
TÁJÉKOZTATÓ 

a meghatalmazotti, képviseleti jogosultság igazolásáról az adóigazgatási eljárásban 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket a meghatalmazotti, képviseleti jogosultság igazolásának 

szabályairól. Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy 

az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes 

képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.  

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, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, 

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

szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja is képviselheti. Természetes 

személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely - képviseletre alkalmas - nagykorú 

személy is képviselheti. 

Adóügyekben meghatalmazást elektronikusan természetes személy, valamint egyéni vállalkozó 

adózó a rendelkezési nyilvántartásban tehet.  

Adó és más hivatalos ügyek elektronikus intézéséhez való hozzájárulás a Rendelkezési 

Nyilvántartásban állítható be. A Rendelkezési Nyilvántartás (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/) a 

természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván 

és azt az arra jogosult szervek felé megismerhetővé teszi. Az RNY ügyfelei azonosítási és 

kapcsolattartási módokkal, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos 

nyilatkozatokat tehetnek meg, mely rendelkezések teljes bizonyító erővel bírnak. Az RNY-ben tett 

elektronikus ügyintézési rendelkezés gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, 

kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás, a nyilvántartás tárolja a 

meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú 

irat bemutatása nélkül. 

A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 

tartalmazza - köteles az eljárás megkezdése előtt igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. 

Adóhatóságunk 2019. március 13. napon csatlakozott az ASP Adó szakrendszerhez, mely időponttól az 

önkormányzati hivatali portál felületén lehet elektronikusan ügyet intézni! Korábban az Adóigazgatási 

Iroda által biztosított Elektronikus Adó Rendszeren keresztüli  elektronikus ügyintézéshez és 

számlaegyenleg lekérdezéshez benyújtott meghatalmazások bekerültek a mai nappal az új ASP 

Adó szakrendszer képviselői törzsébe.  

Az önkormányzati hivatali portál használatához előfeltétel (kivéve: azonosítás nélkül is igénybe vehető 

szolgáltatás), hogy a felhasználó rendelkezzen Ügyfélkapu azonosítóval. Ügyfélkapun bármely 

természetes személy regisztrálhat. A felhasználó a személyes ügyfélkapus azonosító létrehozását 

kezdeményezheti bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, az állami 

adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten. Az önkormányzati hivatali portálon az eljárás 

módjától függően a képviselt azonosító adatainak megadása is szükséges.  

Ha Ön eseti vagy állandó képviselettel/meghatalmazással rendelkezik, és a 

képviseleti/meghatalmazotti jogosultságát korábban közokirattal igazolta adóhatóságunk felé, 
nincs egyéb teendője, a képviseleti jogosultsága a mai naptól érvényes az ASP Adó szakrendszerben, 

amellyel adóügyeket tud elektronikusan intézni. 

Ha Ön ÚJ eseti vagy állandó képviselettel/meghatalmazással rendelkezik, és a 

képviseleti/meghatalmazotti jogosultságát az RNY nem tartalmazza vagy adóhatóságunk felé még 

https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/


nem igazolta közokirattal, úgy kérjük vagy az RNY nyilvántartásában rögzítse a meghatalmazást 

elektronikusan, vagy az önkormányzati hivatali portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) 

Jászberény Városi Önkormányzatot kiválasztva az ügyindítás menüpontban az eljárás módját 

meghatározva az adóügyek általános nyomtatványai közül a Meghatalmazás Önkormányzati 

Adóügyekben nyomtatványt szíveskedjék kitölteni majd a két tanúval ellátott meghatalmazást 

elektronikusan csatolva és papír alapon beküldeni adóhatóságunk részére.  

Ügyintézőink szívesen adnak tájékoztatást a felmerülő kérdésekre az alábbi ügyelosztás szerint:  

 

Önkormányzati adóhatóságunk és az ASP Központ továbbra is azon dolgozik, hogy az átállás 

gördülékenyen megvalósuljon és a nyújtott szolgáltatások színvonala minél inkább az Önök 

megelégedettségét szolgálja. Köszönjük a türelmüket és megértésüket. 

Tájékoztatót készítette: Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága 

2019.04.24. 


