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I. Bejelentkezés és Önkormányzat kiválasztás az OHP felületén 
 

Az OHP bejelentkezési felülete a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérésen található, 
ahol a felhasználót az alábbi nyitólap fogadja: 

 

                                                           
1 © Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. Minden jog fenntartva. 
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Kérjük a bejelentkezéshez kattintson a „BEJELENTKEZÉS” gombra. Ezt követően a 
Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületén válassza ki az „ÜGYFÉLKAPU” 
azonosítási lehetőséget. 

 

 

Adja meg az ügyfélkapus azonosításhoz szükséges felhasználónevét és jelszavát, majd 
kattintson a „BEJELENTKEZÉS” gombra. 

 

Tipp: adatainak biztonsága érdekében az Ügyfélkapu bejelentkezéshez használt felhasználónevet és jelszót 
soha ne mentse el a számítógépén 
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Sikeres azonosítást követően az OHP Önkormányzat Kereső felületén található település 
keresőben írja be a „Miskolc” településnevet, majd kattintson a lekérdezés gombra. 

 

A lekérdezést követően a keresőfelület alatt megjelenik „Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata”. Ennek kiválasztásához kattintson a „KIVÁLASZT” gombra. 
 

 
 

Tipp: Ha az Önkormányzat neve mellett található csillagot megjelöli az Önkormányzatot az OHP 
rendszer elmenti a „Saját Önkormányzatok” menüben, ahonnan egy későbbi bejelentkezés során egyszerűen 
kiválasztható. Ha az Önkormányzat neve mellett található „ALAPÉRTELMEZETTÉ TESZ” 
gombra kattint, úgy későbbi bejelentkezései során automatikusan az alapértelmezett Önkormányzat 
ügyindítási felülete jelenik meg. Az alapértelmezett Önkormányzat bármikor módosítható. 
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Az Önkormányzat kiválasztását követően a képernyő felső, kiemelt sávjában megjelenik a 
kiválasztott Önkormányzat neve, valamint az annak módosítására szolgáló gomb. A 
képernyőn megjelennek a kiválasztott Önkormányzatnál elérhető szolgáltatások, esetünkben 
az „ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS” és az „ÜGYINDÍTÁS”. 
 

 
 

II. Ügyindítás az OHP felületén 
 
Az ügyindításhoz (az űrlapok eléréséhez) a „Portál Szolgáltatások” oldalon kattintson az 
„ÜGYINDÍTÁS” gombra, majd a megjelenő „Ügyindítás” menüben a legördülő menüből 
válassza ki az eljárás módját. 
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A legördülő menüben az alábbi lehetőségek közül választhat: Saját néven 
(magánszemélyként); Cég nevében; Saját néven (egyéni vállalkozóként); Egyéni vállalkozó 
nevében; Más természetes személy nevében; 
 

 
 
 

Amennyiben az eljárás módjának kiválasztása során Ön a „Saját néven (magánszemélyként)” 
beállítást választotta, úgy további adatok megadására nincs szükség, az ügyindítási folyamat 
az űrlap kiválasztással folytatható. A kiválasztott űrlapon személyes adatai (a KAÜ 
azonosításnak köszönhetően) automatikusan meg fognak jelenni. 
 

 
Amennyiben az eljárás módjának kiválasztása során Ön a „Cég nevében” beállítást 
választotta, úgy kérjük adja meg a képviselt cég nevét és adószámát. Amenniyben az adott 
cég vonatkozásában Ön rendelkezik cégkapu jogosultsággal az ügyindítási folyamat az űrlap 
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kiválasztással folytatható. A kiválasztott űrlapon személyes adatai és a képviselt cég adatai 
automatikusan meg fognak jelenni. 
 

 

Amennyiben az eljárás módjának kiválasztása során Ön a „Saját néven (egyéni 
vállalkozóként)” beállítást választotta, úgy kérjük adja meg adószámát. Ezt követően az 
ügyindítási folyamat az űrlap kiválasztással folytatható. A kiválasztott űrlapon személyes 
adatai automatikusan meg fognak jelenni. 

 

Amennyiben az eljárás módjának kiválasztása során Ön a „Egyéni vállalkozó nevében” 
beállítást választotta, úgy kérjük adja meg a képviselt egyéni vállalkozó nevét és adószámát. 
Amenniyben az adott egyéni vállalkozó vonatkozásában Ön rendelkezik Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának Adóhatóságánál regisztrált képviseleti jogosultsággal az 
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ügyindítási folyamat az űrlap kiválasztással folytatható. A kiválasztott űrlapon személyes 
adatai és a képviselt egyéni vállalkozó adatai automatikusan meg fognak jelenni. 
 

 

Amennyiben az eljárás módjának kiválasztása során Ön a „Más természetes személy 
nevében” beállítást választotta, úgy kérjük adja meg a képviselt természetes személy 
azonosító adatait. Amenniyben az természetes személy vonatkozásában Ön rendelkezik 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Adóhatóságánál regisztrált képviseleti 
jogosultsággal az ügyindítási folyamat az űrlap kiválasztással folytatható. A kiválasztott 
űrlapon személyes adatai és a képviselt természetes személy adatai automatikusan meg fognak 
jelenni. 
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Az eljárás módjának kioválasztását követően az „Ágazat” és az „Ügytítus” megadása után az 
„ŰRLAPKERESÉS” gombra kattintva megjelenik az adott ágazatban a beállított 
ügytípushoz tartozóan elérhető űrlapok listája. 

 

 

 

Tipp: Az OHP felületre publikált űrlapok listája, illetve az azokhoz tartozó ágazati és ügytípus besorolás 
megtalálható Miskolc Megyei Jogú város honlapján a Miskolc  Városháza Adóügyek  
Önkormányzati Hivatali Portál menüben. 
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Az „Ágazat” és az „Ügytítus” beállítása után az „ŰRLAPKERESÉS” gombra kattintva 
megjelenik az adott ágazatban a beállított ügytípushoz tartozóan elérhető űrlapok listája, 
amelyből kiválaszthatja az Ön által indítani kívánt ügyre vonatkozó űrlapot. 

Az űrlap neve alatt található „ON-LINE KITÖLTÉS” gombra kattintva megjelenik az adott 
űrlap on-line kitöltési felülete, ahol lehetősége lesz az űrlap kitöltésére és elektronikus 
beküldésére. Az űrlap neve alatt található „ŰRLAP ELŐNÉZET” gombra kattintva a 
kiválasztott üres űrlapot .PDF formátumban megnyithatja és letöltheti. 

 

Tipp: A .PDF formátumban letöltött űrlap elektronikus kitöltése és elektronikus beküldése nem lehetséges. 
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III. Online űrlapkitöltés és elektronikus űrlap beküldés az OHP felületén 
 
Az űrlap kitöltéséhez különféle kitöltést, ellenőrzést, mentést, beküldést segítő „beszédes” 
menüpontok jelennek meg.  
 
Az iFORM űrlapkitöltő kezelőfelülete alapvetően két mindig látható és elérhető részből áll, 
amelyet számos egyedi felugró ablak egészít ki az adott művelet elvégzését segítő funkciókkal, 
súgóval, kitöltési útmutatóval. A kezelőfelület minden esetben elérhető rész és funkciója a 
következő: 

- eszköztár: a képernyő felső részén egy sorban elhelyezett egyedi ikonok és 
nyomógombok sorozata, 

- űrlap vizuális megjelenítése: itt láthatjuk és tölthetjük ki az űrlapot mezőről mezőre 
haladva, az eszköztár igény szerinti felhasználásával. 
 

Fejezetválasztó 
ikonok:  
 
 
Az iFORM űrlapok tetszőleges számú fejezetből állhatnak. Egyszerre a képernyőn mindig 
egyetlen fejezet látszik, amik között a fejezetválasztó segítségével lehet navigálni. Az előre 
(>) és visszanyíl (<) segítségével lehet az aktuálisat követő, illetve megelőző fejezetre váltani. 
A fejezetek menüszerű áttekintése a lefelé nyíl segítségével hívható elő és ezzel az egyes 
fejezetek áttekintésén túl tetszőleges fejezetre lehet váltani. A nyilak és a menüből választás 
használata egymással teljesen egyenértékű. 
 

Az ellenőrzés listája ikon:  
 
Amennyiben az űrlapon belül az üzemeltetők definiáltak ellenőrzéseket, akkor az ellenőrzési 
szabályok listaszerűen is itt tekinthetők meg. 
 
Az ablakban elérhető funkciók: 

- Mentés PDF-ben. Az ellenőrzési lista (a táblázat adatainak) exportálása PDF 
formátumú állományba, melyet Ön igény szerint a számítógépére letölthet. 

- Ellenőrzési lista ablak bezárása (az ablak jobb felső sarkában megjelenő X-re kattintva is 
bezárható). 

 
Ellenőrzés futtatása ikon: 

- hibátlan/ellenőrizetlen űrlap esetén:  
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-  hibás űrlap esetén:  
 
Amennyiben az űrlapon belül az üzemeltetők definiáltak ellenőrzéseket, akkor ezeket Ön az 
ellenőrzés futtatása ikonra kattintva futtathatja le. A gomb megnyomásakor a teljes űrlaphoz 
tartozó valamennyi aktív ellenőrzés egy menetben lefuttatásra kerül. Hibátlan űrlap esetén 
egy üzenetben visszajelzést kap, hibás űrlap esetén az ellenőrzés eredményeként talált hibákat 
hibalistában gyűjti össze. Ha az ellenőrzés lefuttatása már megtörtént, akkor a hibalista 
megtekinthető. 
A rendszer 3 módon kezeli a különböző súlyosságú hibákat: 
 

- Vannak kötelezően javítandó hibák, amelyek rendezése nélkül az űrlap nem 

beküldhető. Ezeket a sorszám előtt  jelöléssel látjuk el.  
 

- Bizonyos hibák inkább csak figyelmeztetések, ezek javítása nem kötelező, de nagy rá 
az esély, hogy nem jó adatot adott meg, kérjük ellenőrizze ezeket! Ilyen esetben a 

sorszám előtt egy kerül elhelyezésre.  
 

- A harmadik típus az indokolható hibák kategóriája. Ezeket vagy ki tudja javítani, vagy 
ha ragaszkodik a hibás értékhez, akkor meg kell, hogy indokolja az eltérés okát. Az 

ilyen hibák  jelzést kapnak, és elérhetővé válik egy „INDOKLÁS MEGADÁSA” 
nyomógomb, amivel az indoklás rögzítésére alkalmas felület megjelenik. 

 

Letöltés ikonja:  
 
A letöltés funkciók célja, hogy a kitöltés eredményeként létrejött űrlaphoz a rendszeren kívül 
is értelmezhető formátumokban is hozzájuthasson. Ennek két alapesete van: 

- emberi értelmezésre PDF formátumban kigenerálható a teljes űrlap, 
- gépi feldolgozásra kinyerhetőek az űrlap adatai egy speciális XML típusú 

fájlformátumban. 
Az egyes műveletek a Letöltés ikonra kattintás után megjelenő legördülő listában érhetőek 
el, és ezek közül kell választani a szándékunknak megfelelő formátumot: 
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Letöltés PDF-ben: Az IFORM Űrlap kitöltő létrehozza az űrlap aktuális állapotát 
tartalmazó PDF állományt, majd ezt letöltésre felajánlja. A PDF generálás folyamata több 
másodpercet, esetleg néhány percet is igénybe vehet, mely idő alatt a modul „Feldolgozás 
folyamatban” üzenetet jelenít meg. 
 
Letöltés adat XML-ben: Az IFORM Űrlapkitöltő összegyűjti az űrlapba Ön által beírt 
valamennyi adatot, az esetleg azokból további számításokkal előállítottakkal együtt, és ezek 
felhasználásával egy gépi feldolgozásra alkalmas, úgynevezett XML fájlt állít elő, majd ezt 
letöltésre felajánlja. 
 
Adat XML feltöltése: Adat XML feltöltése funkció ikonja: Az űrlapot egy korábban 
kiexportált adat XML feltöltésével is van lehetőség kitölteni. A gombra kattintás után a 
megjelenített fájlrendszer tallózó ablakban ki kell választani a betöltendő állományt. A 
rendszer beolvassa a kiválasztott állományt, a benne szereplő adatokat az űrlap megfelelő 
részeinek kitöltésére használja. Ha az adott űrlap az importálás előtt már kitöltés alatt állt 
vagy hibás volt, az importálás során ezek az adatok elvesznek, a rendszer minden 
módosítható mező tartalmát felülírja. A rendszer az importálást követően frissíti a számított 
mezőket. Amennyiben olyan adat XML-t próbál betölteni, ami nem az adott űrlaphoz 
tartozik, vagy annak más verziójával készült, akkor a rendszer beállításától függően 
előfordulhat, hogy egyáltalán nem fogja tudni elvégezni a műveletet, illetve az is, hogy az 
eltérően azonosítható mezőkbe nem fog adat betöltődni az eltérő adat XML-ből. Ilyenkor 
feltétlenül ellenőrizze a betöltés eredményét, hogy ne történjen véletlen adatvesztés. 
 
További műveletek menü: 

  
 
Beküldés gomb: A beküldés gombra kattintva véglegesíthető az űrlap, és a beküldés gomb 
megnyomása után csatolhatók a szükséges mellékletek. A beküldési folyamat során egy 
szerveroldali feldolgozás történik, amely tartalmazhatja az adatok ellenőrzését, a 
csatolmányok vírusellenőrzését. Hiba esetén megfelelő tájékoztatást kap a javítás 
lehetőségéről, de egyébként általában a gomb megnyomása után nincs további teendője. 



  

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási Főosztály – Adó Osztály 

Levélcím: 3525 Miskolc, Városház tér 8., Telefon: (+36) 46/512-800, Telefax: (+36) 46/512-833, e-mail: ado@miskolcph.hu, www.miskolc.hu 

 
Űrlap mentése: Szerveroldalon elmentheti azűrlap aktuális állapotát, és később innen 
folytathatja, amennyiben a tároláshoz hozzájárul. Az Űrlapkitöltő eszköztárában a “Mentés” 
gombra kell kattintani. A rendszer elmenti az űrlap aktuális állapotát. A rendszer a mentés 
sikertelensége esetén hibajelzést ad, sikeressége esetén pedig nyugtázás formájában 
tájékoztat. Mentés során az alkalmazás az űrlapon megadott, és azokból számolt adatok 
alapján ugyanolyan struktúrájú adat fájlt generál, mint ami a Letöltés menüpont alatt elérhető, 
melyet biztonságos módon tárol a szerveren. 
 
Törzsadatok: Az űrlapkitöltő lehetőséget biztosít célszerűen kialakított űrlapok esetén arra, 
hogy a hivatalos ügyintézésben gyakran használt személyes adatokat (név, cím, adóazonosító 
jel, születési hely és idő, stb.) a rendszerrel megjegyeztessen és azokat néhány kattintással 
egyszerre beírjon a megfelelő rovatokba. Ehhez az űrlapkitöltő eszköztárában a 
„Törzsadatok” gombra megnyíló törzsadat kezelő képernyőcsoportot kell használni. Az 
iFORM 4 féle törzsadat bejegyzés lehetőséget biztosít: 
 

- magánszemély 
- egyéni vállalkozó 
- cég 
- adótanácsadó  

 
Új bejegyzés rögzítéséhez a ikonnal jelölt gombot kell megnyomni, és értelemszerűen követni 
a választási lehetőségeket. A különböző típusú törzsadat bejegyzéseknél, hasonló, de 
értelemszerűen a típushoz igazodó lapokon lehet rögzíteni a különböző adatokat. Ezt egy-
egy bejegyzéssel egyetlen alkalommal kell elvégezni, és utána az űrlap megfelelő rovatainak a 
kitöltéséhez elegendő a törzsadat kezelő listaképernyőt megnyitni, és azon a megfelelő sorban 
megnyomni az „ÜGYFÉLADATOK KITÖLTÉSE” gombot. Ennek hatására az ablak 
bezárul, az űrlap megfelelő mezőiben pedig felülíródnak az adatok. Fontos megjegyezni, hogy 
amennyiben Ön elkezdi az érintett mezőket kézzel kitölteni, akkor is meg történik a felülírás, 
továbbá azt, hogy az adatkonzisztencia biztosítása érdekében ilyenkor az olyan mezőket, ahol 
a törzsadatok képernyőn üresen hagyja a mezőt, ott az űrlap hozzátársított mezőjét a kitöltő 
üresre kitörli. Adatvédelmi okokból a kitöltő által tárolt összes törzsadat kizárólag az Ön 
lokális gépén, egészen pontosan az Ön által használt böngésző tárterületén (HTML 5 
localstorage) kerül elhelyezésre, így a böngésző törlése során az adatok elveszhetnek. Ez más 
gépeken, vagy akár ugyanazon a gépen, de más böngészőben nem elérhető automatikusan. 
Ahhoz, hogy a rögzített adatokat megfelelően archiválni, vagy számítógépek/böngészők 
között mozgatni tudja a törzsadat kezelő képernyő jobb alsó sarkában található „EXPORT” 
gomb megnyomásával kimentheti fájlrendszerbe. Az így kinyert állományt máshol az 
„IMPORT” gomb megnyomása után a fájlrendszerből kitallózva visszatöltheti az adott 
gép/böngésző saját tárterületébe, és utána ugyanúgy használhatja, mint az eredeti helyen. 
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IV. Adóegyenleg lekérdezés 
 

Az OHP felületre történő bejelentkezést és az Önkormányzat kiválasztását követően az 
„Adóegyenleg lekérdezés” funkció eléréséhez a „Portálszolgáltatások” oldalon nyomja meg 
az „ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS” gombot.

 

A szolgáltatás indítását követően a legördülő menüben kiválaszthatja a lekért adóegyenleg 
típusát. Választhat egyszerű vagy részletes adóegyenleg típusok közül. A KAÜ azonosításnak 
köszönhetően a rendszer adóazonosító jelét automatikusan megjeleníti. 

 

Az adóegyenleg típusának beállítása után, amennyiben Ön magánszemélyként, saját, az 
önkormányzati adóhatóságnál vezetett adóegyenlegét kívánja lekérdezni, úgy további adatok 
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megadására nincs szükség, nyomja meg a „LEKÉRDEZÉS” gombot. Adóegyenlege 
böngészőjében külön ablakban jelenik meg. 

Tipp: a böngésző beállításaitól függően szükséges lehet a felugró ablakok egyedi engedélyezése. 

 


