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A gazdálkodó szervezetek jövőre kizárólag a cégkapun keresztül intézhetik 

elektronikusan adóügyeiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), államigazgatási 

szerveknél, a közigazgatási szerveknél, helyi önkormányzatoknál, végrehajtóknál, közüzemi 

szolgáltatóknál, Magyar Államkincstárnál.  

A cégkapu tulajdonképpen nem más, mint egy központi szolgáltatás, mely a Személyes 

Ügyfélkapuhoz hasonlóan azt a célt szolgálja, hogy a gazdálkodó szervezetek és a hivatalos 

szervek egymás közötti levelezésüket papíralap helyett ezen az elektronikus felületen tegyék 

meg.  

Az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás, ők továbbra is az ügyfélkaput, új nevén a Központi 

Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyet használhatják, a cégek 

képviselői azonban legfeljebb az év végéig vehetik igénybe a KÜNY tárhelyét. 

A gazdálkodó szervezetek idén adóügyekben a NAV-nál már elektronikus kapcsolattartásra és 

ügyintézésre kötelezettek. Az év végéig képviselőik még használhatják a KÜNY (köznyelven 

ügyfélkapus) tárhelyet is. Jövőre azonban az ügyfelek – egyéni vállalkozók és hivatali 

tárhellyel rendelkezők kivételével – az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag cégkaput 

használhatnak. 

Cégkapu alkalmazható: 

 NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra,  

 a bevallások vagy más hivatalos dokumentumok benyújtására, 

 hivatalos dokumentumok letöltésére. 

 A NAV szintén elektronikus formában kommunikál. 

 Kulcsfontosságú a cégkapu megnyitása, rendeltetésszerű használata.  

A cégkapu felépítése megegyezik a már megszokott ügyfélkapu (új nevén KÜNY tárhely) 

felépítésével. A dokumentum feltöltése, letöltése és tartós tárba helyezése azonos logikával 

működik. A cégkapun kezelhetők a hozzáférési jogosultságok és elvégezhetők az egyes, 

cégkapu használatához kapcsolódó beállítások. A cégkapus kommunikáció teljes egészében 

kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést. 

A gazdálkodó szervezeteknek – egyéni vállalkozókat kivéve – a cégkapu használatához csupán 

regisztrálniuk kell, amit a szervezet képviseletére jogosult természetes személy 

kezdeményezhet. A regisztrációval kapcsolatos tájékoztató a https://cegkapu.gov.hu oldalon 

érhető el. 

A cégkapu használatával és a jogosultságok beállításával kapcsolatos kérdések esetén keressék 

a kormányzati ügyfélvonalat e-mailben (ekozig@1818.hu), vagy telefonon a 1818-as, 

külföldről: +36 1-550-1858 számon a 1.2-es menüpontot, ÁNYK használatával kapcsolatos 

kérdések esetén pedig az 1.4-es menüpontot választva.  

 

http://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/kotelezo_cegkapu.html?query=c%C3%A9gkapu 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/tajekoztato-az-elektronikus-kapcsolattartasrol 
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