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Cégkapu regisztráció – amit tudni kell róla
Az elektronikus ügyintézés elterjedése felé való újabb lépés a Cégkapu-regisztráció. Az erről szóló
fontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.
2017.augusztus 30-ig, végső határidőként december 31-ig kell a gazdálkodó szervezeteknek megadniuk az
elektronikus kapcsolattartás céljából való hivatalos elérhetőségüket. Az újonnan létrejövő szervezeteknek ezt a
létrejövetelüket követő 8 napon belül kell teljesíteni.
A hivatalos elérhetőséghez a cégjegyzékben szereplő e-mail cím nem elegendő, az nem felel meg önállóan a
biztonsági követelményeknek (biztonságos kézbesítés), ezt a Cégkapu által biztosított elektronikus tárhely
biztosításával oldja meg a magyar állam. Tehát a regisztrációval a szervezetek tulajdonképpen egy elektronikus,
ingyenes tárhelyet (300 MB) kapnak, amivel ki lehet váltani a postai szolgáltatásokat. Erre a tárhelyre fognak
érkezni az államigazgatási szervek (bíróságok, ügyészség, NAV, TB szervek, közjegyzők, közüzemi szolgáltatók,
stb.) levelei, dokumentumai, illetve ezen keresztül lehet ezen szervek felé megküldeni a gazdálkodóknak a
kérelmeit, beadványait, bevallásait, stb. Az elektronikus közigazgatás kezelőfelülete már működik a
http://ekozig.mo.hu/ugyintezes oldalon.
Ennek létrejöttéhez először regisztrálni kell a cégkapun. Fontos kiemelni, hogy minden egyes szervezet csak egy
cégkapus regisztrációval rendelkezhet.
A regisztrációra kötelezettek közé tartoznak: gazdasági társaságok (Bt., Kft., Rt., egyéni cég), szövetkezetek,
lakásszövetkezetek, erdőbirtokossági társulások, ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek (a cégkapu felváltja a
perkaput is), közjegyzők, végrehajtói iroda, egyesületek, alapítványok, stb.

A regisztráció kétféle módon teljesíthető: online- illetve űrlapos módon:
➢ Online regisztrációt a cégnyilvántartásban szereplő szervezetek (cégek) tudnak teljesíteni abban
az esetben, ha a cégképviselő a saját személyes ügyfélkapujával végzi el a regisztrációt.
➢ Abban az esetben, ha a fenti online regisztráció nem sikerül, illetve a szervezet nem szerepel a
cégjegyzékben, vagy a szervezet egy meghatalmazottja kezdeményezi a regisztrációt akkor az
űrlapkitöltő alkalmazást kell alkalmazni. Az űrlap kitöltése szintén online módon történik,
azonban a sikeresen beküldött űrlapot ügyintéző ellenőrzi és dolgozza fel manuálisan a Cégkapu
ügyintézői oldali alkalmazásában. Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan
hiteles dokumentumot, mely a cégkapu-regisztrációval érintett gazdálkodó szervezet képviseleti
jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges. (cégkivonat vagy alapítói- bejegyző okiratok, aláírási
címpéldány, meghatalmazás).
A regisztrációs felület az alábbi linkekről érhető el:
- a http://cegkapu.gov.hu oldalon a bejelentkezés linkre kattintva
- az http://ekozig.mo.hu/ugyintezes oldal tetején található Cégkapu bannerra kattintva
- a http://ekozig.mo.hu/ugyintezes/32/Vállalkozás oldalon a Cégkapu linkre kattintva.
Kérem minden érintett ügyfelünket, hogy a végső határidőig, december 31-ig teljesítse regisztrációs
kötelezettségét. Amennyiben igénylik irodánk segítségét, úgy forduljanak hozzánk, könyvelőjükhöz.
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