3. E-kérelem beküldésének menete
A. Ügyfélkaput használó ügyfelek
A/1. Az ügyfélkaput használó ügyfél a nyomtatvány kitöltését követően az ÁNYK nyomtatványkitöltő
oldalon, a „Kapcsolat az ügyfélkapuval” menü alatt kiválaszthatja a „Nyomtatvány közvetlen
beküldése az Ügyfélkapun keresztül” című almenüt, ahol a „Nyomtatvány megjelölése
elektronikus beküldésre” című almenüben végezhető el a nyomtatvány megjelölése, titkosítása,
majd ugyanitt az Ügyfélkapu azonosítás elvégzésével a nyomtatványok és csatolmányaik elküldésre
kerülnek .
A/2. Az előzőleg az A/1. pontban foglaltak szerint elektronikus küldésre szánt, megjelölt és elmentett
ÁNYK nyomtatványt az ügyfélkaput használó ügyfél az ügyfélkapu tárhelyéhez történt
hozzáférését követően az Új üzenet funkció választása után tallózással vagy az ott megjelenő
felületre húzással is feltöltheti.
Megjegyzés: Az elektronikus küldésre való megjelölés végeztével az ÁNYK kiírja a képernyőre a
mentés helyét, ami alapértelmezés szerint az \abevjava\eKuldes\KR\kuldendo mappa lesz azon a
meghajtón, ahova az ÁNYK keretprogramot telepítették.
B. Cégkaput használó ügyfelek
B.) Cégkapun keresztül is beküldhető kérelmek esetén első lépésként az ÁNYK-ban új
menüpontként be kell állítani (engedélyezni kell) a Cégkapuval való kapcsolatot a következőképpen:
Szerviz  Beállítások  Működés  „Kapcsolat a cég / hivatali kapuval menü engedélyezése”
jelölőnégyzet kiválasztása, majd az ÁNYK program újraindítása.
Az A.) pontban leírtak szerint a kitöltött nyomtatványt elektronikus küldésre előbb meg kell jelölni az
előzőleg beállított „Kapcsolat a cég / hivatali kapuval” főmenüt és ott a „Nyomtatvány megjelölése
elektronikus beküldésre” című almenüt választva.
Ezt követően két lehetőség van a nyomtatvány cégkapun keresztül történő küldésére:
B/1. Ismét a „Kapcsolat a cég / hivatali kapuval főmenüre kell lépni ahol a „Nyomtatvány
közvetlen beküldése” almenüt kell választani.
Ezután a Cég/hivatali kapu azonosítója (adószám első nyolc számjegye) megadásával és a
cégkapu felhasználó azonosítását (KAÜ azonosítást) követően a nyomtatványok a csatolmányokkal
együtt elküldésre kerülnek a KHENF részére.
B/2. A cégkapu felhasználó a Cégkapuhoz, illetve annak tárhelyéhez
- a https://cegkapu.gov.hu/ oldalon a BEJELENTKEZÉS gombra kattintva, vagy
- a https://magyarorszag.hu/ oldalon a „Tárhely” menüponton keresztül
hozzáférve az Új üzenet funkció választása után az elektronikus küldésre szánt, megjelölt és
elmentett ÁNYK nyomtatványt tallózással vagy az ott megjelenő felületre húzással is feltöltheti.
A biztonságos kézbesítési szolgáltató (NISZ Zrt.) az ügyfél felé időbélyegzővel igazolja a
nyomtatvány sikeres beküldését (Feladási igazolás), valamint annak a KHENF által történt letöltését
(Letöltési igazolás).
Ha a hatóság egy 32965100 kezdetű, 27-jegyű érkeztető számot is tartalmazó válaszüzenetet küld,
akkor az adott eljárás során erre az azonosítószámra kell hivatkozni, amikor az ügyfél kiegészítést
küld, módosítja, visszavonja kérelmét, vagy az eljárás szüneteltetését kéri. Ezt az érkeztető számot
az ÁNYK nyomtatvány előlapján kell feltüntetni.
Ilyen esetekben javasoljuk, hogy az ÁNYK-ban az Adatok  Nyomtatvány megnyitása menüpont
és az újra beküldendő nyomtatvány kiválasztása után a Másolat készítése gombra kattintsanak, így
a nyomtatványon nem kell minden adatot ismételten kitölteni, csak az érkeztető számot és a kérelem
tárgyát kell kitöltéskor újólag megadni.

C.) e-Papír szolgáltatás igénybevétele
Kifejezetten azon ügyek esetében, amelyek kezdeményezéséhez az eljáró hatóság külön annak az
ügynek a kezdeményezésére szolgáló ÁNYK űrlapot nem tett közzé, elsőosrban az ún. általános
kérelem nyomtatványának kitöltését és beküldését javasolja.
Ugyanakkor egy alternatív megoldás lehet az ilyen ügyeknél, hogy az ügyfél az Általános Célú
Kérelem Űrlap (ún. e-Papír) szolgáltatást veszi igénybe. Az e-Papír szolgáltatással kapcsolatos
részletes tájékoztató az alábbi weblapon érhető el: https://epapir.gov.hu/. Amennyiben az ügyfélnek
az ÁNYK nyomtatványhoz valamilyen, a honlapon közzétett adatlapot, nyilatkozatot kell csatolnia,
annak az e-papír szolgáltatás használata esetén is meg kell történnie.

