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Kedves Kollégák, Kedves Ügyfeleink!
Kamaránkban szükségessé vált az elektronikus ügyintézés (e-ügyintézés) felé való lépés. Ezt indokolják
többek között a költségtakarékossági és a környezetvédelmi okok, a papírtakarékosság és a hatékonyabb
ügyintézés megvalósítása is. Már korábban megvalósult a tagnyilvántartás, a továbbképzés és egyes
dokumentumok feltöltésére alkalmas Integrált Informatikai Rendszer (IIR), melyet a kamarán belül egységesen használunk. Részleges eredménynek nevezhető az is, hogy kérelmeket már befogadunk e-mail
mellékletként is szkennelt formában.
A kamara a vonatkozó szabályozások értelmében a jogosultságok megadását hatósági feladatként látja
el, ennek digitális megoldása volt a következő lépés. A kamarák, az említett hatósági jellegű feladatok
ellátása során jogosultak a kormányzati e-közigazgatási rendszer használatára. Ezt már sok Kollégánk
használja, hisz ezen keresztül történhet már az adóügyek intézése, az ÉTDR-hez való hozzáférés pl. az
e-napló használatakor, és még több személyes feladat esetén.
Ez a rendszer az igen összetett szolgáltatást nyújtó MAGYARORSZÁG.HU internetes oldal, mely a https://www.magyarorszag.hu
címen érhető el. Ennek egyik ága ÜGYFÉLKAPU, mely akár önállóan is elérhető a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ címen keresztül. A kormányzati portál az ügyfélkapu alrendszert használja
a természetes személyek azonosítására, melyet más rendszerek, így
pl. az IIR is alkalmaz. A közigazgatás másik alrendszere a Hivatali
kapu, mely a tényleges alkalmazást adja az e-ügyintézésre.
Szeretnénk, ha a közeli jövőben minden kamarai ügyfelünk rendelkezne ügyfélkapus regisztrációval,
mert csak ezek esetében tudunk „papírmentesen” ügyeket intézni. Azt reméljük, hogy ez az ügyintézési
megoldás elnyeri a kamarai kollégák és az új ügyfeleink tetszését és a jövőbeli partnereink többsége is
rendelkezik majd ügyfélkapus regisztrációval. Ez azért is indokolt, mert egyre több szolgáltatás jelenik
már meg ezen a portálon.
A kamarai döntéseket (határozatok, végzések, igazolások) azokhoz, akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, novembertől elektronikusan fogjuk továbbítani. A kamaránk által készített irat megküldéséről „Feladási értesítő” nevű visszaigazolást kapunk (1. sz. melléklet). A dokumentum címzetthez történő érkezéséről az ügyfél az „Átvételi lehetőség értesítő” levelet kapja meg. (2. sz. melléklet) a Kormányzati portáltól az ügyfélkapus regisztráció során megadott e-mail címre. Ezt kérjük a további felhasználás érdekében tárolni, esetleg nyomtatni.

Az értesítésben megadott 30 naptári napon belül lehet az ügyfélkapun történő belépéssel letölteni a kapott iratot. A megküldött irat egy, a megszokott döntésünk szerinti kamarai fejléccel ellátott aláírt lepecsételt levél, amit időazonosítóval rendelkező PDF állományként töltünk fel a rendszerbe.

Az irodai félfogadás ideje: kedd, csütörtök: 8-12-ig; szerda 13-16-ig
/eltérő időpontot telefonon kérjük egyeztetni/
Hétfőn és pénteken nincs félfogadás

A kormányzati rendszer felkínálja az irat tárolásának lehetőségét is az un. „Tartós tárhely”-en. Ennek
felhasználása estén is javasoljuk, az irat tárolását a saját számítógépen, esetleg szükség szerint annak
nyomtatását is.
Az iratot küldő, jelen esetben a területi kamaránk az irat átvételéről „Letöltési igazolást” kap (3. sz.
melléklet), amely a vonatkozó jogszabályok értelmében teljes körűen és hitelesen igazolja az irat kikézbesítését, átvételét.
Amennyiben a megadott határidőn belül nem nézi meg, vagy nem tölti le az érintett a küldött iratot,
akkor azt jelzi vissza a közigazgatási alrendszer az iratot küldő kamarának.
Akinek gondja lenne a Kormányzati portál ügyfélkapus alrendszerének használatával kérjük, jelezze
felénk, és segítünk a megoldásban!
Székesfehérvár, 2016. szeptember 26.
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