
Tisztelt Adózók! 

 

Az egyéni vállalkozók és a gazdasági szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) 

bekezdése aa) pont és az 1.§ 23. pont, valamint a Pp. 7.§ 6. pont alapján. 

Az önkormányzati adóhatósághoz bevallásaikat, adatbejelentéseiket és kérelmeiket csak elektronikus 

úton - az OHP portálon található űrlapokon – küldhetik be, valamint adófolyószámlájukat bármikor 

megtekinthetik. 

Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek is igénybe vehetik a portált ügyeik elektronikus intézésére. 

Az OHP portál az alábbi linken érhető el: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu 

 

Az OHP portál vecsési oldalán az alábbi űrlapok találhatók: 

➢ adatbejelentés építményadóról 

➢ méltányossági, fizetési könnyítés kérelem (fizetési halasztás, részletfizetés, illetve 

adómérsékléshez) 

➢ automatikus részletfizetés (csak magánszemély vagy egyéni vállalkozó kérhet egy évben 

egyszer, maximum 12 részletet 1 MFt-ot meg nem haladó adóra) 

➢ veszélyhelyzetre visszavezethető okból benyújtott fizetési halasztási, részletfizetési, 

mérséklési kérelem (gazdasági szervezetek részére) 

➢ idegenforgalmi adó bevallás 

➢ bejelentkezés, változásbejelentés (iparűzési adó és idegenforgalmi adó) 

➢ meghatalmazás önkormányzati adóügyekben 

➢ adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem 

➢ bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról 

➢ adóigazolás kérelem 

➢ túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem 

➢ talajterhelési díj bevallás 

➢ nyilatkozat adómentesség igénybevételéről 

➢ költségmentességi kérelem 

 

A portál használatának rövid leírása: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/


 

 

Ügyet indítani, illetve adószámlát megtekinteni csak bejelentkezéssel lehetséges. 

 

 

 

Bejelentkezéshez az ügyfélkaput kell választani. 

 



 

 

Az ügyfélkapujának felhasználó nevét és jelszavát kell beírni. 

 

 

 

Nagyon fontos az önkormányzat kiválasztása: 

 



 

 

 

 

 



 

 

Amennyiben nem saját nevében magánszemélyként akar ügyet indítani (pl. vállalkozás nevében, vagy 

egyéni vállalkozóként), akkor szerepkört kell váltania. 

 

 

 

 

 



 

 

Amennyiben kiválasztotta a megfelelő önkormányzatot és a szerepkörét, akkor kiválaszthatja, hogy 

milyen szolgáltatást kíván igénybe venni. Ügyindítás gomb választásával adatbejelentés, bevallás, 

illetve kérelem nyomtatványt tud kitölteni és eljuttatni a kiválasztott önkormányzat adóhatóságához. 

 

 

 

 

 

 



Ügyindítás esetén az ágazatnál ki kell választani az adóügyet.  

 

 

 

Az ügytípus kiválasztása után jelennek meg az űrlapok nevei. 

 

 

Az űrlap neve alatt lévő online kitöltés gombra kattintva nyitható meg az űrlap. Az űrlap minden 

fejezetének kitöltése után az ellenőrzés futtatása gombra kell kattintani. Amennyiben nincs hibalista, 

akkor beküldhető a kitöltött űrlap. 

 



Amennyiben a Szolgáltatások oldalon adófolyószámla lekérdezés gombra kattintott, akkor 

kiválaszthatja, hogy egyszerű vagy részletes számlakivonatot szeretne látni, illetve megadhatja, hogy 

melyik adóév kivonatát kívánja megtekinteni. 

 

 

 

 

 


