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Valamennyi Helyi Önkormányzat  

Polgármesterének 

Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjének 

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 
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 - 

Pongráczné Varga Zsuzsanna 

96/501- 837 

 

Tárgy: Felhívás az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó banner/tájékoztató anyagok 

                kihelyezésére 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

Tisztelt Jegyző Úr! 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Az Önkormányzati ASP bevezetésének köszönhetően önkormányzatuk/hivataluk kapcsolódott a 

digitális közigazgatás rendszeréhez, így az ügyfelek számára kényelmi funkcióként biztosított az 

online, elektronikus ügyintézés. 

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19)  Korm. 

rendelet 37. §  alapján  az önkormányzatok, mint elektronikus ügyintézést biztosító szervek 

kötelesek tájékoztatni ügyfeleiket az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről. 
 

Az önkormányzati elektronikus ügyintézést népszerűsítő kommunikációs csomag részeként, 

elsőként 2019 tavaszán tájékoztató újságcikkek kerültek kiküldésre az ASP-hez csatlakozott 

önkormányzatokhoz. Ezek kiegészítéseként mostanra elkészültek a rövid, egyperces animációs 

kisfilmek is, amelyek egy-egy, a mindennapi életben is előforduló szituáción keresztül mutatják be 

a korábbi, esetenként időigényes vagy fáradságos személyes ügyintézés kényelmes, online 

alternatíváját.  

 

Kérem, hogy a jogszabályban foglalt tájékoztatási kötelezettségüknek eleget téve, az alábbi 

linkekről elérhető kisfilmeket és az E-önkormányzat portálra mutató hivatalos bannert 

(https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/sites/asp/files/2019-10/ugyintezes.jpg) - lehetőség 

szerint a honlapjukon beágyazott videóként, valamint a kezelésükben lévő közösségi felületeken is 

(Facebook, Instagram stb.) - megjeleníteni szíveskedjenek. 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=HUVBW-I4KpQ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=SVrS8mKM5As 

3. https://www.youtube.com/watch?v=CozRxAKvsNU   

4. https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ-tAHXKXE 

5. https://www.youtube.com/watch?v=txf1V52_ilY 

6. https://www.youtube.com/watch?v=VD1WFLI__WU 

7. https://www.youtube.com/watch?v=p0ge6K_Mjsg  
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Az önkormányzati kötelező tájékoztatók elkészítéséhez segítséget nyújt 

a  https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu honlapon elérhető  következő két dokumentum: 

 

ELÜGY_Elektronikus_ügyintézés_az_önkormányzati_hivatali_portálon_2019.10.26.  

ELÜGY_Elektronikus_űrlap_kitöltésével_kezdeményezhető_eljárások_2019.09.16.   

 

Mellékelten megküldöm azt a táblázatot, amely a kisfilmek közösségi médiában történő 

publikálásához nyújt szövegjavaslattal kiegészített segítséget. 

 

Kérem, hogy legkésőbb 2019. november 13-ig a fenti kisfilmek települési honlapon való 

megjelentetéséről és a kihelyezett bannerről képernyőképet, valamint a banner elérhetőségét 
szíveskedjenek megküldeni az ahi.gyo@allamkincstar.gov.hu e-mail címre. 

 

 

Köszönöm szíves együttműködését. 

 

 

Győr, elektronikus időbélyegző szerinti időpontban 

 

 

Tisztelettel: 

Anduskáné Cseh Anikó Katalin 

           irodavezető 

 

Melléklet:       1 videok_utemezese_v1masolata.xlsx 

Készült: 1 elektronikus példányban 

Kapják: Címzett (elektronikusan e-Adat rendszeren)  

Irattár 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Anduskáné Cseh Anikó Katalin


Egyedi azonosítója: MAK\anduskanecsa


Beosztása: irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda - Győr


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár


A hitelesítés időpontja: 2019-11-06T10:23:10


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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