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___________________________________________________________________________________________ 
 

Cégkapu és a Cégkapu regisztráció 
 

 
 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Hírleveleink céljai közé nemcsak Ügyfeleink 
számviteli és adózási szakmai segítése tartozik, 
hanem a vállalkozói kultúra javítása is, ezért 
szeretnénk néhány gyakori kérdésre választ adni a 
nagyon aktuális – Cégkapu regisztráció területén, 
ezzel segítve Ügyfeleinket a szabályos működésben. 
 

 
 
Mi a Cégkapu?1 2 
 
A Cégkapu a kijelölt szolgáltató - a Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) -  által a 
gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely, 
melynek fő célja, hogy a gazdálkodók a hivatalokkal, 
közüzemi szolgáltatókkal biztonságos, ellenőrzött 
elektronikus kapcsolatban álljanak, és a lehető 
legtöbb ügyet elektronikusan intézhessék. 
 
Miért nem az Ügyfélkapu? 
 
Az Ügyfélkapun magánszemély regisztrál, az 
ügyfélkapus hozzáférés nem a cégé, hanem a 
magánszemélyé. Ezzel szemben a Cégkapu a cég 
nevére szól, melyet a regisztráció során a cég 
képviselője hoz létre. 
 

                                                           
1 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól (a továbbiakban: Vhr.)  
2 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól (a továbbiakban: E-
ügyintézési tv.) 

 
Mikorra kell elvégezni a Cégkapu regisztrációt, 
mikortól indul „élesben” az új szolgáltatás? 
 
A regisztrációt 2017. augusztus 30-ig kell elvégezni, 
annak ellenére, hogy a regisztrációval igényelt 
tárhelyszolgáltatás 2017. december 1-jén indul, 
illetve a Cégkapun keresztüli kommunikáció csak 
2018. január 1-től lesz kötelező.  
 
A regisztráció a https://cegkapu.gov.hu/ oldalon 
hajtható végre. 
 
Mit kell tennie a gazdálkodó szervezeteknek, illetve 
képviselőinek? 
 
Minden gazdálkodó szervezet 2017. augusztus 30-ig, 
illetve létrejöttét követő 8 napon belül köteles 
bejelenteni az elektronikus kapcsolattartásra 
szolgáló elérhetőségét, amely lehet biztonságos 
kézbesítési szolgáltatási cím, vagy a Kormány által 
rendeletben meghatározott egyéb típusú 
elektronikus elérhetőség. 
Tehát az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 
elérhetőség bejelentése az, ami kötelező. 
 
Ki végezheti el a regisztrációt? 
 
Gazdálkodó szervezet nevében a Cégkapu 
regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére 
jogosult természetes személy kezdeményezheti. 
 
Kell-e Cégkapu regisztráció az egyéni 
vállalkozóknak? 
 
Nem, az egyéni vállalkozók számára továbbra is az 
Ügyfélkapu szolgál az elektronikus kapcsolattartásra. 
Kivételek: egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi 
ügyvivő, akik e tevékenységük során Cégkaput is 
használhatnak.  
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Kell-e Cégkapu regisztráció az egyesületeknek, 
alapítványoknak? 
 
Igen, e törvény alkalmazásában gazdálkodó 
szervezetnek minősül a polgári perrendtartásról 
szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá 
valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi 
személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű 
szervezet is.  
 
Cégkapu regisztráció folyamata 
 

 
 
i) Bejelentkezés 
 
Jelenleg az Ügyfélkapu, valamint a Telefonos 
azonosítás szolgáltatásokkal lehet bejelentkezni. 

 
 
ii) Cégjegyzékben szereplő cég regisztrációja 

(online regisztráció) 
 
Amennyiben a választott cégforma "cégjegyzékben 
szereplő cég", és a törvényes képviselő végzi a 
regisztrációt, vagy együttes képviselet esetén 
kizárólag csak saját nevében kívánja a regisztrációt 
elvégezni, akkor a bejelentkezés, az azonosítás és az 
adószám, illetve e-mailcím kitöltését követően a 
jóváhagyással a regisztráció automatikusan történik 
meg. 
 

iii) Űrlapon keresztüli regisztráció (iForm) 

 

Amennyiben a választott cégforma "egyéb 
cégforma", vagy a Cégnyilvántartásban szereplő cég 
esetén nem az cég törvényes képviselője végzi a 
regisztrációt, hanem meghatalmazott, vagy ha 
együttes képviselet esetén a regisztrációt nem csak a 
saját nevében szeretné elvégezni, hanem a másik 
képviselő helyett is, vagy ha sikertelen az online 
regisztráció, akkor űrlap használatával lehet a 
regisztrációt elvégezni.  
 
Űrlapon keresztüli regisztráció esetén:  
- ki kell tölteni az online felületen elérhető űrlapot,  
- csatolni kell az űrlaphoz  

- a gazdálkodó szervezet létezését, 
nyilvántartásba vételét igazoló 
hatósági, vagy bírósági igazolást,  

- a meghatalmazást,  
- valamint papír alapú meghatalmazás 

esetén a meghatalmazó(k) aláírási 
címpéldányát,  

- meg kell adni a Cégkapumegbízott adatait.  
Ezt követően lehet benyújtani a regisztrációt. 
 
A program a regisztrációt végző, valamint a 
regisztrációban résztvevő cégképviselő - regisztráció 
során megadott - e-mail címére elküldi a 
Visszaigazolás cégkapu-regisztráció befogadásáról 

tárgyú e-mailt, amelyhez csatolja a Kormányzati 
Hitelesítés Szolgáltató által hitelesített PDF-
formátumú visszaigazolást is. 
Amennyiben rendelkeznek Ügyfélkapus 
regisztrációval, úgy a visszaigazolás az érintettek 
ügyfélkapus tárhelyére szintén megküldésre kerül. 
 

*** 
 

Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták. 
Amennyiben a regisztrációval összefüggésben 
kérdésük merülne fel, vagy a regisztráció 
elvégzésében segítséget igényelnek, konzultációs 
jelleggel készséggel állunk rendelkezésükre. 
 
 

Dávid Éva 
okl. könyvvizsgáló, adótanácsadó,  

mérlegképes könyvelő (IFRS, vállalkozási, nonprofit) 
 

E: eva.david@iso-focus.hu 
M: +36 30 9719092 


