
Tájékoztató az adók, díjak, illetékek bankkártyával történő befizetésének lehetőségéről 

 

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) 
projektben a fejlesztéseknek köszönhetően 2020. március 9. napjától Önkormányzatunknál is 
elérhető az adók, díjak, illetékek befizetésének lehetősége az ASP Elektronikus Fizetési 
szolgáltatás (ASP e-fizetés) rendszeren keresztül. 

Az ASP e-fizetés (a továbbiakban: EFER rendszer) bevezetésével ügyfeleinknek lehetősége 
van az E-Önkormányzat Portál (továbbiakban: OHP) weboldalon ügyintézés 
bejelentkezéssel gomb megnyomása után, KAÜ bejelentkezéssel, Mezőfalva önkormányzatot 
kiválasztva adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó) 
elektronikus úton teljesíteni, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. 

Az OHP a következő címeken érhető el:   

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

https://eonkormanyzat.gov.hu 
https://e-onkormanyzat.gov.hu 

 

Az EFER rendszer az adók, díjak, illetékek befizetése csempére kattintva, Befizetések lekérése 
gomb indításával érhető el, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is 
befizethető. 

Az adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a saját adóazonosító jelet nem kell megadnia. 
Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó adóazonosító jelével vagy 
adószámával kell kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt (ez utóbbi esetben előfeltétel 
az önkormányzati adóhatóságunknál rögzített meghatalmazás). 

Az esedékes befizetések kiválasztása során a befizetni kívánt adószámlákat ki kell jelölni, a 
sor végén lévő négyzetre kattintás után aktívvá válik a befizetni kívánt adó, mely „+” jelére 
kattintva a befizetni kívánt adó összegét beírja a rendszer, azonban a befizetni kívánt 
adóösszeg adatok számlánként módosíthatók. A beállítások után Fizetés összesítés gombra 
kattintva megjelenik a fizetendő összeg. A Tovább a fizetéshez gombra kattintás hatására 
megjelenik az OTP bankkártyás fizetési felülete, a kártya adatok megadása, majd a 
Jóváhagyás után megtörténik a fizetés. Az OHP Fizetés történt szolgáltatás indításakor a 
fizetés státusza nyomon követhető. 

A sikeres bankkártyával történő fizetés az önkormányzati ASP rendszerben azonnal látható, 
azonban az ügyfél adószámláján történő átvezetése csak a banki kivonat megérkezése és 
annak könyvelése után lehetséges. Ennek megtörténtéig az EFER rendszeren keresztüli 
befizetések a részletes adószámla kivonat lekérdezése során folyamatban lévő elektronikus 
befizetések tételként jelennek meg. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött 
visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest 
városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra. 
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