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Tájékoztató Cégkapu kötelezettségről 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket az új Cégkapu kötelezettségről. Kérnénk mindenkit, hogy 

figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, valamint a hozzá kapcsolódó segédleteket, amik 

megmutatják miként érhető el és mire használható a felület és a tárhely. 

 

2018. január 1-jét követően a gazdasági táraságok kizárólag ezen a csatornán keresztül tudnak 

kommunikálni az állami szervekkel (pl Önkormányzat, NAV, Országos Katasztrófavédelem…) a 

postai levelek helyett! A törvényben előírt biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet a 

gazdálkodó szervezetek számára a cégkapu biztosítja, ami tulajdonképpen egy elektronikus 

tárhely. Ezek után ez biztosítja a kézbesítés igazolhatóságát, vélelmezhetőségét. 

 

2018. január 1-jétől azok a gazdálkodó szervezetek, akik nem regisztráltak, a jogszabályban 

előírt hivatalos elérhetőséggel nem rendelkeznek, így szankciókra számíthatnak. 

 

Mit kell bejelenteni? 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 

(2015. évi. CCXXII. tv.) szerint az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőség 

bejelentése kötelező.  

Ez tulajdonképpen egy email címet és egy elektronikus tárhelyet jelent, amit az ügyintéző 

ügyfélkapuján keresztül lehet elérni. 

 

Hogyan kell regisztrálni? 

A szervezetek a cegkapu.gov.hu oldalon tudnak a cégkapu szolgáltatásra regisztrálni. A 

regisztrációs felületen a megfelelő választással vagy az online regisztrációs, vagy az 

űrlapkitöltő felületre navigál az oldal. 

 

Nagyon fontos, hogy a törvényben szabályozott kötelezettség a cégkapu által biztosított 

tárhelycím bejelentése a Rendelkezési Nyilvántartásba. Akár online, akár az űrlapkitöltő 

használatával történik a cégkapu-regisztráció, a program felajánlja a cégkapu cím bejelentését 

is. Alapértelmezett állapotban az „Engedélyezem a leendő cégkapu cím RNY (Rendelkezési 

Nyilvántartás) rendszerbe történő bejelentését” jelölőnégyzet kipipált.  
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Mi történik a regisztrációs, illetve bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén? 

Ha a gazdálkodó szervezet a jogszabályban biztosított, rendelkezésére álló idő alatt nem 

teljesíti a cégkapu-regisztrációs, illetve bejelentési kötelezettségét és így hivatalos 

elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az esetleges 

eljárását elektronikus kapcsolattartás nélkül is le fogja folytatni és egyúttal a 

kötelezettségének elmulasztása miatt kezdeményezni fogja a gazdálkodó szervezettel 

szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárást vagy hatósági 

ellenőrzést. 

 

Cégkapu-jogosultság beszámoló közzétételéhez 

Az Online Beszámoló Rendszerben a számviteli beszámolók benyújtása már csak úgy 

lehetséges, ha azt a társaság Cégkapu-regisztrációval rendelkező képviselője teszi meg. 

 

 

Amennyiben Ön úgy gondolja, nem tudja ezt a feladatot ellátni, úgy társaságunk ehhez 

kapcsolódó szolgáltatást kínál Önnek, mely a következő: 

 

Cégkapu felügyelet díja havonta 5.000 Ft + ÁFA, ami tartalmazza a tárhely hetente 2 

alkalommal történő megtekintését és az arra érkező hivatalos levelek továbbítását és 

tárolását. 

Cégkapun keresztüli ügyintézés alkalmanként 1.000 Ft + ÁFA, ami az Ön által papír alapon 

elkészített dokumentum cégkapun keresztüli ügyintézését tartalmazza. 

 

Cégkapu hiteles elektronikus postafiók tájékoztató (videó) 

https://youtu.be/wtQm92OO_fk 

 

Cégkapu regisztráció alkalmazás 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/ckp_regisztracio.PDF 

 

Cégkapu ismertető 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/ckp_ismerteto.PDF 
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