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A 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet szerinti
Gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely.

A CÉGKAPU 3

2015. évi CCXXII. törvény 1. § (23) értelmében a Gazdálkodó szervezet
„a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi 
székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e 
törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi 
gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, 
belföldi székhelyű szervezet;”



A e-ügyintézési tv. szerint a Gazdálkodó szervezetek 
számára kötelező elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 

elérhetőséggel rendelkezni.

KÖTELEZŐSÉG, SZANKCIONÁLÁS 4

(8)14 Ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem 
rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást 
elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó 
szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus 
ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel 
szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy 
hatósági ellenőrzés lefolytatását.



(Magyar Posta, és NISZ)

biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím

Egyelőre nincs ilyen…

a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb elektronikus 
elérhetőség

A gazdálkodó szervezetek csak egy Cégkapuval rendelkezhetnek.
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A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET 
HIVATALOS ELÉRHETŐSÉGE LEHET
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szövetkezet
Magánnyugdíj-

pénztár
egyesület köztestület alapítvány

önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár

gazdasági társaság lakásszövetkezet egyéni cég egyesülés
európai 

részvénytársaság
európai gazdasági 

egyesülés

európai 
szövetkezet

vízgazdálkodási 
társulat

erdőbirtokossági
társulat

állami vállalat
egyes jogi 

személyek vállalata 

Külföldi székhelyű 
vállalat mo.-i

fióktelepe

közös vállalat végrehajtói iroda Közjegyzői iroda
szabadalmi 

ügyvivői iroda
ügyvédi iroda

európai területi 
társulás

egyéni vállalkozó
Egyéb állami 

gazdálkodó szerv Alanyi hatály: 1,2 millió 
szervezet



Gazdálkodó szervezet nevében a regisztrációt a képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti.

CÉGKAPU REGISZTRÁCIÓ MÓDJAI 7

Személyes regisztráció
A regisztráció személyes megjelenéssel 
Kormányablakban is elvégezhető lesz.

Online regisztráció
A regisztráció során a regisztrációt végző
természetes személyt azonosítjuk, és a 
közhiteles nyilvántartásokban ellenőrzésre
kerül a képviseleti jogosultság.

Elektronikus űrlappal támogatott, 
ügyintéző segítségével létrejövő 
regisztráció
A közhiteles nyilvántartásban nem szerepelő
nem természetes személyek csak az Űrlappal
támogatott, ügyintéző segítségével létrejövő
on-line regisztrációt vehetik igénybe.

2017. Július 1-től. 2017. év vége



2017. július 1-től
A Cégjegyzékben és az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplők számára 

CÉGKAPU ONLINE REGISZTRÁCIÓ 8

A képviseletére 
jogosult 

természetes 
személy 

kezdeményezheti 
KAÜ-s

azonosítással

A képviseletre 
jogosult 

természetes
személyt

azonosítjuk

Közhiteles
nyilvántartások-
ban ellenőrzésre

kerül a képviseleti
jogosultság

Többes képviselet 
kezelése

Cégkapu 
megbízott 
megadása

Cégkapu 
automatikusan 

létrejön



Bárki 
kezdeményezheti 

KAÜ-s
azonosítással. 
(asszisztens, 

könyvelő stb.)

A regisztrációt
végző természetes

személyt
azonosítjuk

Közhiteles
nyilvántartásokban

nem kerül
ellenőrzésre a 

képviseleti
jogosultság

Képviseleti 
jogosultságot 
igazoló hiteles 

dokumentumokat 
csatolni kell az 

űrlaphoz

Cégkapu megbízott 
megadása

Cégkapu ügyintézői 
ellenőrzés és 

jóváhagyás után 
jön létre

2017. július 1-től
EVNY, és CNY-ben nem szereplők, illetve 
a meghatalmazással regisztrálók számára.

ELEKTRONIKUS ŰRLAPPAL TÁMOGATOTT, ÜGYINTÉZŐ 
SEGÍTSÉGÉVEL LÉTREJÖVŐ REGISZTRÁCIÓ
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Cégkapu 
megbízott

Cégkapu ügyintézők
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A képviseleti joggal rendelkezők nem tudnak automatikusan hozzáférni a Cégkapuhoz, csak, ha a Cégkapu megbízott felveszi őket a Cégkapuhoz.

CÉGKAPUS SZEREPKÖRÖK

Számuk nincs korlátozva

Dokumentumküldés / fogadás

Max 1 fő

Dokumentumküldés / 
fogadás

Ügyintéző rögzítés

Jogosultságkezelés

Képviseletre

jogosultak

Regisztrálni tud

Cégkapu megbízottat 
módosítani tudja az 

RNY-ben
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DOKUMENTUMKÜLDÉSI MODELL

KÜNY tárhely
(volt ÜK tárhely)

Cégkapu

Hivatali tárhely
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DOKUMENTUMKÜLDÉSI MODELL

Cégkapu

Hivatali tárhely

Feladó NTSZ és TSZ adatai
mindig átadva

Címzett TSZ adatai is átadhatók 
(kötelező, amennyiben jogszabály 
kifejezetten TSZ jogosultságot ír elő)
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PERKAPU MIGRÁCIÓ

2018. január 1-el megszűnik a Perkapu szolgáltatás.

2017. december 1-től a cégkapu-regisztrációra jogosult kérheti, hogy egy 
perkapu fiók - az adott perkapu megbízott jóváhagyásával - a cégkapuba 
integrálódjon.
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A CÉGKAPU KIALAKÍTÁSA TÖBB LÉPCSŐBEN TÖRTÉNIK

2017. 11. 01.

Online regisztráció

Űrlapos regisztráció

Regisztráció

Adatmódosítás

Ügyintézők felvétele

RNY kapcsolat

Megbízott módosítása

Adminisztráció

Perkapu migráció

Folyamatba épített 
regisztráció

Pilot

Teljes funkcionalitás

Dokumentumküldés

Élesüzem

2017. 12. 01. 2018. 01. 01.2017. 07. 01.

#1 #2 #3 #4

Adatmódosítás, adminisztráció - 2017. november 1-től!
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- Üzenetek címkézése, és automatikus 
műveletek a dokumentumokkal

- Első fázisban: Dokumentum alapú 
jogosultságok

- Adott TSZ-re korlátozható a 
dokumentum elérése, amennyiben 
a küldő megjelöli az átvételre 
jogosultat.

JOGOSULTSÁGOK, SZABÁLYOK, CÍMKÉK



RENDELKEZÉSI NYILVÁNTARTÁS
Cél: az ügyfél rendelkezéseinek és meghatalmazásainak nyilvántartása és 
adatszolgáltatás a csatlakozott szervezetek, szakrendszerek részére

Rendelkezés típusok:

• Alaprendelkezés: kapcsolattartás 
lehetőségének megadása, elektronikus 
ügyintézés tiltása (TSZ),

• Azonosítási rendelkezés: engedélyezés és 
tiltás az azonosítási módok között,

• Rendszeres időszakos értesítés:
„közigazgatási számlakivonat”,

• Meghatalmazások: rugalmasan bővíthető 
ügykatalógus alapján megadható 
meghatalmazások.

Csatlakozott 
szervezet

Kapcsolattartási adat lekérdezése

RNY

Dokumentum küldés

Ügyfél (TSZ, NTSZ)
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19INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁS

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles elektronikus 
úton lekérdezni az ügyfél ügyintézési rendelkezésének 
nyilvántartásából az ott tárolt információt
e) a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége, valamint természetes személy hivatalos 
elérhetősége tekintetében iratok kézbesítését megelőzően



Köszönöm a figyelmet!


