ADÓ
szakrendszerben
megtalálható
meghatalmazása.

1. Hívjuk fel a felhasználó figyelmét arra,
hogy az űrlapot be tudja küldeni, de
meghatalmazás nélkül az önkormányzat
hiánypótlásra fogja felszólítani.
2. Amennyiben egyéni vállalkozó
képviselőjeként küld be adóügyi űrlapot
az E-önkormányzat portálon keresztül,
úgy a meghatalmazónak meghatalmazást
kell eljuttatnia az önkormányzati
adóhatóság részére. Ennek több módja
lehetséges:
o Az E-önkormányzat portálon,
adóügyek esetén. Ehhez
 a képviselt
egyéni
vállalkozó
lépjen be az Eönkormányzat
portálra.
 Válassza az
ÜGYINDÍTÁS
menüpontot.
 Az "ELJÁRÁS
MÓDJA"
mezőben
válassza ki az "
Egyéni
vállalkozó
nevében"
értéket.
 Válassza ki az
„Adóügy”
ágazat
„általános
nyomtatványok”
ügytípusában a
„Meghatalmazás
önkormányzati
adóügyekben”
űrlapot.
 Kattintson az
ONLINE

Az űrlapbeküldés előtt
kérjük ellenőrizze, hogy
rendelkezik-e az
ügytípusnak megfelelő,
érvényes meghatalmazással
a Rendelkezési
Nyilvántartásban.
Amennyiben nem, kérjük, a
képviseletet igazoló
dokumentumot
mellékletként csatolja az
online űrlaphoz, egyéb
esetben az önkormányzat
hiánypótlásra szólítja fel.
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HIBA BEJELENTÉS

KITÖLTÉS
gombra.
 Töltse ki az
űrlapot.
 Nyomja meg a
Beküldés
gombot.
o A meghatalmazottként eljáró a
képviseletét
igazoló
dokumentumot mellékletként is
csatolhatja
beküldéskor
az
űrlaphoz, az E-önkormányzat
portálon.
3. Tájékoztassuk az ügyfelet, hogy
adóügyek tekintetében a Rendelkezési
nyilvántartásban rögzített Általános
meghatalmazás nem érvényes. (Eüsz.
tv. 108. § (6.d))
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16 Űrlap

lekérdezésekor

az

űrlaplistában

levő

„ONLINE

KITÖLTÉS” gomb inaktív
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot. Az
űrlap mellett lévő „Online kitöltés” gomb inaktív.

HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

HIBA BEJELENTÉS
A hibát továbbitani kell a NISZ
Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:

1. Belső hiba
történt
2 Nincs
hibaüzenet

 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Nem működő, vagy nem
megfelelően működő
szolgáltatás megnevezése
 Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)
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17 Űrlap megnyitásakor az Űrlapkitöltő nem érhető el
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot.
Kiválasztja az űrlapot, megnyomja az „ONLINE KITÖLTÉS” gombot. Az űrlap nem nyílik meg.
HIBAÜZENET
A kiválasztott
szolgáltatás
pillanatnyilag
nem elérhető.
Kérjük, később
próbálja meg
újra a
szolgáltatás
igénybevételét!

HIBA BEJELENTÉS

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Kérjük meg a felhasználót, hogy térjen vissza
később kitölteni az űrlapot.

A hibát jelenteni kell a NISZ Zrt.
részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
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Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Nem működő, vagy nem
megfelelően
működő
szolgáltatás megnevezése
Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe).

18 Űrlap megnyitásakor rossz adatot tölt elő a rendszer
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot.
Kiválasztja az űrlapot, megnyomja az „ONLINE KITÖLTÉS” gombot. Az űrlap megnyílik. A
rendszer megjeleníti az űrlapot, de az előtöltött adatokban hiba van. Az előtöltött adatok nem
módosíthatók.
Az űrlap Előlapján, űrlaptól függően a következő adatokat TÖLTHETI ki a rendszer:
 Beküldő adatait a 4T-adatokkal:
o viselt név (titulus, családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
o születési név (családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
o anyja születési neve (családi név, keresztnév, 2. keresztnév bontásban)
o születési hely és idő
 Beküldő elérhetőségi adatait az RNY Kapcsolattartási rendelkezésből
(Kapcsolattartási rendelkezés -> ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁSI
MÓDOK -> TÁJÉKOZTATÁSI CÉLÚ EGYÉB ELEKTRONIKUS
KAPCSOLATTARTÁSI CÍMEK):
o e-mail cím
o telefonszám
 Adóazonosító jelet
 TAJ-számot
 Lakcím adatokat:
o Állandó lakcím
o Tartózkodási hely
o Levelezési cím
 Képviselt cég adatai:
o Cég neve
o Cég rövid neve
o Cég székhelye
o Cég cégjegyzék száma
o Cég adószáma
 Egyéni vállalkozó adatai:
o Egyéni vállalkozó adószáma
o Egyéni vállalkozó viselt neve
o Egyéni vállalkozó címe
o Egyéni vállalkozó Nyilvántartási szám
o Egyéni vállalkozó KSH szám
o Egyéni vállalkozó Tevékenység szakmanév
HIBAÜZENET
Nincsen

MEGOLDÁSI JAVASLAT
1. Kérjük meg a felhasználót, jelezze a
nyilvántartó hatóság részére a betöltött
adatokban tapasztalt eltérést.
 4T-adatok: Kormányablak
 Adóazonosító jel: NAV
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HIBA BEJELENTÉS
Amennyiben a nyilvántartó
hatóság nem tudja javítani a hibát,
vagy a módosítás nem jelenik
meg az űrlapon, úgy azt jelenteni
kell a NISZ Zrt. részére.




TAJ-szám: OEP
Lakcím adatok: Kormányablak



e-mail cím és telefonszám
esetén pedig: Látogasson el a
Rendelkezési nyilvántartásba:
https://rendelkezes.gov.hu/.
Ellenőrizze a Kapcsolattartási
rendelkezésnél megadott
adatokat.
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A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:




Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Nem működő, vagy nem
megfelelően működő
szolgáltatás megnevezése
Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

19 Űrlap megnyitásakor nem töltődnek elő adatok
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot.
Kiválasztja az űrlapot, megnyomja az „ONLINE KITÖLTÉS” gombot. Az űrlap megnyílik. A
rendszer megjeleníti az űrlapot, de hibaüzenetet ír ki.
HIBAÜZENET

HIBA BEJELENTÉS

MEGOLDÁSI JAVASLAT

Az
adóazonosító
jel lekérdezése
eredménytelen
volt. Kérem,
rögzítse az
űrlapon!

Kérjük meg a felhasználót, hogy manuálisan
töltse ki az adóazonosító jelet.

A hibát jelenteni kell a NISZ Zrt.
és az ASP Központ részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Nem működő, vagy nem
megfelelően működő
szolgáltatás
megnevezéseHiba üzenet
szövege (ha rendelkezésre
áll: képernyőképe)

Az
Alaprendelkezé
s lekérdezése
eredménytelen
volt. Kérem,
rögzítse az
űrlapon az
értesítési
adatokat!

Kérjük meg a felhasználót, hogy manuálisan
töltse ki az e-mailcímet és telefonszámot vagy
térjen vissza később az oldalra.

A hibát jelenteni kell a NISZ Zrt.
részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Nem működő, vagy nem
megfelelően működő
szolgáltatás megnevezése
 Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe).

A lakcím
adatainak
automatikus
kitöltése
funkció
jelenleg informatikai
karbantartás
miatt - nem
elérhető, de
amennyiben
megadja ezen
adatokat az
űrlapon, akkor
az ügyét teljes

Kérjük meg a felhasználót, hogy manuálisan
töltse ki a lakcím adatokat vagy térjen vissza
később az oldalra.

Kérjük meg a felhasználót, hogy nézze meg,
rendben van-e az alaprendelkezését /
Kapcsolattartási rendelkezése a Rendelkezési
nyilvántartásban: https://rendelkezes.gov.hu/rnypublic/.

A hibát jelenteni kell a NISZ Zrt.
részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
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Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Nem működő, vagy nem
megfelelően
működő
szolgáltatás megnevezése
Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

körűen el tudja
indítaniA személy és
lakcímadatok
automatikus
kitöltése
eredménytelen
volt. Kérem,
rögzítse az
űrlapon!

Kérjük meg a felhasználót, hogy manuálisan
töltse ki a lakcím adatokat vagy térjen vissza
később az oldalra.

A TAJ szám
lekérdezése
eredménytelen
volt. Kérem,
rögzítse az
űrlapon!

Kérjük meg a felhasználót, hogy manuálisan
töltse ki a TAJ-számot vagy térjen vissza később
az oldalra.

Akár be tud jelentkezni a
felhasználó, akár nem, jelenteni
kell a hibát a NISZ Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:



Hiba észlelésének
időpontja
Érintett önkormányzat
Nem működő, vagy nem
megfelelően működő
szolgáltatás
megnevezéseHiba üzenet
szövege (ha rendelkezésre
áll: képernyőképe)

A hibát jelenteni kell a NISZ Zrt.
részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
Kérdezzük meg az ügyfelet, hogy van-e TAJszáma (külföldi állampolgárok esetén lehetséges)
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
Nem működő, vagy nem
megfelelően
működő
szolgáltatás megnevezése
(ha rendelkezésre áll:
képernyőképe)

MEGJEGYZÉS:
Az előtöltött adatok hiánya a beküldést nem gátolja. A hiányzó adatok manuálisan rögzíthetők, és a
hibátlan űrlap beküldhető.
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20 Űrlap megnyitáskor kapcsolati státusz hibát ír ki a rendszer
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Az „ELJÁRÁS MÓDJA”-nál „Saját néven (egyéni vállalkozóként)”, illetve
„Egyéni vállalkozóként” értéket választja. Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja
„LEKÉRDEZÉS” gombot. Kiválasztja az űrlapot, megnyomja az „ONLINE KITÖLTÉS” gombot. Az
űrlap megnyílik. A rendszer megjeleníti az űrlapot, de hibaüzenetet ír ki.

HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

HIBA BEJELENTÉS
A hibát jelenteni kell a NISZ Zrt.
részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Nem működő, vagy nem
megfelelően
működő
szolgáltatás megnevezése
 Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

Hiba a
kapcsolat
státusz
lekérdezése
közben! Kérem
töltse újra az
oldalt!
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21 Űrlap megnyitásakor vírusdetektáló hibát ír ki
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot.
Kiválasztja az űrlapot, megnyomja az „ONLINE KITÖLTÉS” gombot. Az űrlap megnyílik. A
rendszer megjeleníti az űrlapot, de hibaüzenetet ír ki.
HIBAÜZENET
A vírusdetektáló
szolgáltatás nem
elérhető, ezért
dokumentumok
csatolmányként történő
feltöltése csak egy
későbbi időpontban lesz
lehetséges. Jelenleg az
űrlapot kitöltheti és el is
tudja menteni, de csak
olyan űrlap lesz
beküldhető, amelyhez
nem csatol
dokumentumot.

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Hívjuk fel a látogató figyelmét arra,
hogy csatolmány nélkül beküldhet
űrlapot.

32

HIBA BEJELENTÉS
A hibát jelenteni kell a NISZ Zrt.
részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Nem működő, vagy nem
megfelelően működő
szolgáltatás
megnevezéseHiba üzenet
szövege (ha rendelkezésre
áll: képernyőképe)

22 Űrlap megnyitásakor AVDH-hibát ír ki a rendszer
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot.
Kiválasztja az űrlapot, megnyomja az „ONLINE KITÖLTÉS” gombot. Az űrlap megnyílik. A
rendszer megjeleníti az űrlapot, de hibaüzenetet ír ki.
HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

HIBA BEJELENTÉS

1. Jelenleg nem érhető el
az űrlap hitelesítésére
szolgáló funkció, ezért az
űrlapot ki tudja tölteni, és
el tudja menteni, de a
beküldés csak egy későbbi
időpontban lesz
lehetséges.

Hívjuk fel a látogató figyelmét arra,
hogy ki tudja tölteni az űrlapot, és el
tudja menteni, de az online
beküldéshez később kell visszatérnie.

A hibát jelenteni kell a NISZ Zrt.
részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Nem működő, vagy nem
megfelelően
működő
szolgáltatás megnevezése
 Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

A mentés és újra betöltés folyamata:



Űrlapkitöltő felső menüsorában
nyomja meg az „Űrlap mentése”
menüpontot. Amennyiben nem
jelenik meg, kattintson a
„További
műveletek”
menüpontra. A menüpontok
ugyanis felbontástól függően
jelennek meg kibontva, s a
kimaradók
a
„További
műveletek”-be kerülnek.



Megjelenik egy jelszókérő mező
(INFORMÁCIÓK MEGADÁSA
MENTÉSHEZ),
amin
megjegyzést
is
fűzhet
a
mentéshez, például „Az igazolás
beérkezéséig várakoztatva”.



A mentés sikerességét egy felugró
ablakban
megjelenő
rendszerüzenet igazolja.



Amennyiben más alkalommal
szeretné továbbfolytatni az űrlap
kitöltését, jelentkezzen be az Eönkormányzat portálra.



Kattintson
a
MENTETT
menüpontra.



Adja meg a korábban Ön által, az
Űrlapkitöltőben megadott jelszót.



Megnyílik az űrlap. Tartalmazza
azokat az adatokat, amelyeket a
rendszer automatikusan tölt ki, és
azokat is, melyekkel Ön töltötte ki
az
űrlapot.
A
közhiteles
nyilvántartásokból
betöltésre
kerülő, a beküldő személy
azonosításához és az űrlap

2. Olyan esemény történt,
amire a rendszer nem volt
felkészítve.
3. A webhely nem érhető
el.
A(z) avdh.gov.hu túl
hosszú ideje nem válaszol.
Próbálja ki a
következőket:




A kapcsolat
ellenőrzése
A proxy és a
tűzfal ellenőrzése
A Windows
Hálózati
diagnosztika
futtatása

ERR_CONNECTION_TI
MED_OUT

bal
oldali
ŰRLAPOK
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iktatásához szükséges adatokat a
rendszer betöltés előtt frissíti,
vagyis ha a mentés után változott
például a lakcíme, és ezt például
egy Kormányablaknál be is
jelentette, az űrlapba az új lakcím
fog beíródni.



Folytathatja a kitöltést, majd
beküldheti az elkészült az űrlapot.
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23 Űrlap beküldésekor túl nagy a feltöltött fájl mérete
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot.
Kiválasztja az űrlapot, megnyomja az „ONLINE KITÖLTÉS” gombot. Az űrlap megnyílik. A
látogató kitölti az űrlapot, és megnyomja a „Beküldés” gombot.
HIBAÜZENET
HIBA
A feltölteni kívánt
dokumentum(ok)
mérete nagyobb a
megengedettnél. A
feltölthető
dokumentumok együttes
mérete nem lehet
nagyobb 25 MB-nál.

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Hívjuk fel a látogató figyelmét arra,
hogy egy kisebb csatolmánnyal vagy a
nélkül be tudja küldeni az űrlapot.

35

HIBA BEJELENTÉS

24 A felhasználó nem tudja elküldeni az űrlapot
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot.
Kiválasztja az űrlapot, megnyomja az „ONLINE KITÖLTÉS” gombot. Az űrlap megnyílik. A
látogató kitölti az űrlapot, és megnyomja a „Beküldés” gombot, de hibaüzenetet kap.
HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

HIBA BEJELENTÉS

1. Jelenleg nem érhető el
az űrlap beküldésére
szolgáló funkció, de
ettől az űrlapot
kitöltheti és el tudja
menteni, de a
beküldés csak egy
későbbi időpontban
lesz lehetséges

Hívjuk fel a látogató figyelmét arra,
hogy a hibaüzenetek bármelyikénél
ki tudja tölteni az űrlapot, és el
tudja menteni, de az online
beküldéshez később kell
visszatérnie.

A hibát jelenteni kell a NISZ Zrt.
részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Nem működő, vagy nem
megfelelően
működő
szolgáltatás
megnevezéseHiba üzenet
szövege (ha rendelkezésre
áll: képernyőképe)

A mentés és újra betöltés
folyamata:



Űrlapkitöltő felső menüsorában
nyomja meg az „Űrlap mentése”
menüpontot. Amennyiben nem
jelenik meg, kattintson a
„További
műveletek”
menüpontra. A menüpontok
ugyanis felbontástól függően
jelennek meg kibontva, s a
kimaradók
a
„További
műveletek”-be kerülnek.



Megjelenik egy jelszókérő mező
(INFORMÁCIÓK
MEGADÁSA MENTÉSHEZ),
amin megjegyzést is fűzhet a
mentéshez,
például
„Az
igazolás
beérkezéséig
várakoztatva”.



A mentés sikerességét egy
felugró ablakban megjelenő
rendszerüzenet igazolja.



Amennyiben más alkalommal
szeretné továbbfolytatni az
űrlap kitöltését, jelentkezzen be
az E-önkormányzat portálra.



Kattintson
a
MENTETT
menüpontra.



Adja meg a korábban Ön által,
az Űrlapkitöltőben megadott
jelszót.



Megnyílik
az
űrlap.
Tartalmazza azokat az adatokat,
amelyeket
a
rendszer

2. Hiba: Belső hiba

3. Jelenleg nem érhető el
a KRX csomag
összeállításához
szükséges címzett
hivatal részletes
adatainak
lekérdezéséhez
szolgáló
Keretrendszer
funkció, de ettől az
űrlapot kitöltheti és el
tudja menteni, de a
beküldés csak egy
későbbi időpontban
lesz lehetséges.
4. Az ASP rendszer
megpróbálta
továbbítani az
összeállított
beadványt, de az
Ügyfélkapu
szolgáltatás működési
hibája miatt ez nem
elvégezhető, így az
üzenet nem
elküldhető. A küldést
végző szolgáltatástól a

bal
oldali
ŰRLAPOK
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automatikusan tölt ki, és azokat
is, melyekkel Ön töltötte ki az
űrlapot.
A
közhiteles
nyilvántartásokból
betöltésre
kerülő, a beküldő személy
azonosításához és az űrlap
iktatásához szükséges adatokat
a rendszer betöltés előtt frissíti,
vagyis ha a mentés után
változott például a lakcíme, és
ezt
például
egy
Kormányablaknál
be
is
jelentette, az űrlapba az új
lakcím fog beíródni.

következő hibát
kaptuk vissza: Hiba:
Belső hiba!
5. Jelenleg nem érhető el
az űrlap beküldésére
szolgáló funkció, de
ettől az űrlapot
kitöltheti és el tudja
menteni, de a
beküldés csak egy
későbbi időpontban
lesz lehetséges.



Folytathatja a kitöltést, majd
beküldheti az elkészült az
űrlapot.
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25 A felhasználó nem tudja elküldeni az űrlapot Cég nevében
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Az „ELJÁRÁS MÓDJA” mezőben „Cég nevében” értéket választja.
Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja „Lekérdezés” gombot. Kiválasztja az űrlapot,
megnyomja az „ONLINE KITÖLTÉS” gombot. Az űrlap megnyílik. A látogató kitölti az űrlapot, és
megnyomja a „Beküldés” gombot, de hibaüzenetet kap.
HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

Az ASP rendszer megpróbálta
továbbítani az összeállított
beadványt, de jelen pillanatban
az üzenet nem elküldhető. A
küldést végző szolgáltatástól a
következő hibát kaptuk vissza:

Beküldéskor az E-önkormányzat
portál ellenőrzi a megadott
adószámhoz tartozó Cégkapu
regisztrációt, és a felhasználó
jogosultságát
az
adott
Cégkapuval kapcsolatban.

!
1. A nyomtatvány beküldése
sikertelen! A megadott
{Cégkapu rövid neve} feladó
szervezet nem létezik!

Ellenőrizze az ügyfél hogy a
Cégkapu rövid nevénél szereplő
számsor megegyezik –e a
képviselt cég adószámának első
8 számjegyével?
Ha nem, akkor hibásan adta meg
a Cég adószámát, a beküldés
ezért volt sikertelen.

2. A felhasználó nincs
hozzárendelve a megadott
'{Cégkapu rövid neve}' feladó
szervezet postafiókjához

Ha a számsor egyezik, ebben az
esetben a megadott adószámhoz
nem
került
regisztrálásra
Cégkapu.
A regisztrációt a cég törvényes
képviselője hajthatja végre.
Részletekkel
kapcsolatosan
tájékozódhat az ügyfél a
https://tarhely.gov.hu/ckpregisztracio/tajekoztato.html
oldalon.
A megadott adószám alapján a
Cégkapu létezik, de a a beküldést
végző felhasználó nem szerepel
Cégkapu megbízottként vagy
Ügykezelőként az adott Cégkapu
regisztrációs nyilvántartásában.
A felhasználónak ellenőriznie
kell
tárhelyén
(https://tarhely.gov.hu), hogy az
adott
Cégkapu
(adószám)
38

HIBA BEJELENTÉS

megjelenik-e a neve alatt,
baloldalon, illetve az értesítési
tárhelyeknél
Amennyiben nem, úgy nincs
ügykezelőként felvéve a cég
Cégkapujához. Ez esetben meg
kell keresnie a képviselt
szervezet Cégkapumegbízottját,
mert a hozzárendelést ő
végezheti el.

3.-A felhasználó részére a
dokumentum művelet nem
engedélyezett a megadott
{Cégkapu rövid neve} feladó
szervezetnél!

A
felhasználó
Cégkapun
keresztül
történő
küldési
jogosultsága letiltásra került.
Ez esetben meg kell keresnie a
képviselt
szervezet
Cégkapumegbízottját, mert a
szükséges
módosítást
ő
végezheti el.
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26 A felhasználó nem tudja elküldeni az űrlapot Intézmény
nevében
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Az „ELJÁRÁS MÓDJA” mezőben „Hivatali Kapu tárhellyel rendelkező
intézmény nevében” értéket választja. Kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja „Lekérdezés”
gombot. Kiválasztja az űrlapot, megnyomja az „ONLINE KITÖLTÉS” gombot. Az űrlap megnyílik.
A látogató kitölti az űrlapot, és megnyomja a „Beküldés” gombot, de hibaüzenetet kap.
HIBAÜZENET

MEGOLDÁSI JAVASLAT

Az ASP rendszer
megpróbálta továbbítani az
összeállított beadványt, de
jelen pillanatban az üzenet
nem elküldhető. A küldést
végző szolgáltatástól a
következő hibát kaptuk
vissza:

Beküldéskor az Eönkormányzat portál
ellenőrzi a megadott rövid
név alapján a Hivatali
kapu (HKP) regisztrációt,
és a felhasználó
jogosultságát az adott
HKP-val kapcsolatban

1. A nyomtatvány beküldése
sikertelen! A megadott {HKP
rövid neve} feladó szervezet
nem létezik!

Ellenőrizze az ügyfél hogy a
HKP rövid nevénél szereplő
elnevezés megegyezik –e a
képviselt szervezet HKPjának rövid nevével?
Ha nem, akkor hibásan adta
meg a HKP rövid nevét, a
beküldés ezért volt sikertelen.

2. A felhasználó nincs
hozzárendelve a megadott
'{HKP rövid neve}' feladó
szervezet postafiókjához

.
A megadott rövid név alapján
a HKP létezik, de a a
beküldést végző felhasználó
nem szerepel Ügyintézőként
az
adott
Cégkapu
regisztrációs
nyilvántartásában.
A felhasználónak ellenőriznie
kell
tárhelyén
(https://tarhely.gov.hu), hogy
az adott HKP (rövid névvel)
megjelenik-e a neve alatt,
baloldalon,
illetve
az
értesítési tárhelyeknél
Amennyiben nem, úgy nincs
ügyintézőként felvéve a
szervezet HKP-jához. Ez
esetben meg kell keresnie a
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szervezet vezetőjét, mert a
hozzárendelést ő végezheti el.

3.-A felhasználó részére a
dokumentum művelet nem
engedélyezett a megadott
{HKP rövid neve} feladó
szervezetnél!

A
felhasználó
HKP-n
keresztül történő küldési
jogosultsága letiltásra került.
Ez esetben meg kell keresnie
a
képviselt
szervezet
vezetőjét, mert a szükséges
módosítást ő végezheti el.
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27 Űrlapbeküldés után nincs másolat a feladó Ügyfélkapuján
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Az „ELJÁRÁS MÓDJA” mezőben bármelyik szerepkört választja, majd
kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot. Kitölti és beküldi a megjelenő
űrlapot. A portálon megjelenik egy visszaigazolás a sikeres beküldésről. Ez az üzenet tartalmaz egy
érkeztetési számot is. Beküldés után ellátogat a tarhely.gov.hu oldalra. A feladó Ügyfélkapu tárhelyén
nem jelenik meg a beküldött űrlap másolata PDF-formátumban.
HIBAÜZENET
Nincsen.

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Amennyiben a felhasználó „Saját
néven (magánszemélyként)”, „Saját
néven egyéni vállalkozóként”, „Egyéni
vállalkozó nevében”, „Más természetes
személy nevében” küldött be űrlapot,
kérjük meg, hogy látogasson el a
tarhely.gov.hu oldalra, és jelentkezzen
be. Látogasson el az Ügyfélkapujába.
Ehhez a tárhelyen kattintson
baloldalon, a felhasználói név alatt az
„értesítési tárhely” feliratra. Válassza
ki az „értesítési tárhely” linket. A
megjelenő felület jobb oldalán, a
SZŰRÉS feliratnál kattintson a
„Kivéve rendszerüzenetek” opcióra.
Megjelennek a rendszerüzenetek is a
listában. Nézze meg, hogy megjelenike a listában a Feladási igazolás.
Amennyiben nem, úgy lehetséges,
hogy nem küldte be az űrlapot.
Amennyiben a feladási igazolás
megérkezett a másolat hiányát jelezni
kell e NISZ felé, viszont a bevallásról
a továbbiakban is kérhető másolat a
befogadó önkormányzattól.
Amennyiben a felhasználó „Cég
nevében” küldött be űrlapot, kérjük
meg, hogy látogasson el a
tarhely.gov.hu oldalra, és jelentkezzen
be. Látogasson el a Cégkapura. Ehhez
a tárhelyen kattintson baloldalon, a
felhasználói név alatt az „értesítési
tárhely” feliratra. Válassza ki a listából
a cég Cégkapuját. A megjelenő felület
jobb oldalán, a SZŰRÉS feliratnál
kattintson a „Kivéve
rendszerüzenetek” opcióra.
Megjelennek a rendszerüzenetek is a
listában. Nézze meg, hogy megjelenike a listában a Feladási igazolás.
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Amennyiben érkezett tárhelyére
Feladási igazolás, a hibát jelenteni
kell a NISZ Zrt. részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Nem működő, vagy nem
megfelelően
működő
szolgáltatás megnevezése
 Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe).

Innentől az eljárás megegyezik a
fentebb leírtakkal.
Amennyiben a felhasználó „Hivatali
kapu tárhellyel rendelkező intézmény
nevében” küldött be űrlapot, kérjük
meg, hogy látogasson el a
tarhely.gov.hu oldalra, és jelentkezzen
be. Látogasson el a HKP-ra. Ehhez a
tárhelyen kattintson baloldalon, a
felhasználói név alatt az „értesítési
tárhely” feliratra. Válassza ki a listából
az intézmény HKP-ját. A megjelenő
felület jobb oldalán, a SZŰRÉS
feliratnál kattintson a „Kivéve
rendszerüzenetek” opcióra.
Megjelennek a rendszerüzenetek is a
listában. Nézze meg, hogy megjelenike a listában a Feladási igazolás.
Innentől az eljárás megegyezik fentebb
leírtakkal.
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28 Űrlapbeküldés után nincs Feladási igazolás
Ügyfélkapuján / Cégkapuján /intézmény HKP-ján

a

feladó

JELENSÉG:
 Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK” oldalon megnyomja a látogató az
„ÜGYINDÍTÁS” gombot. Az „ELJÁRÁS MÓDJA” mezőben bármelyik szerepkört választja,
majd kiválasztja a megfelelő űrlapot. Megnyomja a „Lekérdezés” gombot. Kitölti és beküldi a
megjelenő űrlapot. A portálon megjelenik egy visszaigazolás a sikeres beküldésről. Ez az
üzenet tartalmaz egy érkeztetési számot is. Beküldés után ellátogat a tarhely.gov.hu oldalra.
Sikeres beküldés esetén a következő tárhelyekre érkeznek meg a beküldött űrlap Feladási
igazolásai:
o A feladó Ügyfélkapujára: Amennyiben valaki „Saját néven (magánszemélyként),
„Saját néven egyéni vállalkozóként”, illetve „Egyéni vállalkozó nevében” vagy „Más
természetes személy nevében” küld be űrlapot, úgy a rendszerüzenetek (Feladási
igazolás, Letöltési igazolás, Meghiúsulási igazolás) saját Ügyfélkapu tárhelyére
érkeznek meg.
o Amennyiben valaki képviselőként, „Cég nevében” küld be űrlapot, úgy a
rendszerüzenetek (Feladási igazolás, Letöltési igazolás, Meghiúsulási igazolás) a
Cégkapura érkezik.
o Amennyiben valaki képviselőként „Hivatali Kapu tárhellyel rendelkező intézmény
nevében” küld be űrlapot, úgy a rendszerüzenetek (Feladási igazolás, Letöltési
igazolás, Meghiúsulási igazolás) a beküldő intézmény HKP-jára érkezik.
A Feladási igazolás nem érkezik meg a feladó Ügyfélkapu / Cég Cégkapu / intézmény HKP
tárhelyére.
HIBAÜZENET
Nincsen.

MEGOLDÁSI JAVASLAT
A látogató ellenőrizze, hogy az
Űrlapkitöltő visszaigazoló oldalán
„Sikeres” kifejezés szerepel-e.
Amennyiben nem, a felhasználónak
újra be kell küldenie az űrlapot.
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Amennyiben sikeres volt a
beküldés, a hibát jelenteni kell a
NISZ
Zrt.
részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Nem működő, vagy nem
megfelelően működő
szolgáltatás megnevezése
 Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)

29 Az ügyfél nem találja meg a mentett űrlapok között, amit
elmentett
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK”-nál kiválasztható a „Mentett űrlapok” gomb.
A látogató nem találja az elmentett űrlapját.
HIBAÜZENET
Nincsen.

MEGOLDÁSI JAVASLAT
A rendszer csak 7 napig őrzi meg a
mentett űrlapokat, valószínűleg már
régebben mentette le az űrlapot a
felhasználó. A látogató válassza ki újra
az űrlapot és töltse ki újra.
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30 Az ügyfél nem tudja megnyitni az elmentett űrlapot – Hibás
jelszó
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK”-nál kiválasztható a „Mentett űrlapok” gomb.
A látogató nem tudja megnyitni az elmentett űrlapját. Valószínűleg hibás jelszót adott meg.
HIBAÜZENET
Az űrlapot nem lehetett
betölteni, kérjük
értesítse az
adminisztrátort.

MEGOLDÁSI JAVASLAT
A jelszót nem tudjuk a rendszerben
központilag megváltoztatni, a
felhasználó válassza ki újra az űrlapot
és töltse ki újra
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31 Nem érhető el az Ügykövetés szolgáltatás
JELENSÉG:
A felhasználó korábban küldött be űrlapot képviselőként. Bejelentkezés után a „PORTÁL
SZOLGÁLTATÁSOK”-nál kiválasztható az „ÜGYKÖVETÉS” menüpont. Az oldalon a felhasználó
megnyomja a „LEKÉRDEZÉS” gombot. Nem jelenik meg a találati lista.
HIBAÜZENET
Önnek nincs a
kiválasztott településnél
a szűrési feltételnek
megfelelő
elektronikusan indított
ügye.

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Az Ügykövetés csak a következő
szerepkörökben indított ügyek esetén
vehető igénybe:
1. „Saját néven
(magánszemélyként)”: Ügyindítás
/ Eljárási módja: Saját néven
(magánszemélyként)
2. „Saját néven (egyéni
vállalkozóként)”: Ügyindítás /
Eljárási módja: Saját néven
(egyéni vállalkozóként).
Képviselőként indított ügyek esetében
jelenleg az ügykövetés szolgáltatás
nem elérhető.
Ilyen ügyekben az érintett
önkormányzattól kérhet tájékozatatást.
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32 Nem jelenik meg az adóegyenleg
JELENSÉG:
Bejelentkezés után a „PORTÁL SZOLGÁLTATÁSOK”-nál kiválasztható az „Adóegyenleg
lekérdezés” gomb. A „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva nem jelenik meg az adóegyenleg.
HIBAÜZENET
Adóegyenlegének
letöltése folyamatban.
Kérem várjon!

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Amennyiben régóta várakozik az
ügyfél, és nem jelenik meg az
adóegyenleget tartalmazó PDF, úgy
lehetséges, hogy a böngészőjében nem
engedélyezte az előreugró ablakok
használatát. Kérjük meg, hogy ezt
tegye meg.
a. Chrome böngészőben:
 Előugró ablakok be- vagy
kikapcsolása
 Nyissa meg számítógépén
a Chrome-ot.
 A jobb felső sarokban
kattintson a Továbbiak
majd Beállítások
lehetőségre.
 Kattintson alul a Speciális
elemre.
 Az „Adatvédelem és
biztonság”részben
kattintson a
Webhelybeállítások
elemre.
 Kattintson az Előugró
ablakok és átirányítások
lehetőségre.
 A képernyő tetején állítsa
át a beállítást
Engedélyezett vagy
Letiltott lehetőségre.
b. Internet Explorerben:
 Az ablak jobb felső
sarkában kattintson a
Beállítások ikonra, majd
válassza az
Internetbeállítások
lehetőséget.
 Az Adatvédelem lapon, az
Előugró ablakok
blokkolása területen
válassza az Előugró
ablakok blokkolásának
bekapcsolása lehetőséget.
 Kattintson a Beállítások
elemre a blokkolási
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A lekérdező Ügyfél
azonosítója nem szerepel
XY Község
Önkormányzata Adó
szakrendszerben!

beállítások
konfigurálásához.
 Az Előugró ablakok
blokkolási beállításai
ablakban, a Blokkolási
szint, területen válassza ki
a megfelelő beállítást a
legördülő listából, majd
kattintson a Bezárás
elemre.
 Kattintson az Alkalmaz,
majd az OK gombra
2. A beállításokat követően
ismételten próbálja meg a
lekérdezést
1. Amennyiben a felhasználó a
lekérdezést megelőzően rövid
időn belül jelentkezett be az
önkormányzati adóhatósághoz,
úgy lehet, hogy még nem volt
elegendő az idő az űrlap
ügyintézők általi
feldolgozásához. A
feldolgozási idő - az
elektronikus ügytől függően változhat, ezért az űrlap
beküldése után azonnali
adóegyenleg-lekérdezésre
nincs lehetőség.
Kérjük meg a felhasználót,
hogy kísérelje meg a
lekérdezést pár nap múlva,
vagy érdeklődjön az érintett
önkormányzatnál.
2. Amennyiben saját adatait
kívánta lekérdezni és nem új
bejelentkezésről van szó,
vegye fel a kapcsolatot az
érintett önkormányzati
adóhatósággal adatai
egyeztetése érdekében
személyesen, vagy az
Adategyeztetés önkormányzati
adóügyben c. űrlap
használatával.
3. Amennyiben képviselt adatait
kívánta lekérdezni és nem új
bejelentkezésről van szó,
vegye fel a kapcsolatot az
érintett önkormányzati
adóhatósággal saját adatai, és a
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Amennyiben a későbbiekben sem
jelenik meg az adóegyenleg, a
hibát jelenteni kell a NISZ Zrt.
részére.
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Saját adóegyenlegét vagy
Képviselet egyenlegét
kívánta lekérdezni
Ha Képviselt egyenlegét
kérdezte le, a Lekérdezett
adószáma/adóazonosító
jele

képviseleti jog egyeztetése
érdekében .
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33 Az önkormányzat által publikált űrlap hibásan jelenik meg.
JELENSÉG:
Az önkormányzat az Űrlap menedzsment szakrendszerben publikálta az űrlapot. Az űrlap az Eönkormányzat portálon elérhető, azonban a tartalma nem megfelelő.
HIBAÜZENET
Adóügyi űrlapon
beállításra került adó
mentesség/kedvezmény,
azonban a beállított sor
az űrlapon nem jelenik
meg.

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Az Űrlapmenedzsment
szakrendszerben
1. az érintett űrlapot kiválasztva
és az űrlap változatra kattintva
indítsa el a megszemélyesítést
(első ceruza ikon)

Érintett űrlapok:





Adatbejelentés a
magánszemély
kommunális
adójáról
Adatbejelentés a
telekadóról
Adatbejelentés az
épület, épületrész
utáni
építményadóról

2. ellenőrizze, hogy ha
 kedvezmény beállítására
van szükség akkor a „Vane a településen
adókedvezmény”
paraméternél a megadott
érték Igen
 mentesség beállítására van
szükség akkor a „Van-e a
településen adóalapmentesség” paraméternél a
megadott érték Igen

HIBA BEJELENTÉS
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:
 Űrlap teszt pdf és xml
állománya
 A megoldási javaslatban
szereplő beállításokat
tartalmazó
képernyőképek

ha a beállítás megtörtént
3. ellenőrizze, hogy a
 kedvezmény/mentesség
megnevezés beállításra
került
 kedvezmény/mentesség
kódja beállításra került
 mindkettőnél azonos a
sorszám hivatkozás
ha a beállítás megtörtént, a
Mentés-re kattintva rögzíteni
kell a beállításokat
Ha a hiba továbbra is fennáll a
hibát a Kincstár felé kell
jelezni.
Adóügyi űrlapon nem
jelennek meg az
önkormányzati
adónemek/adószámlaszá
mok
Érintett űrlapok:


Túlfizetés
átvezetési és

Az Űrlapmenedzsment
szakrendszerben
1. az érintett űrlapot kiválasztva
és az űrlap változatra kattintva
indítsa el a megszemélyesítést (első
ceruza ikon)
2. ellenőrizze, hogy az
önkormányzat által bevezetett
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A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:
 Űrlap teszt pdf és xml
állománya
 A megoldási javaslatban
szereplő beállításokat




visszatérítési
kérelem
Automatikus
részletfizetési
kérelem
Méltányossági
kérelem

adónemeknél az űrlapon „Igen”,
míg a be nem vezetett
adónemeknél „Nem” érték szerepel
-e

tartalmazó
képernyőképek

ha a beállítás megtörtént, a Mentésre kattintva rögzíteni kell a
beállításokat
Ha a hiba továbbra is fennáll a hibát a
Kincstár felé kell jelezni.

A rendkívüli települési
támogatás űrlapon
nincsenek jogcímek

Az Űrlapmenedzsment
szakrendszerben
1. az rendkívüli települési
támogatás űrlapot kiválasztva és az
űrlap változatra kattintva indítsa el
a megszemélyesítést (első ceruza
ikon)
2. ellenőrizze, hogy az
önkormányzat által nyújtható
támogatás jogcímeknél „Igen”,
a helyi szabályozás szerint nem
nyújtható támogatásoknál „Nem
érték szerepel -e
3. ellenőrizze, hogy a
paramétereknél nem található, de
az önkormányzat által nyújtható
támogatási jogcímek elnevezése(i)
az Egyedi jogcím sor(ok)ban
megadásra kerültek -e
ha a beállítás megtörtént, a Mentésre kattintva rögzíteni kell a
beállításokat
Ha a hiba továbbra is fennáll a hibát a
Kincstár felé kell jelezni.
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A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:
 Űrlap teszt pdf és xml
állománya
 A megoldási javaslatban
szereplő beállításokat
tartalmazó
képernyőképek

34 Űrlap beküldése során nem küldhető be csatolmány / csak egy
csatolmány küldhető be.
JELENSÉG:
Az ügyfél a Portálon hibátlanul kitöltötte az űrlapot, a beküldéskor az űrlaphoz csatolmányokat
szeretne megadni, azonban ez nem lehetséges.
HIBA

MEGOLDÁSI JAVASLAT

Az űrlap kitöltő
programban a
beküldésre kattintva
nem jelenik meg a
Csatolmányok
hozzáadása felület.

A kiválasztott űrlapnál
központilag nem került
beállításra a csatolmány
beküldési lehetőség.

Az űrlap beküldésekor a
Csatolmányok
hozzáadása felületen egy
csatolmányt sikerül
feltölteni, azonban a
feltöltés gomb ezt
követően inaktívvá
válik. További
csatolmány nem tölthető
fel.

A kiválasztott űrlapnál
központilag nem egy db
csatolmány beküldési lehetőség
került beállításra.

HIBA BEJELENTÉS
A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:



Ha az adott ügytípushoz
szükség van csatolmány
küldésére az igényt jelezze a
Kincstár felé

A hiba bejelentéshez
beküldendő információk:



Ha az adott ügytípushoz
szükség van több csatolmány
küldésére az igényt jelezze a
Kincstár felé
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Érintett
önkormányzat
Az eljáráshoz
szükséges
csatolmányok
száma

Érintett
önkormányzat
Az eljáráshoz
szükséges
csatolmányok
száma

35 Előtöltések nem működnek, hibaüzenet nincs
JELENSÉG:
Az ügyfél az Ügyindítás során azt tapasztalja, hogy a kiválasztott űrlap betöltődik, kitölthető, azonban
az előlapon egyetlen adat sem kerül kitöltésre.
HIBAÜZENET
Az űrlap előlapján nem
jelennek meg a kitöltő
személy adatai.
Hibaüzenet nincs.

MEGOLDÁSI JAVASLAT
Az űrlapkitöltő programban
ellenőrizze a következőket:
 a jobb felső sarokban
megjelenik a felhasználó neve a
„Belépve., mint” felirat után
 Az űrlap beküldése gomb
látható
Ha mindkét esetben nem a válasz,
akkor a felhasználó jelenleg nincs
bejelentkezve.

HIBA BEJELENTÉS
A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba észlelésének
időpontja
 Érintett önkormányzat
 Nem működő, vagy nem
megfelelően működő
szolgáltatás megnevezése

Amennyiben kitöltötte az űrlapot, azt
mentse el xml formátumban. Lépen ki
az Elvetés gomb használatával, majd
ismételten próbáljon meg a Portálon
bejelentkezni.
Ha a bejelentkezés sikeres volt és az
előtöltések továbbra sem működnek,
jelentse be a hibát .
Az űrlap beküldésekor a
Csatolmányok
hozzáadása felületen egy
csatolmányt sikerül
feltölteni, azonban a
feltöltés gomb ezt
követően inaktívvá
válik. További
csatolmány nem tölthető
fel.

A kiválasztott űrlapnál központilag
nem egy db csatolmány beküldési
lehetőség került beállításra.
Ha az adott ügytípushoz szükség van
több csatolmány küldésére az igényt
jelezze a Kincstár felé
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A hiba bejelentéshez beküldendő
információk:
 Hiba üzenet szövege (ha
rendelkezésre áll:
képernyőképe)
 Az eljáráshoz szükséges
csatolmányok száma

