
 

 

 

 

 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS, CÉGKAPU SZOLGÁLTATÁSOK, 

ONYA HASZNÁLATA 
ONLINE RENDEZVÉNY 

 

Az elmúlt időszakban a közigazgatásban mérföldkőnek számító technikai fejlesztések történtek.  

Új e-ügyintézési platformok, szolgáltatások jelentek meg, amelyek üzembiztos használata és a 

hatóságokkal való jogszerű kapcsolattartás alapvető fontosságú. 

Felkészítő előadásunkon gyakorlatorientáltan kerülnek bemutatásra az új szolgáltatások, rávilágítva a 

köztük lévő összefüggésekre.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előadást szervez a kis- és középvállalkozások 

vezetői és szakemberei részére, amelyre ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait. 

 

Az előadás tematikája: 

 Jogszabályi környezet, Cégkapu vélelem. Kézbesítési szabályok az elektronikus ügyintézés során. 

Kapcsolattartás a NAV-val, a NAV címzési logikája. Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos 

bírósági gyakorlat. 

 Az ügyfélkapu mellett megjelenő új azonosítási módok (Arcképes azonosítás, Részleges Kódú 

Telefonos Azonosítás, elektronikus személyazonosító igazolvány) 

 Elektronikus szolgáltatások, SZÜF Portál, e-Papír, AVDH hitelesítés  

 Hiteles Elektronikus Postafiók szolgáltatás (személyes KÜNY-tárhely, Cégkapu, Hivatalikapu), 

dokumentumok kezelése 

 Cégkapu használata, szerepkörök, jogosultság kezelés és címkézés, profilok beállítása, új 

szolgáltatások 

 Rendelkezési Nyilvántartás ((RNY) jelentősége a közigazgatási szervekkel, és a 

közszolgáltatókkal való kapcsolattartásban. Az elektronikus ügyintézésre, képviseletre vonatkozó 

rendelkezések megtétele, RNY-EKNYI kapcsolat 

 Önkormányzati ASP portál, az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.  

 Újdonságok az e-BEV portálon 

 A NAV proaktív szolgáltatásai (eÁFA, eSZJA, Egészségügyi szolgáltatási járulék automatizált 

előírása, ONYA) 

 ONYA alkalmazás. Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás bevezetése a NAV-nál. Használata, 

alkalmazási köre, előnyei. 

 

Az előadást követően lehetőség nyílik konzultációra az elektronikus szolgáltatások használata során 

felmerült egyedi problémák, kérdések vonatkozásában. 

 

Időpont és helyszín: 

 2021. március 10. szerda, 9.00 – 12.00 óra 
Online rendezvény – MS Teams felületen 

  



 

 

 

 

 
A rendezvény előadója: 

 Kelemen Hilda – főosztályvezető 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

 

A rendezvényen való részvétel díja: 

A kamara - tagdíjhátralékkal nem rendelkező - önkéntes tagjai részére:   bruttó 8.890 Ft 

Nem önkéntes kamarai tagok (regisztrált vállalkozások) részére:   bruttó 12.700 Ft 

 

 

Kérjük, a részvételi díjat a 10915008-00000009-21320012 bankszámlára utalja a rendezvény 

megnevezését és a résztvevő nevét feltüntetve! 

 

Kérjük, részvételi szándékát legkésőbb 2021. március 8-ig jelezze az alábbi linken: 

 

JELENTKEZÉS 
 

 

 

Kecskemét, 2021. március 2. 

Tisztelettel: 

 

 

Utasi Melinda 

gazdasági igazgató 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOhqZm6ow_kWM3LG4ALGlBcKY_hy_juS4QwCr78xfgnkp_hA/viewform?usp=sf_link

